
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Desenvolvimento de    
                           Embalagens 

 

Função: Atuar no 
desenvolvimento de produtos 

zelando pelos aspectos 

técnicos e legais 

Área: P&D 

 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente de P&D 
 

Área: P&D 
 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente presta suporte para a confecção ou revisão das embalagens dos produtos 

da empresa observando os aspectos técnicos (acondicionamento, adequação do 

material, por exemplo) e legais (dizeres regulatórios, por exemplo): atenta para as 

características do produto assegurando a correta informação ao consumidor bem como 
avalia a consistência do material da embalagem para acondicionamento do produto 

zelando pela sua apresentação e conservação. Responsabiliza-se pela validação das 
embalagens e sua inserção no cadastro de fornecedores da empresa. 

 

 
 Dá suporte técnico na Pesquisa e Desenvolvimento de Embalagens fazendo estudos 

comparativos dos recursos tecnológicos com concorrentes, participando de feiras e 

eventos da área e no constante relacionamento com fornecedores. 
 

 Assegura o cumprimento das metas (prazo, custo, factibilidade, qualidade, etc.) dos 

projetos de desenvolvimento de embalagens. 

 

 Desenvolve junto a área de Marketing e fornecedores a arte gráfica das embalagens 

zelando pela observação das ideias de criação e informação definidos para o produto. 

 

 Acompanha junto aos órgãos competentes toda a normativa da legislação de rotulagem 

de alimentos e informações das embalagens (especificação do produto, restrições de 

consumo, orientações ao consumidor, etc.). 

 

 Periodicamente participar junto à área de Marketing das atividades relacionadas a 

estudos de mercado, clientes e consumidores, na busca de novas soluções e 

aprimoramento do processo de fabricação das embalagens. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de P&D executa a gestão estratégica das embalagens dos produtos 

da empresa observando aspectos técnicos e legais propondo e implementando processos para 

a confecção ou revisão das embalagens, em todo o seu ciclo de vida, bem como estabelecendo 

e mantendo os fluxos de interface com os grupos correlacionados objetivando garantir as 

políticas e metas da empresa. 



 
(cont.) 

 
 Coordena junto a área de Suprimentos as movimentações de mudança de embalagens 

garantindo o correto cumprimento de transições legais e de visual dos produtos. 

 
 Monitora a rentabilidade dos produtos, através da análise da cadeia de valor, junto a 

fornecedores e Compras. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso nível Superior incompleto (Engenheiro de Alimentos, Administração ou 

Marketing). 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office básico Legislação de alimentos e rotulação de 

produtos 

Inglês básico Conceitos de custos e finanças 

 Conceitos de fluxo de inovação e gestão de 

projetos 

  

  

 

 
 Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Capacidade de aprendizagem 

 Comunicação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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