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1. Identificação 
 

Cargo: Gerente de Transporte 

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela gestão das atividades desenvolvidas na transportadora, de maneira a cumprir com as 

metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Elaborar e cumprir o orçamento de acordo com as diretrizes estratégicas; 

 Realizar a gestão da unidade com base no orçamento estabelecido; 

 Fazer cumprir as diretrizes de atendimento operacional dos atuais e novos negócios; 

 Coordenar a implantação das operações nos novos e atuais clientes; 

 Participar nas negociações de preços junto aos clientes, nas novas e atuais operações mantendo 

controlado os contratos de parceria e seus ajustes de revisão; 

 Fazer cumprir normas, procedimentos e acordos contratuais que garantam a integridade e seguridade 

do transporte realizado; 

 Fazer cumprir a política de agregamento de terceiros para atender as demandas de falta de frota 

própria acompanhando a sua efetividade; 

 Garantir a disponibilidade dos recursos humanos e equipamentos de modo a atender os indicadores de 

nível de serviço e normas estabelecidos pela empresa; 

 Fazer cumprir com política da qualidade da empresa;  
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 Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir e fazer cumprir a Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente estabelecida pela empresa; 

 Participar das negociações de acordos coletivos; 

 Garantir a execução dos procedimentos para retenção de colaboradores; 

 

 

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: 

Domínio das rotinas de 

uma filial de transporte 

rodoviário de cargas, 

negociação com 

clientes e fornecedores, 

frota para transporte de 

cargas, legislação 

trabalhista que 

competem ao 

segmento, legislação 

de transito, legislação 

para transporte de 

Domínio das rotinas de 

uma filial de transporte 

rodoviário de cargas, 

negociação com 

clientes e fornecedores, 

frota para transporte de 

cargas, legislação 

trabalhista que 

competem ao 

segmento, legislação 

de transito, legislação 

para transporte de 

Domínio das rotinas de 

uma filial de transporte 

rodoviário de cargas, 

negociação com 

clientes e fornecedores, 

frota para transporte de 

cargas, legislação 

trabalhista que 

competem ao 

segmento, legislação 

de transito, legislação 

para transporte de 



 

 

 
 

Descrição de 
Cargo 

 

Folha 3 de 4 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 
 

3

cargas, rotas de 

transito dos veículos, 

fluxos de cargas, 

formação de tarifas de 

fretes, construção e 

gestão de orçamento da 

Filial, contratação e 

retenção de 

funcionários. 

Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe. 

cargas, rotas de 

transito dos veículos, 

fluxos de cargas, 

formação de tarifas de 

fretes, construção e 

gestão de orçamento da 

Filial, contratação e 

retenção de 

funcionários. 

Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe. 

cargas, rotas de 

transito dos veículos, 

fluxos de cargas, 

formação de tarifas de 

fretes, construção e 

gestão de orçamento da 

Filial, contratação e 

retenção de 

funcionários. 

Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe. 

Competências 

Comportamentais:  

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados; 
Inovação; 
Visão sistêmica; 

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados; 
Inovação; 
Visão sistêmica; 

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados; 
Inovação; 
Visão sistêmica; 

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 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
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