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1. Identificação 
 

Cargo: Analista de Importação  

Diretoria: Trading Área: Trading 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área de importação e exportação, de maneira 

a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Acompanhar todo o embarque das mercadorias, aprovando toda documentação necessária; 

 Fazer a contratação de fretes internacionais, utilizando os serviços dos diversos agentes de carga; 

 Elaborar planilhas de custos, com objetivo de visualizar se as operações serão viáveis 

economicamente; 

 Imputar todas as informações de produtos, fornecedor e condições de pagamento no sistema integrado; 

 Efetuar as vinculações de radar junto a receita federal para os novos clientes; 

 Faturara s notas fiscais de entrada e saída de produtos; 

 Efetuar o fulo diário com os clientes, no sentido de informar o status de cada uma das cargas a serem 

embarcadas; 

 Manter contato frequente com todos os exportadores para alinhar as tratativas de embarque e 

documentação necessária  

 Alimentar em tempo real planilha de fluxo da TRADING; 

 Providenciar o fechamento de cambio internacional, buscando sempre as melhores taxas; 

 Controlar os recebimentos das estimativas para autorizar os registros das declarações de importação; 



 

 

 
 

Descrição de 
Cargo 

 

Folha 2 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 
 

2

 Efetuar a contratação de fretes nacionais, buscando sempre os melhores preços, prazos e qualidade dos 

serviços; 

 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 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 

Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário 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 

intermediário 

Tributário – ICMS; 

ICMS-ST; PIS; 

CONFIS; II (Imposto 

de Importação) e IPI 

(Imposto de produto 

Conhecimento 

intermediário 

Tributário – ICMS; 

ICMS-ST; PIS; 

CONFIS; II (Imposto 

de Importação) e IPI 

(Imposto de produto 

Conhecimento 

intermediário 

Tributário – ICMS; 

ICMS-ST; PIS; 

CONFIS; II (Imposto 

de Importação) e IPI 

(Imposto de produto 
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Industrializado); 

Noções básicas do 

Desembaraço 

Aduaneiro; 

Técnicas de 

negociação;  

Industrializado); 

Noções básicas do 

Desembaraço 

Aduaneiro; 

Técnicas de 

negociação;  

 

Industrializado); 

Noções básicas do 

Desembaraço 

Aduaneiro; 

Técnicas de 

negociação;  

 

Competências 

Comportamentais:  

Visão de Impacto e 
Casualidade;  
Relacionamento 
Interpessoal;  
Relacionamento com o 
Cliente;  
Iniciativa;  
Foco em qualidade;  
Análise Crítica;  

Visão de Impacto e 
Casualidade;  
Relacionamento 
Interpessoal;  
Relacionamento com o 
Cliente;  
Iniciativa;  
Foco em qualidade;  
Análise Crítica; 

Visão de Impacto e 
Casualidade;  
Relacionamento 
Interpessoal;  
Relacionamento com o 
Cliente;  
Iniciativa;  
Foco em qualidade;  
Análise Crítica; 

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   ___/___/___ 
 
 
 
 


