FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: ANALISTA DE ESTOQUE
CBO associada: 2527-25 – Analista de gestão de estoque
SUBORDINAÇÃO: Analista, Coordenador de logística ou Gerente de loja.
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 2

FUNÇÕES PRINCIPAIS

PROSPECÇÃO
TEMPORAL

INTER-RELAÇÕES
FUNCIONAIS COM
OUTRAS OCUPAÇÕES

Realizar os lançamentos da movimentação de
entradas e saídas e controlar os estoques e

Longo prazo

indicadores.
Acompanhar a distribuição de produtos e materiais a
serem expedidos.

Assistente de logística,
Longo prazo

movimentação e

Orientar a organização do almoxarifado para facilitar
a movimentação dos itens armazenados e a

Assistente de transporte,

Longo prazo

distribuição de carga e
Técnico em logística

armazenar.
Registrar as documentações utilizadas nas
movimentações de materiais e controlar o fluxo físico

Longo prazo

das mesmas.
Conhecimentos/Temas de domínio



Logística: armazenamento, distribuição e transporte.



Operação de softwares de armazéns, intralogística e transporte.



Controles de estoques e almoxarifados.



Sistemas informatizados de gestão de estoques – WMS e TMS.



Logística de devolução.



Noções de compras.

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 a entrada e saída de materiais.



Mudanças nos modelos de comercialização e suas implicações logísticas.
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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 e gestão de pessoas, além
de executar projetos e fazer análise básica de custos.

Considerações sobre a ocupação
A ocupação de Analista de estoque foi inserida na CBO em 2017, e ao analisar suas
funções, observou-se semelhanças com as funções do Estoquista e do Assistente de
logística, sendo diferenciadas prioritariamente pelo nível de qualificação exigido, uma vez
que o mercado apresenta tendência à exigência de formação superior para atuação como
Analista.
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