
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Produto 
 

Função: Desenvolvimento de 
Produtos 

Área: Produto 

 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente de Produto 

 

Área: Produto 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente coordena o desenvolvimento e formulação de novos produtos ou alteração 

dos já existentes, cumprindo com as legislações vigentes e procedimentos da área, 
atuando junto a fornecedores chaves. 

 

 Lidera projetos de desenvolvimento de conhecimento, domínio de tecnologia e métodos 

que estejam vinculados aos processos essenciais e estratégicos para o negócio. 
 

 Acompanha os testes industriais e start-ups de produção dos projetos sob sua 

responsabilidade, contribuindo para a definição dos parâmetros de qualidade e 
processo, elaborando especificações técnicas, definindo matérias primas e formulações, 

instrutivos de trabalho e documentos pertinentes ao Departamento de Desenvolvimento 
de Novos Produtos. 

 

 Atua junto a garantia da Segurança Alimentar e atendimento das normas técnico legal 

vigentes. 
 

 Garante o cumprimento das atividades pertinentes ao modelo de inovação bem como a 

            padronização, qualidade e abastecimento a preço competitivo das matérias-primas e    
            atuar junto à área de suprimentos no desenvolvimento de novos fornecedores quando  

            necessário. 

 
 Busca competitividade dos produtos fazendo avaliações da concorrência (sensoriais, lista 

de ingredientes, tabela nutricional, etc.), otimizando o uso de ingredientes sem 

comprometer a qualidade percebida pelo consumidor (medida através de análises 
sensoriais e testes de consumidor) ou reformulando os produtos. 

 
 Assegura qualidade sensorial dos produtos no mercado através da realização de análise 

sensorial e técnicas de estabilidade de produtos. 

 

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

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Produto coordena a pesquisa, formulação e desenvolvimento de 

produtos da categoria (lácteos) e administra projetos de pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e de adaptação de produtos já existentes. 



 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Superior completo (Engenheiro de Alimentos ou Técnico em 

Desenvolvimento de Produtos Lácteos).  
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office básico 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 
 

 

 


