
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Compras 
 

Função: Coordenar a compra 
de produtos e serviços para 

reposição do estoque e 
investimentos 

Área: Compras 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 

 

Área: Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona a compra de serviços e produtos diversos 

para a reposição do estoque e abastecimento das unidades (material de escritório, 

limpeza, segurança, peças para manutenção, itens de vestuário, etc.) compreendendo 

desde a identificação dos fornecedores, cotação de preços e demais condições de 

fornecimento até a emissão dos pedidos e recebimento do material. 

 

 Efetua a compra pontual de materiais mais específicos e de maior valor (matérias 

primas, máquinas e equipamentos, por exemplo). Recebe as requisições, mantém 
contatos com fornecedores, cota preços e compara condições de fornecimento, orienta 

a emissão dos pedidos e acompanha sua entrega. Encaminha as NFs de materiais de 
manutenção para contabilização e cópias ao superior, para ciência. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona a movimentação dos produtos da empresa desde as 

Unidades Fabris até o Centro de Distribuição atendendo as demandas dos clientes 
dentro dos prazos e especificações estabelecidas visando a satisfação dos mesmos e 

objetivos comerciais da empresa. Acompanha a programação da produção das Unidades 
para atendimento às necessidades dos clientes dentro dos prazos definidos. 

 

 Coordena o recebimento, conferencia e encaminhamento das Notas Fiscais das compras 

realizadas para controle de contas a pagar e posterior contabilização bem como as 
emitidas para efeitos de transferência de produtos e canceladas. Atualiza o sistema 

informatizado da empresa lançando as compras efetuadas, para controle do estoque. 

 

 Controla o “pequeno caixa” para compras simples de baixo valor e mantém a 

documentação para efeitos de controle e reposição do numerário. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial planeja, coordena e supervisiona a compra de serviços e 

produtos diversos para a reposição do estoque e abastecimento das unidades (material de 

escritório, limpeza, segurança, peças para manutenção, itens de vestuário, etc.) além de novos 

investimentos bem como as atividades de PCP para suprimento de produtos junto ao CD para 

atendimento a clientes. 

Supervisiona 2 Compradores e 1 Analista de PCP. 

 

 

 



 

(cont.) 

 

 Supervisiona o levantamento dos processos de compras para avaliar o atendimento dos 

fornecedores quanto à sua qualidade de fornecimento, pontualidade, agilidade no 

atendimento, etc. mantendo registros para controle e avaliação dos superiores. 

 

 Mantém-se informado sobre tendências da sua área de atuação, comportamento do 

mercado de matérias primas, atuação de fornecedores, etc. através de pesquisas, 

acesso à Internet, leitura de bibliografia especializada, etc. colhendo informações para 

revisão de seus procedimentos ou apreciação dos superiores, para decisões. 

 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho 

da área para avaliação do superior e apresentações em reuniões de resultados. 
 

 Eventualmente pode desenvolver novos fornecedores para suprimento de novos 

produtos visando agilizar o processo, aprimorar a qualidade ou obter melhor condição 
de entrega: faz pesquisas pela Internet, mantém contatos, visita as instalações visando 

credenciar fornecedores dentro dos padrões de qualidade da empresa. 

 

 Supervisiona o trabalho de 2 Compradores e 1 Analista PCP. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo ( Administração de Empresas, Ciências Contábeis, 

Economia) 
 
 

Treinamentos:  Office básico  
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização do raciocínio lógico 



 Visão estratégica 
 

 

 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


