FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: ANALISTA DE LOGÍSTICA
CBO associada: 3421-25 - Tecnólogo em logística de transporte
SUBORDINAÇÃO: Supervisor de logística, Coordenador ou Gerente de loja.
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 4

FUNÇÕES PRINCIPAIS

PROSPECÇÃO

Otimizar os processos relativos ao armazenamento,
transporte e distribuição dos produtos.
Realizar a gestão da movimentação do centro de
distribuição.
Revisar processos para eficiência e produtividade.

TEMPORAL

Longo prazo
Estoquista almoxarife,
Longo prazo

Longo prazo

Elaborar relatórios gerenciais e indicadores.

Longo prazo

Planejar demanda de compras (varejo).

Assistente de logística,
Assistente de transporte,
movimentação e

Negociar com a área comercial e fornecedores.

(indústria).

OUTRAS OCUPAÇÕES

Longo prazo

atendimento de pedidos.

Apoiar o processo de planejamento de produção

FUNCIONAIS COM

Longo prazo

Analisar e controlar o estoque de materiais, com
reposição, manuseio de peças e acompanhamento do

INTER-RELAÇÕES

Longo prazo

distribuição de carga,
Comprador e
Gerente (de venda, loja e
produção).

Longo prazo

Conhecimentos/Temas de domínio



Visão sistêmica do negócio – conhecimento da cadeia de Suprimentos (Supply chain) (desde a compra até a venda-entrega do produto).



Controles de estoques.



Noções de compras e relação com fornecedores.



Transportes de carga e manuseio.
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Sistemas informatizados de gestão de estoques – WMS e TMS ou de acordo com a
realidade de cada empresa.



Análise básica de finanças.



Softwares de apresentação e planilhas eletrônicas.



Estatística, curva de demanda, tendências.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos



Ampliação das exigências quanto à eficiência dos processos logísticos.



Substanciais avanços tecnológicos na gestão de estoque.



Mudanças nos modelos de comercialização e suas implicações logísticas.

Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



Softwares de armazéns, intralogística e transporte.

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, relacionamento e gestão
de pessoas.

Considerações sobre a ocupação
Percebe-se que a ocupação de Analista de logística, nível de qualificação 4, tem suas
funções próximas daquelas desenhadas inicialmente para o Técnico em logística. No
entanto, suas funções exigem a formação superior e atuação mais estratégica, diferente
do Assistente de logística, que atua mais no nível tático e operacional.
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