
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Logística       
 

Função: Supervisionar a 
compra, recebimento e 

armazenagem de materiais 
diversos e insumos à produção 

além da expedição de 
produtos 

Área: Logística 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 
 

Área: Diretoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona as atividades do Almoxarifado 

abrangendo desde a recepção, conferência e armazenagem de materiais diversos 

(papelaria, peças, produtos de limpeza, etc.), matéria prima (bobinas, folhas de papel e 
tintas) e insumos (embalagens, cola, etc.) destinados à produção até o atendimento de 

requisições pelas diversas áreas, além do controle de movimentação do estoque para 

fins de inventário, faturamento e compras. 
 

 Planeja, coordena e supervisiona a expedição do material gráfico (livros, livretos, 

folhetos, etc.) abrangendo desde a recepção dos produtos acabados e sua 
armazenagem até sua separação, embalagem, identificação e carregamento dos 

caminhões para distribuição aos clientes, além do controle do estoque para orientações 
à programação da produção ou informações sobre a disponibilidade dos itens à área 

Comercial. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona o processo de compras de matéria prima, materiais 

diversos, papelaria, insumos e serviços compreendendo a prospecção do mercado, 
identificação dos fornecedores, cotação de preços, negociações de fornecimento, 

emissão dos pedidos além do seguimento dos mesmos até seu recebimento. 

 

 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral planeja, coordena e supervisiona as atividades do Almoxarifado 

no recebimento, conferência, armazenagem e atendimento às requisições de materiais 

diversos e insumos à produção, da Expedição do material gráfico (livros, folhetos, livretos, 

etc.) na separação, embalagem e carregamento dos caminhões além do processo de compras 

na prospecção do mercado, cotações de preços e negociações com fornecedores em geral. 

Supervisiona cerca de 20 subordinados entre Líderes e Auxiliares. 

 



 
(cont.) 

 Acompanha a qualidade e agilidade do serviço de transporte dos produtos aos pontos 

de venda zelando pelo pronto atendimento e satisfação dos clientes quanto aos prazos 
de entrega, condição e apresentação dos pedidos distribuídos. Mantém estreito 

relacionamento com os transportadores atentando para o cumprimento das condições 
contratuais estabelecidas, negociando valores ou ressarcimento de danos bem como, 

eventualmente, pode pesquisar o mercado na busca ou desenvolvimento de novas 
opções de serviço. 

 

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

mercado, atuação de fornecedores, etc. através de pesquisas, acesso à Internet, leitura 

de bibliografia especializada, contatos com concorrentes, etc. colhendo informações 

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

 

 Zela pela segurança da operação observando o correto uso dos EPIs, dos equipamentos 

e ferramentas utilizados pelos subordinados, solicitando sua manutenção quando 
necessário, treina os subordinados, participa no processo de movimentação de pessoal 

(seleção, transferências, promoções e demissões) e cuida da ordem, limpeza e disciplina 
na área visando seu bom desempenho e sua contribuição para os resultados da 

empresa.  

 
 Periodicamente coordena o inventário físico do estoque efetuando a contagem dos itens 

físicos para conciliação dos registros. 

 
 Prepara mapas e quadros demonstrativos para avaliação do desempenho da área pelos 

superiores. Participa de reuniões interdepartamentais para avaliação do desempenho da 

empresa, conhecimento dos planos de ação das outras áreas, elaboração do orçamento 
para o período ou apresentar propostas de trabalho referentes à sua área de atuação.   

 

 Analisa e aprova pagamentos aos Correios e transportadoras e solicita sua efetivação ao 

superior e área Financeira. 

 

 Reúne-se com as áreas da Produção visando solucionar problemas de qualidade ou 

especificação de materiais solicitados através do processo de compras viabilizando a 
correção pelos fornecedores ou busca de novos recursos. 

 

 Supervisiona cerca de 20 subordinados entre Líderes e Auxiliares. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração de Empresas, Logística) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  Mais de 10 anos 
 



 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


