
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente Industrial 
 

Função: Gerenciar a Unidade 
abrangendo todas as 

atividades meio e fim. 

Área: Unidade BJP 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 
 

Área: Diretoria Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

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

(leite e assemelhados) visando manter suas especificações dentro dos padrões de 

qualidade e produtividade definidos: avalia a programação da produção conforme 

solicitações da área comercial e estoques, orienta a alocação 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 a manutenção preventiva e corretiva das máquinas, 

equipamentos e instalações (inclusive predial) da Unidade 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. 

 Planeja, coordena e supervisiona o controle de qualidade das matérias primas e 

produtos da Unidade observando a manutenção dos padrões de qualidade estabelecidos 

pelas empresa e órgãos fiscalizadores através de análises laboratoriais e da estrita 

observação das normas e procedimentos de Auditoria de Qualidade para a certificação 

dos produtos e processos internos ou eventuais correções  bem como atua na análise e 

atendimento de reclamações de clientes referentes a qualidade dos produtos para 

eventuais correções no processo produtivo. 

 Planeja, coordena e supervisiona a logística da Unidade compreendendo o 

abastecimento de matérias primas e insumos, estocagem e expedição de produtos 

visando manter o fluxo de produção em conformidade com a programação para o 

período e demandas da área Comercial no atendimento aos clientes, incluindo a análise 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial planeja, coordena e supervisiona as atividades da Unidade 

Fabril compreendendo a produção, abastecimento (insumos e matéria prima) e expedição dos 

produtos, manutenção das máquinas e equipamentos, controle de qualidade além das 

atividades administrativas de apoio (administração de pessoal, financeiro, programação da 

produção e serviços gerais). 

Supervisiona cerca de 150 funcionários entre Supervisores, Líderes, Operadores, Técnicos, 

Auxiliares e pessoal administrativo. 

 



e autorização de negociações de compras e fretes. 

  
(cont.) 
 

 Planeja, coordena e supervisiona as atividades administrativas da Unidade observando o 

suporte à sua atividade-fim, obediência aos preceitos legais que regulamentam a 

operação local e às diretrizes gerais emanadas da Matriz abrangendo as áreas de 
administração de pessoal, fiscal, faturamento, controle de estoques e serviços gerais 

(Portaria, Segurança, Limpeza, Conservação e Cozinha Industrial). 
 

 Orienta e acompanha a organização e disciplina na Unidade visando seu bom 

desempenho e contribuição para os resultados da empresa, mantém-se atento ao 

desenvolvimento profissional dos subordinados, libera abertura de vagas ou 
substituições e atua de forma decisiva no processo de movimentação de pessoal 

(seleção, transferências, promoções e demissões). 

 

 Mantém-se atento às inovações e tendências do mercado que possam afetar as 

atividades da Unidade e do seu segmento, objetivando uma melhoria nos negócios da 

empresa, através de leitura especializada, pesquisas, acessos à Internet, contatos com 

Associações e demais entidades do ramo, treinamentos, participação em seminários e 
convenções, etc. 

 
 

 Periodicamente prepara relatórios, mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o 

desempenho da Unidade para efeitos de apresentações e reuniões gerenciais e colabora 

com comentários para melhoria dos resultados envolvendo o processo de compra de 

matérias-primas, fabricação e controle da qualidade dos produtos, suporte 

administrativo e outros. 

 Participa de reuniões multidepartamentais para revisão de objetivos, avaliação de 

resultados, elaboração do “budget”, definição de novas estratégias, novos investimentos 

e 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 cerca de 150 funcionários entre Supervisores, Líderes, Operadores, 

Técnicos, Auxiliares e pessoal administrativo. 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração de Empresas, Tecnologia de Alimentos, 

Engenharia de Produção) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 



 

Experiência  acumulada:  Mais de 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 
 
 

 

 


