
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente de Supply Chain 
 

Função: Gerenciar o 
fornecimento de materiais e o 

fluxo de produção da empresa 

Área: Supply Chain 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona a programação da produção da empresa 

visando o adequado atendimento aos clientes e demais necessidades da área comercial, 
abrangendo desde o levantamento dos pedidos de venda e disponibilidades em estoque 

até a fixação das cargas de produção definindo recursos necessários e prazos de 
entrega.  

 

 Planeja, coordena e supervisiona o suprimento de materiais destinados ao fluxo 

produtivo da empresa (peças, componentes e materiais auxiliares) abrangendo desde a 

atualização dos estoques até a efetivação das requisições de compra necessários. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona a logística da empresa visando a disponibilização de 

materiais para alimentar o processo produtivo abrangendo desde seu recebimento, 

conferência e armazenamento até o abastecimento das linhas. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona a expedição e faturamento dos produtos abrangendo 

sua organização para carga dos caminhões e emissão do faturamento visando otimizar 

o sistema de entregas nas condições negociadas com os clientes. 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos para registrar o 

desempenho da área, apara apreciação do superior. 

 

 

 

Descrição sumária: 

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

programação da produção e de materiais bem como a logística da empresa no recebimento, 

armazenagem e abastecimento de peças e componentes para otimização do processo 

produtivo  bem como a expedição e faturamento dos produtos. 

Supervisiona cerca de 20 pessoas entre Líderes, Analistas, Assistentes, Operadores de 

Empilhadeira e Motoristas. 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Participa de reuniões estratégicas com outras áreas visando definir ou rever atividades 

para otimização do processo produtivo e o de toda a logística da empresa (recebimento, 
armazenagem, abastecimento e expedição) para atendimento dos prazos e padrões de 

qualidade no atendimento aos clientes além do orçamento dos negócios da empresa 
para o período. 

 

 Eventualmente pode participar na elaboração de propostas comerciais dando sugestões 

sobre prazos de produção e entrega possibilitando o fechamento do pedido ou, ainda, 
no desenvolvimento de novos produtos projetando custos, prazos e recursos 

necessários que impliquem na formação do preço de venda e viabilização do negócio. 

 

 Supervisiona cerca de 20 pessoas entre Líderes, Analistas, Assistentes, Operadores de 

Empilhadeira e Motoristas. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração de Empresas, Engenharia de 

Manutenção, Processos ou Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Idioma intermediário para conversação técnica e apresentações 
 
 

Experiência  acumulada:  Acima 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 



 

 

 


