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1. Identificação 

 

Cargo: Coordenador de Compras Nacionais   

Diretoria: Operações Área: Pneus – Compras Nacionais e Licitações 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela coordenação das atividades desenvolvidas na área de compras nacionais, de 

maneira a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Fazer a gestão da equipe, delegando e distribuindo as tarefas a serem executadas pela equipe de 

trabalho, esclarecendo dúvidas sempre que necessário; 

• Efetuar as compras nacionais e internacionais (Pneus Agrícolas), mantendo relacionamento em 

negociação com os principais fornecedores nacionais, a fim de garantir eficiência em compras, 

sustentando com isso a rentabilidade; 

• Acompanhar e alinhar o fluxo de caixa com o objetivo de manter as obrigações em dia; 

• Evitar a ruptura dos produtos; 

• Garantir margem com a aquisição de produtos que tragam o retorno esperado para empresa; 

• Desenvolver portfólio de produtos, observando as tendências de mercado; 

• Desenvolver novos fornecedores que atendam às necessidades de aquisição de produtos; 

• Estar atento para todas as oportunidades que o mercado apresenta na área de Pneus agrícolas; 

• Responder pelas atividades de licitação presencial e eletrônica; 

• Fomentar os principais KP´is, atendendo o registro de licitações, faturamento, margem e 

inadimplência, com o objetivo de sustentar o negócio; 
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• Coordenar as equipes de Entrada/Distribuição/Transferência de pneus comercializados pela 

empresa; 

• Coordenar as pequenas compras de maneira a atender as necessidades do E-commerce; 

• Responder pelas atividades de uma trading fora do país; 

• 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 
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    

Competências 

Comportamentais 

Negociação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Analise e Solução de 

Problemas 

Delegação 

Comunicação 

Assertiva 

Liderança 

Negociação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Analise e Solução de 

Problemas 

Delegação 

Comunicação 

Assertiva 

Liderança 

Negociação 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Analise e Solução de 

Problemas 

Delegação 

Comunicação 

Assertiva 

Liderança 

Competências 

Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva Foco em 

Comunicação 

Assertiva Foco em 

Comunicação 

Assertiva Foco em 
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resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 
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