
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Acabamento 
 

Função: Coordenar e 
supervisionar o acabamento 

dos produtos da empresa 

Área: Impressão 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Produção 
 

Área: Produção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona os processos de acabamento dos produtos 

da empresa (livros, folhetos, periódicos, jornais e outros) compreendendo o corte e 
refilagem do papel, dobragem, grampeamento, costura, alceamento, colagem, 

plastificação e embalagem dos cadernos atentando para a constante melhoria no 

processo, manutenção dos padrões de qualidade exigidos e prazos de entrega 
definidos.  

 
 

 Acompanha o desempenho da produção do período, com base nos registros efetuados 

pelas equipes, comparando-o com as metas estabelecidas. Avalia as causas de um 

eventual não alcance das metas e toma providencias para recuperar a produtividade 

estabelecida; arquiva os registros para a emissão de relatórios periódicos de controle e 

apreciação do superior. 

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

acompanha as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos lotados na 

área sob sua responsabilidade requisitando serviços de manutenção, se necessário, 
requisita reposição de material, treina os subordinados, participa no processo de 

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

resultados da empresa.  
 

 Mantém-se atento às inovações e tendências tecnológicas do mercado aplicáveis na sua 

área de atuação mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, 

acessos à Internet, etc.  
 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Produção distribui, orienta e supervisiona os processos de 

acabamento dos produtos da empresa (livros, folhetos, periódicos, jornais e outros) 

Supervisiona cerca de 100 pessoas entre Operadores e Auxiliares. 

 

 

 



 
 
(cont.) 

 

 Mensalmente participa na programação da produção para o próximo período 

informando sobre a capacidade disponível, volume de pedidos, pendências, etc. visando 
compatibilizar as necessidades de vendas e produção com os recursos à disposição 

zelando pelo cumprimento das metas estabelecidas. 

 

 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área 

para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas nas quais 

discutem-se resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, suporte 
técnico, novos projetos, elaboração do budget, etc. visando atingir melhores resultados 

no seu campo de atuação bem como responsabiliza-se pela organização dos recursos da 

área e administração da equipe de trabalho. 
 

 
 Anualmente participa na coordenação do inventário anual do estoque (matérias primas, 

produtos acabados, componentes químicos, etc.) acompanhando a contagem física e 

registro dos dados, para controle do estoque e contabilização. 

 

 Eventualmente participa no desenvolvimento de novos produtos contribuindo com 

informações que viabilizem o processo dentro de padrões satisfatórios: avalia os 
lançamentos, mantém contatos com clientes para esclarecimento de dúvidas sobre o 

novo produto, adapta ou cria dispositivos para a produção, acompanha o fluxo inicial, 
faz ou sugere ajustes e aguarda a viabilização do novo produto e a liberação para início 

do processo após parecer das áreas envolvidas. Pode manter contatos com clientes 

para obter orientações 

 

 Supervisiona cerca de 100 pessoas entre Operadores  e Auxiliares. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio Técnico completo em Produção Gráfica ou equivalente 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 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 
 

 

 


