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1. Identificação 
 

Cargo: Líder de Importação  

Diretoria: Operação Área: CSC - Importação 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  
 

• Liderara a equipe da área de importação, de maneira a cumprir com as metas estabelecidas no 

planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Fazer à gestão da equipe de trabalho, delegando e distribundo as tarefas a serem executadas; 

• Acompanhar o inicia e fim dos processos de importação dando as diretrizes de cada um; 

• Acompanhar as conferencia de classificação fiscal; 

• Listar relatórios gerenciais dos processos de importação; 

• Manter um controle trimestral, dos órgãos anuentes da importação; 

• Negociar tarifas com portos, aeroportos e fronteiras; 

• Manter um perfeito relacionamento com a receita federal e demais órgãos envolvidos nos processos de 

importação; 

• Participar da aplicação e definição das melhores práticas, relacionadas às áreas de atuação; 

• Responder pela criação do manual de procedimentos da área; 

• Programar melhorias no sistema integrado de gestão, sugerindo a novas versões se aplica ao negócio 

de importação; 

• Prestar atendimento aos clientes internos e externos, solucionando problemas que possam surgir; 

• Auditar os processos de importação, verificando sua exatidão; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  
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• 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 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 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 

avançado do processo 

de importação; 

Classificação fiscal de 

mercadorias; 

Conhecimento de 

intepretação de 

legislação; 

Conhecimento de custo 

incidentes no processo 

de importação; 

Domínio dos sistemas 

aduaneiros; 

Conhecimento 

avançado do processo 

de importação; 

Classificação fiscal de 

mercadorias; 

Conhecimento de 

intepretação de 

legislação; 

Conhecimento de custo 

incidentes no processo 

de importação; 

Domínio dos sistemas 

aduaneiros;; 

Conhecimento 

avançado do processo 

de importação; 

Classificação fiscal de 

mercadorias; 

Conhecimento de 

intepretação de 

legislação; 

Conhecimento de custo 

incidentes no processo 

de importação; 

Domínio dos sistemas 

aduaneiros; 

Competências 

Comportamentais:  

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Liderança 

Análise e Solução de 

Problema 

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Liderança 

Análise e Solução de 

Problema 

Comunicação 

Assertiva 

Visão de Impacto e 

Casualidade 

Liderança 

Análise e Solução de 

Problema 
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Atuação Consultiva  Atuação Consultiva  Atuação Consultiva  

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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