
 

 

 
 

Descrição de 
Cargo 

 

Folha 1 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 
 

1

1. Identificação 
 

Cargo: Coordenador de Operações  

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela análise e gestão das atividades desenvolvidas na área de transportes, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Prospectar clientes para a transportadora; 

 Atendimento receptivo de clientes novos e clientes ativos para programação de carregamentos; 

 Negociar valores de frete e fazer proposta comercial de acordo com a necessidade do cliente; 

 Realizar a logística e programação de carregamentos de cada veículo; 

 Receber a programação de cargas dos clientes e analisar a necessidade de contratação de frota terceira 

ou de buscar cargas para os veículos que ficarem disponíveis;  

 Realizar contato com cliente solicitando cargas para a frota; 

 Realizar contato com clientes quando houver demorar para descarregar o veículo; 

 Atender clientes e fazer contato com motoristas para solução de problemas diversos no transporte de 

carga; 

 Fazer a negociação e contratação de frota agregada ou terceirizada quando necessário; 

 Cobrar documentação necessária para a contratação de frota agregada ou terceirizada quando 

necessário; 
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 Programar e solicitar ao financeiro o pagamento de frete dos agrados ou terceiros; 

 Atender clientes via e-mail e/ou telefone para a solução de problemas diversos e esclarecimento de 

dúvidas; 

 Analisar os custos de frete e criar ou alterar tabelas de frete; 

 Enviar informações referente o embarque aos despachantes para emissão de documentos necessários 

para viajem internacional; 

 Receber e conferir as notas fiscais dos clientes e validar para faturamento; 

 Analisar e autorizar a liberação de adiantamento de moeda para motoristas; 

 Analisar e validar as despesas diversas do motorista durante a viagem; 

 Orientar motoristas quanto da velocidade permitida e outras normas a serem seguidas; 

 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 Completo 
Superior Completo, 

Pós-Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós-Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos 

Idiomas: 
Intermediário 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: 

Domínio nas rotinas de 

programação de carga 

e descarga, rotinas de 

emissão de 

Domínio nas rotinas de 

programação de carga 

e descarga, rotinas de 

emissão de 

Domínio nas rotinas de 

programação de carga 

e descarga, rotinas de 

emissão de 
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documentos para 

transporte de cargas, 

rotinas de 

gerenciamento de 

risco, legislação 

transporte de cargas, 

características dos 

veículos, legislação 

trabalhista, negociação 

com clientes, rotas, 

tarifas de fretes, seguro 

de cargas e clientes. 

Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe. 

documentos para 

transporte de cargas, 

rotinas de 

gerenciamento de 

risco, legislação 

transporte de cargas, 

características dos 

veículos, legislação 

trabalhista, negociação 

com clientes, rotas, 

tarifas de fretes, seguro 

de cargas e clientes. 

Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe. 

documentos para 

transporte de cargas, 

rotinas de 

gerenciamento de 

risco, legislação 

transporte de cargas, 

características dos 

veículos, legislação 

trabalhista, negociação 

com clientes, rotas, 

tarifas de fretes, seguro 

de cargas e clientes. 

Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe. 

Competências 

Comportamentais:  

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados 

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados 

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados 
Inovação. 

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   ___/___/___ 
 


