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1. Identificação 
 

Cargo: Líder Operacional  

Diretoria: Comercial Área: Pneus 

Unidade: Todas 

 

 

2. Sumário  
 

• Responder pela liderança das atividades desenvolvidas na área de armazenagem, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Liderar a equipe de trabalho, delegando e orientando quanto às tarefas a serem executadas; 

• Fazer reuniões de alinhamento com as equipes da operação; 

• Planejar as operações de recebimento e expedição; 

• Definir estratégia de armazenagem das mercadorias; 

• Fazer visitas das filias, para suporte operacional e realização dos inventários em filiais; 

• Supervisiona o processo de inventário, e assegura que os mesmos estão sendo realizados corretamente; 

• Fazer a análise de prioridades de carregamento e descarga; 

• Orientar e equipe em relação ao cuidada com o patrimônio da empresa; 

• Buscar informações que facilitem o trabalho do dia a dia da equipe; 

• Separar os romaneios das mercadorias, respeitando sua ordem de emissão quando necessário; 

• Conferir os romaneios das mercadorias quando necessário; 

• Operar empilhadeira elétrica e a gás quando necessário; 

• Solicitar que o local de trabalho esteja sempre limpo e organizado; 

• Trocar o gás das empilhadeiras, observando o aspecto de segurança, quando da realização das trocas 

quando necessário; 

• Inspecionar as mercadorias recebidas e se necessário fazer o termo de avaria onde serão listadas e 
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fotografadas todas as mercadorias avariadas; 

• Fazer o fechamento da empresa ao final do expediente, observando se todos os locais estão fechados, 

fazendo a ligação dos alarmes, quando necessário; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer 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 cursando Superior cursando Superior completo 

Experiência: Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Requer noções do 

Pacote Office 

Requer noções do 

Pacote Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Curso de Operador de 

Empilhadeira 

Curso de Conferente 

Curso de Operador de 

Empilhadeira 

Curso de Conferente 

Curso de Operador de 

Empilhadeira 

Curso de Conferente 

Competências 

Comportamentais:  

Delegação 

Análise e Solução de 

Problemas 

Comunicação 

Assertiva 

Liderança 

Flexibilidade e 

Adaptação 

Delegação 

Análise e Solução de 

Problemas 

Comunicação 

Assertiva 

Autogerenciamento 

Flexibilidade e 

Adaptação 

Delegação 

Análise e Solução de 

Problemas 

Comunicação 

Assertiva 

Autogerenciamento 

Flexibilidade e 

Adaptação 

Competências Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 
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Organização Organização Organização 

 

 

Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 

documento: 
 Data da Revisão:        /    / 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  

 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      

 

em   ___/___/___ 
 

 

 

 

 

 


