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Gerente de transportes

Departamento Supply chain, logística de distribuição ou transportes

Subordinação Responde diretamente ao diretor de supply chain/logística

Propósito Responsável pela coordenação e supervisão de todas as funções relativas aos transportes dentro e fora do centro de 
distribuição e da empresa, mantendo o nível de atendimento e o controle dos gastos, treinando e supervisionando a 
equipe de transportes.

Funções e atividades Direcionar e supervisionar a programação inbound e outbound de embarques nacionais e internacionais, assegurando eficiente 
utilização dos recursos. Seleciona os melhores e mais econômicos sistemas de transporte. Representa o departamento, 
corrigindo e prevenindo não conformidades durante envios e recebimentos.

Responsável pela roteirização e rastreabilidade das entregas, responde às reclamações sobre atrasos e perdas, avalia e 
contrata gestão de risco e transporte de cargas perigosas.

Contrata prestadores de serviço, motoristas, empresas transportadoras. Participa da decisão sobre utilização de frota própria 
e/ou terceirizada e tipos de veículos. Avalia desempenho e recomenda promoções ou dispensas de funcionários. Também 
avalia a aquisição de veículos, equipamentos, softwares e gerencia custos operacionais.

Perfil Formação: o gerente de transportes deve ter formação de nível superior nas áreas de engenharia ou administração 
da produção, economia ou TI, cursado (ou em andamento) cursos na área de logística. Conhecimentos avançados em 
utilização de softwares como gestão de frotas, gestão de fretes, roteirização, planilhas eletrônicas entre outros. Ter 
iniciativa e facilidade de comunicação, liderança e organização.

Experiência aplicada: um ano ou mais em posições gerenciais similares, conhecimento avançado de matemática, 
conhecimento dos processos e produtos da empresa em questão e habilidade no relacionamento interpessoal.

Requisitos especiais a) Experiência de três anos no mínimo em atividades operacionais similares;
b) Conhecimento de softwares aplicados;
c) Disponibilidade para viagens;
d) Domínio de segunda língua pode ser requerido em casos de importação e exportação.

Gerente de transportes
Segurança e agilidade na movimentação 
física de mercadorias são atribuições do 
gestor de transportes

A
tualmente, os problemas relacionados aos transportes no 
Brasil, como aumento do roubo de cargas e tráfego ro-
doviário, com os congestionamentos das vias urbanas e 
rodoviárias, infraestrutura portuária e aeroportuária, bem 
como malha viária e ferroviária em alguns casos proble-

mática, alto custo do frete e combustíveis, tornam o planeja-
mento dos transportes uma operação que requer uma sistemática 
muito bem planejada e articulada. Na próxima edição, confira 
como contratar ou se tornar um supervisor de inventário.
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