
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de P&D 
 

Função: Coordenar a área de 
P&D. 

Área: P&D 

 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente de Marketing 

 

Área: MKT 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena as atividades de P&D na execução de projetos de 

desenvolvimento de produtos (inovação, renovação e produtividade) incluindo a 

geração e estímulos de ideias de inovação, através da melhoria contínua de 
oportunidades, conceitos de produtos e processos que possam dar origem a inovação, 

participando de eventos técnicos relacionados aos negócios em parcerias com 

fornecedores e instituições estratégicas, formando um banco de ideias e benchmarking. 
 

 
 Coordena equipe técnica buscando minimizar os prazos, custos e riscos envolvidos na 

Inovação de produtos, em linha com os procedimentos de nosso sistema de Gestão 

Integrado e lidera a implantação e melhoria continua do processo de Inovação no 
negócio. 

 

 Garante o estabelecimento de padrões de produto de acordo com objetivos do projeto, 

desenvolvendo e acompanhando a produção e o lançamento dos produtos de acordo 
com a legislação vigente, recomendações do grupo, normas de segurança alimentar 

além do atendimento eficiente das solicitações de Desenvolvimento de Produtos para 
clientes B2B do negócio. 

 

 
 Lidera reuniões de time, atualizando status dos projetos do negócio junto com equipe 

de Marketing, Indústria, Manutenção, Engenharia e Qualidade. 

 
 Busca competitividade dos produtos orientando equipe técnica a fazer avaliações da 

concorrência (sensoriais, lista de ingredientes, tabela nutricional, etc.). 

 

 Garante a segurança alimentar dos produtos do negócio, através da aprovação das 
fórmulas dos mesmos e rotulagem de acordo com a legislação vigente. 

 

 Gerencia o processo de terceirização de produtos, desenvolvendo potenciais parceiros, 

solicitando custos, formulação e factibilidades financeira. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de MKT coordena as atividades de P&D na implementação de 

projetos de inovação, renovação e produtividade de produtos, garantindo o cumprimento das 

metas projetadas (custo industrial, qualidade percebido pelo consumidor, segurança alimentar 

e cumprimento da legislação). 

 

SuperviS 

 



 
 
 
(cont.) 

 
 Periodicamente participa da previsão do budget da área assim como contribuir para o 

seu cumprimento, controlando todas as despesas referentes a testes industriais, 

viagens, telefone e outros. 
 

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

 

  
 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Superior completo (Engenheiro de Alimentos, Marketing, 

Administração). Desejável especialização em Desenvolvimento de Produtos ou Marketing.  
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office intermediário Inglês intermediário 

Inglês básico  

Noções básicas de boas práticas de fabricação  

Sistemas de qualidade  

Legislação de alimentos e rotulação de 

produtos 

 

 
 

Experiência  acumulada:  De  5 a 10 anos 
 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 

 Orientado à resultados 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Orientado a resultados 

 Planejamento e controle 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                          Data:  01/05/2017 

 
 
 
 

 

 


