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1. Identificação 

 

Cargo: Líder de Logística 

Diretoria: Operações Área: CSC – Transporte 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de logística, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Realizar a programação de recebimento das mercadorias que vem do porto e das compras nacionais, 

através de e-mail; 

• Fazer contato com as transportadoras solicitando a coleta dos containers junto ao porto; 

• Contatar os fornecedores para viabilizar horários para realização das coletas e retirada dos produtos; 

• Efetuar lançamentos dos conhecimentos de fretes para que o financeiro efetue o pagamento; 

• Encaminhar ao fiscal as notas recebidas e ao financeiro os boletos; 

• Efetuar no sistema um pedido de compra, relacionando todos os itens do serviço prestado, e 

posteriormente encaminhar a nota fiscal e o boleto para as áreas responsáveis; 

• Fazer a inclusão de novos colaboradores quanto a utilização de abastecimento junto a rede de postos 

de combustível; 

• Solicitar ao órgão responsável a aquisição do sistema (TAG) de ir e vir, para serem utilizados nas 

praças de pedágio; 

• Emitir relatórios para controle da seguradora, relacionados às operações diárias de transporte; 

• Solicitar a homologação de novos fornecedores de transporte, através de e-mail, onde será feito a 



 

 

 

 

Descrição de 

Cargo 

 

Folha 2 de 4 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 

 

2 

análise para liberação dos carregamentos;  

• Agendar junto a gerenciadora as viagens que serão feitas pelo veículo próprio, para que seja feito o 

rastreamento necessário; 

• Separar as notas fiscais para a expedição solicitando o carregamento das mercadorias; 

• Fazer contato com transportadoras que levarão as mercadorias até os clientes finais; 

• Auxiliar o Serviço de Atendimento ao Cliente, quanto aos procedimentos internos e externos, 

esclarecendo dúvidas diversas; 

• Prestar suporte aos representantes quanto a esclarecimento da forma que deverão ser transportadas as 

mercadorias;  

• Fazer cotações de novos parceiros quando se tratar de novas praças; 

• Responder pelo processo de troca de mercadorias, orientando quanto ao procedimento a ser adotado; 

•  Fazer a distribuição de fretes para a frota própria, repassando as rotas a serem cumpridas por cada um 

dos motoristas; 

• Controlar as notas pendentes, observando o motivo de elas estarem paradas no sistema em aberto; 

• Responder e acompanhar através do Transpofrete toda movimentação relativa às entregas, fretes e 

relatórios gerencias que serão extraídos do sistema;  

• Responder pela aprovação dos pedidos no Sales Force relativo a valores das notas fiscais de frete a 

serem liberadas; 

• Realizar avaliação mensal dos indicadores de logística; 

• 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. 
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4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 

 

 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Cursando Superior Completo Superior Completo 

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

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento 

avançado de custo de 

frete por nota; 

Conhecimento em 

gerenciamento de 

risco; 

Conhecimento 

intermediário sobre 

tipo de carga e 

veículos; 

Conhecimento 

avançado em CTE; 

Noções geográficas 

para criação de rota e 

tempo de entrega. 

Conhecimento 

avançado de custo de 

frete por nota; 

Conhecimento 

avançado em 

gerenciamento de 

risco; 

Conhecimento 

avançado sobre tipo de 

carga e veículos; 

Conhecimento 

avançado em CTE; 

Noções geográficas 

para criação de rota e 

tempo de entrega. 

Conhecimento 

avançado de custo de 

frete por nota; 

Conhecimento 

avançado em 

gerenciamento de 

risco; 

Conhecimento 

avançado sobre tipo de 

carga e veículos; 

Conhecimento 

avançado em CTE; 

Noções geográficas 

para criação de rota e 

tempo de entrega. 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 

Assertiva 

Análise Crítica 

Gestão de Conflitos 

Liderança 

Inovação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Comunicação 

Assertiva 

Análise Crítica 

Gestão de Conflitos 

Liderança 

Inovação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Comunicação 

Assertiva 

Análise Crítica 

Gestão de Conflitos 

Liderança 

Inovação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 
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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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