FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: ANALISTA DE PROJETOS LOGÍSTICOS (CBO: 2527-20)
(Ocupação não reconhecida)
SUBORDINAÇÃO: Coordenador, Supervisor de logística ou Gerente de loja.
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 3

FUNÇÕES PRINCIPAIS
Planejar processos produtivos e logísticos, definindo
os recursos necessários.
Acompanhar e monitorar as metas e os indicadores
de produtividade.

PROSPECÇÃO
TEMPORAL

FUNCIONAIS COM
OUTRAS OCUPAÇÕES

Longo prazo
Médio prazo

Assistente de logística,
Assistente de transporte,

Executar projetos logísticos dimensionando as
necessidades de recursos humanos, materiais e

INTER-RELAÇÕES

movimentação e
Médio prazo

outros que se façam necessários.

distribuição de carga e
Técnico em logística

Controlar o desenvolvimento das atividades dos
processos produtivos e logísticos, com o objetivo de

Médio prazo

verificar o cumprimento das metas estabelecidas.
Conhecimentos/Temas de domínio



Controle de estoques e almoxarifados.



Processo de compra e relação com fornecedores.



Transportes de carga e manuseio.



Sistemas informatizados de gestão de estoques: WMS e TMS.



Análise básica de custo.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos



Ampliação das exigências quanto à eficiência dos processos logísticos.



Substanciais avanços tecnológicos na gestão de estoque.



Inovações tecnológicas voltadas ao desenvolvimento de projetos logísticos.



Mudanças nos modelos de comercialização e suas implicações logísticas.

Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



Sistemas informatizados de gestão de estoques (armazenagem, intralogística e transporte).
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Novas demandas do mundo do trabalho, que implicam incremento na formação profissional
O nível de informatização da área exige que os profissionais tenham amplo domínio de ferramentas
tecnológicas, principalmente de sistemas de informação, gestão de dados, gestão de pessoas,
execução de projetos e análise básica de custos.

Considerações sobre a ocupação
A ocupação de Analista de projetos logísticos, que foi incluída na CBO em 2017, não foi
reconhecida no fórum, portanto, não foi analisada. O entendimento do grupo foi o de que
a participação em projetos não exige um perfil profissional exclusivo, mas qualquer
profissional dos diversos setores pode estar envolvido temporariamente em um projeto, a
depender do escopo.

Mapa Funcional – Comércio

Página 108

