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1. Identificação 

 

Cargo: Analista de Importação  

Diretoria: Diretoria Geral Área: Easychef 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de compras internacionais, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Contatar o exportador para operacionalizar a entrega do pedido de compra; 

• Receber do exportador o pedido de compra para a emissão das licenças de importação; 

• Analisar a classificação dos produtos, exigências do produto e quais as condições para que se possa 

efetivar a importação; 

• Encaminhar o processo para importação, com todas as informações do processo de compra; 

• Acompanhar o processo de importação através de controles diversos; 

• Acompanhar a liberação de importação, para que sejam feitos os embarques; 

• Cotar fretes internacionais que viabilizarão a importação, junto aos agentes de carga; 

• Fechar o frete com a melhor cotação obtida; 

• Contatar o exportador para o embarque das mercadorias; 

• Alinhar os dados da importação junto ao agente de carga e o exportador; 

• Efetivar o embarque das mercadorias; 

• Acompanhar a o transito e chegada das mercadorias; 

• Solicitar ao exportador, quando necessária documentação referente à importação; 
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• Prestar esclarecimentos quanto aos documentos relacionados à importação; 

• Acompanhar as mercadorias via fluxo, posicionando quanto ao status da chegada das mercadorias; 

• Posicionar a direção quanto ao volume de processos registrados referente a importação; 

• Acompanhar a descarga dos contêineres quanto a veracidade de cada pedido, caso venham produtos 

diferentes do solicitado, fazer contato com o exportador para resolver a questão; 

• Solicitar junto ao financeiro o pagamento das mercadorias, respeitando os prazos de pagamento 

estabelecido quando da solicitação da importação; 

• Enviar para o exportador o contrato de cambio; 

• Acompanhar junto ao exportador se efetivamente recebeu, e estando tudo certo, seguir com os 

próximos embarques; 

• Fazer os controles de pagamentos (inserção e acompanhamento no relatório de câmbios); 

• Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

• Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

• Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 

 

 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Completo 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Avançado de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: Domínio da Domínio da Domínio da 
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documentação de 

importação (BL, 

commercial invoice, 

packing list, proforma 

invoice) e classificação 

de NCM; 

Conhecimento em 

procedimentos 

financeiros. 

documentação de 

importação (BL, 

commercial invoice, 

packing list, proforma 

invoice) e classificação 

de NCM; 

Conhecimento em 

procedimentos 

financeiros. 

documentação de 

importação (BL, 

commercial invoice, 

packing list, proforma 

invoice) e classificação 

de NCM; 

Conhecimento em 

procedimentos 

financeiros. 

Competências 

Comportamentais:  

Trabalho em Equipe; 

Flexibilidade 

Planejamento e 

Organização; 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Trabalho em Equipe; 

Flexibilidade; 

Planejamento e 

Organização; 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Trabalho em Equipe; 

Flexibilidade; 

Planejamento e 

Organização; 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Competências Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

 

 

Aprovações 
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