
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Comprador 

 

Função: : Efetuar compras de 

mercadorias para 

abastecimento da Loja 

Área: Compras 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Compras 
 

Área: Compras 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente efetua compras de serviços e mercadorias diversas para o abastecimento 

da loja (produtos de mercearia, frios e laticínios, FLV, matérias primas e outros) 

mediante solicitações via e-mail, programações periódicas ou acessando o sistema: 

contata fornecedores, cota preços, condições de pagamentos e prazos de entrega e 
prepara mapas comparativos para apreciação e decisão superior.  Emite os pedidos de 

compra através do próprio sistema ou e-mails e monitora o andamento dos mesmos até 
a entrega do material. 

 

 Recebe visitas de fornecedores para a apresentação de novos serviços, produtos e 

aplicações, pesquisas diversas, desenvolvimento de novas fontes de fornecimento de 

mercadorias para a empresa avaliando a similaridade de produtos, novas opções de 
compra, etc. visando reduzir custos ou aprimorar a qualidade dos oferecidos ao 

consumidor. Eventualmente pode visitar fornecedores para observar as condições de 

produção e fornecimento dos materiais adquiridos para atender às especificações de 
qualidade da empresa. Relata suas observações para conhecimento do superior e 

demais áreas interessadas. 

 

 Mantém arquivo de catálogos e material promocional para pesquisa de produtos bem 

como de toda a documentação processada na área. 

  
 

 Periodicamente acessa o sistema e insere cadastros de novos fornecedores e produtos.  

 

 Faz cotações de preços de produtos visando a realização de promoções, ofertas ou 

vendas especiais em função de datas comemorativas (Natal, por exemplo): mantém 
contatos com fornecedores pessoalmente, por telefone ou e-mail, avalia condições de 

fornecimento (prazos de entrega e de pagamento), lista as informações e submete ao 
superior, para decisão. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Compras efetua a compra de serviços e mercadorias diversas 

para o abastecimento da loja (produtos de mercearia, frios e laticínios, FLV, matérias primas e 

outros) abrangendo desde o contato com fornecedores, cotações e negociações até a emissão 

do pedido e “follow up” de entrega. 

 

 

 

 



 

 

(cont.) 

 Dá suporte para a montagem de folhetos e anúncios promocionais listando os produtos 

negociados e oferecidos a preços competitivos. 

 

 Prepara e encaminha pedidos para a retirada de produtos negociados pela Rede Litoral 

de acordo com as necessidades da loja e orientações do superior.  
 

 
 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área para apreciação 

e controle do superior. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio Técnico completo (Administração de Empresas) ou Superior 
incompleto 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência acumulada:  De 2 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 
 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 

 Visão estratégica 

 Uso de raciocínio lógico 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


