
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente Industrial 
 

Função: Gerenciar o processo 
produtivo da empresa 

Área: Industrial 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona a fabricação dos produtos da empresa 

visando manter suas especificações dentro dos padrões de qualidade e produtividade 

definidos: define a programação da produção em função das necessidades da área 

comercial, orienta a alocação ou aquisição dos recursos, percorre a fábrica 

acompanhando o processo e mantém-se atento ao desempenho da área objetivando 

atender as metas fixadas para o período. 

 Planeja, coordena e supervisiona as atividades de manutenção preventiva e corretiva 

das máquinas e equipamentos da Fábrica visando manter seu perfeito funcionamento 

de forma ágil e econômica: acompanha a programação da manutenção, zela pelo 

atendimento rápido e adequado para minimizar interrupções na fabricação, sugere 

novos investimentos e orienta a busca de novos fornecedores para melhoria no 

processo. 

 Coordena, em conjunto com a Sede, a execução de tarefas administrativas para suporte 

das atividades da Fábrica, abrangendo o cumprimento de normas e procedimentos 

internos, administração do pessoal, compra de materiais serviços , expedição e 

transporte, etc. 

 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. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se à Diretoria planeja, coordena e supervisiona as atividades de fabricação dos 

produtos da empresa e manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos da 

Fábrica. 

Supervisiona diretamente  1 Supervisor, 1 Engenheiro Químico, 1 Coordenador e cerca de 70 

funcionários entre Líderes, Operadores e Auxiliares. 

 

 

 

 



 

(cont.) 

 Participa de reuniões multidepartamentais para revisão de objetivos, avaliação de 

resultados, definição de novas estratégias, novos investimentos , viabilização técnica no 

lançamento de novos produtos , etc. colhendo ou provendo informações para decisões.  

 

 Eventualmente mantém contatos com fornecedores de equipamentos e matérias-primas 

colhendo ou prestando informações  visando melhorias no processo produtivo, redução 

de custos,  aprimoramento da qualidade, etc. Acompanha demonstrações e testes, 

analisa relatórios de desempenho, avalia o investimento necessário e dá seu parecer 

para apreciação e aprovação dos superiores. 

 Supervisiona diretamente  1 Supervisor, 1 Engenheiro Químico, 1 Coordenador e cerca 

de 70 funcionários entre Líderes, Operadores e Auxiliares. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior  Engenharia completo (Manutenção, Produção) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                    Idioma (inglês/espanhol) básico para leitura e conversações simples 
 
 

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 
 



 

 


