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1. Identificação 

 

Cargo: Gerente de Transportes  

Diretoria: Operações  Área: Logística 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Gerenciar as atividades desenvolvidas na área de transporte, de maneira a cumprir com as metas 

estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

 

• Fazer gestão da equipe, delegando e orientando quanto às atividades a serem executadas; 

• Cumprir as metas de custo de transporte estabelecidas no grupo; 

• Fazer a gestão de contrato dos imóveis locados pela empresa; 

• Fazer a gestão dos seguros patrimoniais, transporte e frota; 

• Cotar e comprar produtos de bens imobilizados com valor superiro a R$ 50.000,00; 

• Prestar treinamento e suporte logístico em todas s as filiais; 

• Elaborar e divulgar mensalmente os indicadores de transporte e da área de compra, aos gestores 

envolvidos nos processos; 

• Prospectar novos clientes para transportadora, sempre em buscar de melhores negócios para empresa; 

• Elaborar e apresentar indicadores da transportadora para direção da empresa;  

• Realizar o fechamento de seguros internacionais, relacionados à carga e veiculo; 

• Prestar suporte na liberação de documentos permissão para transporte internacional; 

• Controlar os títulos vencidos relacionados aos transportes efetuados; 
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• Compra e venda de ativos, que possam interessar para o negócio do grupo; 

• Manter uma relação harmoniosa com entidades de classe e órgãos competentes; 

• Efetuar o fechamento de contrato de locação de equipamento e gerenciamento de riscos; 

• Prestar suporte na abertura de novos negócios do grupo, bem como as mudanças de localidade 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 Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 7 até 10 anos Acima de 7 até 10 anos Acima de 10 anos 

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Avançado de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Avançado de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimento 

Intermediário no 

Pacote Office 

Conhecimento 

Avançado no Pacote 

Office 

Conhecimento 

Avançado no Pacote 

Office 

Competências Técnicas:    

Competências 

Comportamentais:  

   

Competências Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  
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Resiliência 

Organização 

Resiliência 

Organização 

Resiliência 

Organização 

 

 

Aprovações 

 

 

Desenvolvido em:  
Revisão do 

documento: 
 Data da Revisão:        /    / 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  

 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      

 

em   ___/___/___ 

 




