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Conferente

Departamento Armazém, almoxarifado ou centro de distribuição.

Subordinação Responde diretamente ao supervisor da logística ou de estoques.

Propósito Antes de estocar ou liberar produtos, realiza a contagem, comparando os itens com a nota fiscal ou o pedido de compra/
venda; verifica danos de qualquer espécie, inclusive conformidade com o prazo de validade. Comunica ao supervisor 
divergências de código, qualidade (especificações) ou quantidade.

Funções e atividades Compara fisicamente os produtos posteriormente embarcados com aquilo que consta na Nota Fiscal ou pedido de 
compra/venda. Verifica etiquetas e se o endereço está correto para estocagem ou entrega.

Opera equipamentos de movimentação e controle de materiais, como balanças, microcomputadores, terminais, coletores 
de dados e impressoras.

Responsável por manter limpa a área de trabalho (conhecedor do 5S) e equipamentos, operando-os com segurança e de 
forma eficiente. Capaz de trabalhar em diversos processos dentro do ramo de atividade da empresa.

Perfil Formação: ensino médio e cursos na área de logística são necessários, tais como 5S, organização de almoxarifado/
armazém e segurança do trabalho.

Experiência aplicada: saber ler e escrever (caligrafia legível), ter disposição e agilidade física, atenção e concentração; 
fazer cálculos matemáticos simples, ter conhecimentos básicos em informática e em segurança do trabalho, ser capaz 
de ficar sentado, em pé ou andando por períodos de tempo relativamente longos. Em alguns casos será necessária força 
física para agachar e levantar pequenos pesos e carregar sobre os ombros.

Requisitos especiais a) Experiência de 1 ano no mínimo em atividades similares.
b) Capacidade de realizar movimentos repetitivos.

Conferente
Olhar criterioso, conhecimento sobre o produto e 
facilidade de elaborar relatórios são algumas das 
habilidades desse profissional

O 
conferente deve dar assistência às operações de carga e 
descarga, identificar, contar e conferir pesagens, atuar na 
prevenção de derramamentos e danos, além de efetuar o 
relatório operacional relativo a fiscalizações, condições de 
recepção, embarque, alteração e acondicionamento. Sua 

função também envolve a contagem de produtos que chegam e 
saem do almoxarifado ou depósito, verificando se estão danifica-
dos ou dentro dos prazos de validade. Relaciona discrepâncias de 
volume e quantidade, itens fundamentais em qualquer operação 
logística. Na próxima edição, detalhes sobre o encarregado de ex-
pedição.  
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