
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de PCP 
 

Função: Acompanhar a 
movimentação dos produtos 

para atender as demandas de 
clientes 

Área: PCP 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente Compras 

 

Área: Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha a comercialização dos produtos da empresa visando 

ajustar os níveis de produção, transferência de produtos e estoque às demandas 

dos clientes zelando pela satisfação dos mesmos no atendimento dentro dos prazos 

estabelecidos: analisa as vendas diárias com base em relatórios da área Comercial, 

avalia a posição do estoque e interfere na transferência de mercadorias agilizando 

ou retardando o fluxo das unidades industriais para o CD. 

 Mantém controle sobre a movimentação do estoque de produtos no CD avaliando 

as entradas do dia anterior, os níveis críticos ou permanência de produtos além do 

tempo necessário, mediante verificação dos prazos de vencimento. Informa as 

unidades de produção para providenciar novas remessas ou suspensão do fluxo ou, 

ainda, a área Comercial para priorizar a administrar a venda desses produtos. 

 Apura, junto às unidades de produção, o cumprimento das programações de 

compra de matérias primas (leite em pó e queijo parmesão, por exemplo) para 

atender ao fluxo de produção e suprimento do estoque do CD. Atualiza a posição do 

fornecimento para apreciação do superior e da área Comercial no atendimento aos 

clientes. 

 Mantém-se atualizado sobre as atividades da área visando possibilidades de 

melhoria no processo de programação mediante leitura técnica, pesquisas na 

Internet, referências do mercado, etc. 

 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Gerente de Compras monitora a comercialização dos produtos da empresa 

visando ajustar os níveis de produção e estoque para atender às demandas do mercado. 

 



 

 

(cont.) 

 Semanalmente levanta a posição do estoque de produtos armazenados no CD 

verificando itens em quantidade acima do necessário, comparando os saldos com as 

demandas da área Comercial, falta de produtos, programações especiais, etc.  

alertando as áreas envolvidas sobre o cumprimento das metas estabelecidas, 

priorização da produção ou administração da logística de transporte na requisição 

de caminhões. 

 Quinzenalmente apura os créditos de ICMS decorrentes das transferências de 

produtos das unidades industriais para compensação tributária e contabilização dos 

impostos devidos. 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o 

desempenho (mensal ou anual) da produção, estocagem e comercialização dos 

produtos, incluindo a posição dos saldos em estoque, falhas de fornecimento, 

índices de atendimento, atingimento de metas, preço e disponibilidade de matérias 

primas, eficácia de compras, etc. e envia aos superiores, para controle ou 

elaboração do orçamento e previsão de vendas para o próximo período. Mantém o 

arquivamento de toda a documentação processada na área. 

 Eventualmente pode participar do inventário físico do estoque de produtos 

acabados, para efeitos de controle e contabilização. 

 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso nível Técnico completo (Técnico Administração, Técnico Produção) 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento pessoal 

 Utilização raciocínio lógico 
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