
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Analista de Logística 
 

Função: Programar a 
produção e responsabilizar-se 

pela compra ou importação de 

materiais para o processo 
produtivo da empresa 

Área: Logística 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente faz o controle de peças em estoque e matéria-prima mantendo atualizados 

os registros do inventário físico para evitar distorções na quantidade armazenada 

visando atender à programação da produção e agilizar a comercialização dos produtos. 

Apura as razões das divergências e faz a necessária correção alterando os saldos nos 

registros. 

 Efetua compra e importação de matéria-prima e componentes para a fabricação e 

montagem dos produtos. Pesquisa, desenvolve ou contata fornecedores, cota preços e 

condições de venda e entrega, busca aprovação , emite os pedidos e acompanha a 

entrega, encaminhando a documentação para pagamento , contabilização e atualização 

do estoque. 

 Mantém atualizado o cadastro para identificação dos produtos da empresa visando 

agilizar o acesso às informações para fins comerciais: abastece o banco de dados com 

informações sobre modelos, cores, preços, impostos, etc. e o libera para consultas 

internas. 

 Mantém informada a área de Exportação sobre a programação da produção visando 

atender as necessidades de clientes no exterior posicionando-a sobre os modelos a 

serem fabricados, prazos, disponibilidade de entrega, etc. 

 Cuida da logística da distribuição dos produtos e recebimento de matéria-prima 

mantendo contatos com transportadoras, discutindo preços e tarifas, cotando novos 

prestadores de serviço, etc. visando agilizar o processo. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Produção faz a programação da produção e compra ou 

importação de matéria-prima e componentes a serem utilizados no processo visando adequar a 

fabricação e comercialização dos produtos às necessidades do mercado. 

Responsabiliza-se pela manutenção da estrutura de fabricação dos produtos para orientar o 

processo de produção e suprimentos. 

 

 

 



(cont.) 

 Presta informações a Representantes de Vendas, área Comercial, SAC , etc. 

posicionando-os sobre programação de produção, disponibilidade de produtos, etc 

 Semanalmente faz a programação da produção e estoque com base nas previsões de 

faturamento e níveis armazenados. Analisa os saldos, compara com os pedidos de 

venda e planilha as necessidades de produção  ou compra. 

 Mensalmente participa de reuniões com várias áreas da empresa visando aprimorar o 

desempenho da área quanto a disponibilidade de produtos para comercialização, 

racionalização da produção, cumprimento de prazos, alterações e melhorias no 

processo, etc. 

 Prepara e emite relatórios , quadros e mapas demonstrativos sobre  o desempenho e 

serviços prestados pela área para apreciação e controle do superior. 

 Anualmente participa da coordenação do inventário físico do estoque de mercadorias, 

matéria-prima e outros itens armazenados zelando pela observância e registro das 

informações coletadas, para controle. 

 Eventualmente analisa os métodos de trabalho e operações da produção visando sua 

racionalização com base em erros detectados, reclamações de clientes, relatórios de 

processo, mapas demonstrativos sobre o desempenho da área, etc. Sugere e discute 

alterações, busca autorização para as mudanças, acompanha sua implantação e testa 

os resultados. 

 Atualiza a estrutura de fabricação de cada produto para a emissão correta das ordens 

de produção e requisição de matéria-prima e componentes, compreendendo: itens do 

produto, quantidades, perda estimada de produção, etc. Reúne todas as informações , 

acessa o sistema e lança as informações. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior de Engenharia de Produção, Logística ou Materiais completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico e cursos de reciclagem ou atualização na área 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


