
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente de Controle de Qualidade Função: Gerenciar o sistema 
de controle de qualidade dos 

materiais processados na 

empresa 
 

Área: Qualidade Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 
 

Área: Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona o controle de qualidade dos produtos da 

empresa visando manter suas especificações dentro dos padrões de qualidade 

definidos: percorre a área de produção e laboratórios acompanhando a coleta e análise 

físico-química das amostras de matérias-primas e produção, avalia os resultados 

(rejeições, correções, etc.), orienta procedimentos , etc. 

 Planeja, coordena e supervisiona o desenvolvimento técnico de novos produtos visando 

ampliar a participação da empresa no mercado, obter melhores resultados, reduzir 

custos, avaliar novas matérias primas e fornecedores e fazer frente à concorrência: 

pesquisa informações, mantém-se informado através de leitura e participação em 

eventos diversos (feiras, exposições, congressos, etc.) , elabora ou modifica 

formulações, indica substituição de componentes, acompanha testes e ensaios, 

customiza o novo produto bem como mantém contatos com a área comercial e 

marketing para viabilizar novos lançamentos. 

 É responsável pela Gestão da Qualidade da empresa que engloba a estrita observação 

das normas e procedimentos para a certificação dos produtos e processos internos e 

eventuais correções , acompanhamento de auditorias internas e externas, atualização e 

aprovação de documentos, etc. bem como responde pela análise e atendimento de 

reclamações de clientes referentes a questões técnicas dos produtos. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial planeja, coordena e supervisiona as atividades de controle 

de qualidade dos produtos da empresa bem como o desenvolvimento técnico de novos 

produtos. 

Responde pela Gestão da Qualidade da empresa abrangendo a observância das normas e 

procedimentos ISO, acompanhamento de auditorias internas e externas e análise crítica de 

reclamações de clientes. 

Supervisiona 1 Supervisor e cerca de 10 Analistas e Técnicos de Desenvolvimento. 

 

 

 



 

(cont.) 

 Periodicamente prepara relatórios, mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o 

desempenho da atividade e colabora com comentários para melhoria dos resultados 

envolvendo o processo de compra de matérias-primas, fabricação e controle da 

qualidade dos produtos, para apreciação dos superiores e demais áreas envolvidas. 

 Participa de reuniões multidepartamentais para revisão de objetivos, avaliação de 

resultados, definição de novas estratégias, novos investimentos , etc. colhendo ou 

provendo informações para decisões. Pode ministrar treinamento interno ou externo 

sobre assuntos da sua área de atuação. 

 Eventualmente visita clientes e fornecedores para atende-los em soluções técnicas ,  

esclarecimento de dúvidas , novos desenvolvimentos, etc. Redige relatórios com 

observações para arquivo, reuniões com a equipe ou outras áreas e apreciação do 

superior. 

 Atende, na qualidade de Químico responsável, representantes do Conselho Regional de 

Química (CRQ) em visita à Fábrica e responde questionamentos sobre o processo 

produtivo, produtos, qualificação dos profissionais que atuam no Laboratório, etc. para 

efeitos de fiscalização. 

 Reúne-se com representantes dos acionistas estrangeiros que detém a tecnologia dos 

produtos fabricados pela empresa para atualização técnica dos materiais utilizados, 

processos, ensaios e solução de eventuais problemas. 

 Supervisiona  1  Supervisor e cerca de 10 Analistas e Técnicos de Desenvolvimento. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Engenharia Química ou Química Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                    Cursos de atualização ou reciclagem em Sistemas de CQ (ISO) 
 
 

Experiência  acumulada: Mais de 10 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 

 
                                                                                                                         Data:  01/11/2016 
 

 

 


