
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Administração de Vendas 
 

Função: Dar suporte 
administrativo à área de 

Vendas. 

Área: Administração de Vendas 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Comercial 
 

Área: Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente gera e envia boletos aos clientes decorrentes de vendas de assinaturas, 

folhetos, jornais e outras publicações da empresa, conforme informações da área de 

Telemarketing. 

 
 Recebe e-mails informando os pedidos de venda ou consignação de produtos emitidos 

pelas equipes de vendas externas ou internas: acessa o sistema informatizado, imprime 

os pedidos e encaminha para a remessa aos clientes e faturamento. Analisa casos de 
retorno dos produtos ou correspondência por falha de dados do destinatário ou 

endereço, altera os dados e refaz o processo.  

 

 Faz o cadastramento de novos clientes no sistema informatizado da empresa baseando-

se em dados ou fichas encaminhadas pela equipe de vendas, para posterior consulta ou 
busca de dados para faturamento. 

 

 Concentra o recebimento de e-mails de clientes, Vendedores, Representantes, etc. que 

buscam informações sobre vendas, entregas, reclamações, etc.: tria o assunto, imprime 
o texto e/ou encaminha às áreas responsáveis para o atendimento dos mesmos; 

aguarda o retorno das informações e as retorna aos clientes. 

 

 Atua no serviço de telemarketing da empresa atendendo ou encaminhando informações, 

reclamações, sugestões ou pedidos de clientes, mantendo um “networking” ou 

prospectando novas oportunidades para a comercialização dos produtos da empresa 

visando atender às metas de negócio da empresa abordando clientes em potencial. No 
fechamento de pedidos registra os dados para faturamento, expedição do produto e 

controles do superior. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Administração de Vendas dá suporte administrativo à atividade 

comercial da empresa compreendendo o recebimento, encaminhamento e acompanhamento de pedidos 

de clientes, emissão de boletos de cobrança, controle de produtos em consignação, remessa de 

publicações para divulgação bem como prepara e emite relatórios e quadros demonstrativos sobre o 

desempenho da área, para avaliação e apresentação dos resultados. 

Atua no telemarketing da empresa atendendo solicitações diversas de clientes, mantendo um 

“networking” ou prospectando o mercado para venda dos produtos visando ampliar as possibilidades de 

negócio. 

 

 

 

 



(cont.) 

 Dá suporte à equipe externa de vendas providenciando documentos, remessa de 

material promocional e de exemplares de publicações para demonstração, emissão de 

relatórios e quadros demonstrativos para avaliação do desempenho de clientes além de 

apoio para a reserva de viagens, adiantamento de despesas, liberação de relatórios 

para reembolso de despesas, etc. 

  Acompanha o pagamento de assinaturas das publicações da empresa através de 

extratos bancários e atualiza os registros, para controle. Pode contatar os assinantes em 

débito para regularização do contrato ou suspender a remessa em função do não 

pagamento, notificando o superior para ciência. 

 Periodicamente controla o envio e devolução de publicações em consignação para 

efeitos de faturamento: recebe os relatórios dos clientes, confere os itens devolvidos, 

emite e encaminha boletos de cobrança e as respectivas Notas Fiscais. 

 Prepara e emite relatórios, mapas e quadros demonstrativos diversos sobre a 

movimentação e desempenho da área para apreciação e controle dos superiores, 

apresentação dos resultados e avaliação do alcance das metas estabelecidas. 

 Faz a divulgação de novos lançamentos no período aos clientes providenciando e-mails 

ou o envio de exemplares para ciência objetivando motivar o interesse para a aquisição 

dos mesmos. 

 Reúne informações sobre a tiragem periódica dos jornais publicados pela empresa e 

enviados aos assinantes para programação e controle da produção bem como apura a 

quantidade de jornais a serem distribuídos a título de brinde para divulgação da imagem 

e produtos da empresa. Mantém registros para controle. 

 Eventualmente prepara contratos para consignação de produtos junto a clientes, sob 

orientação: colhe os dados, emite o documento e encaminha para as assinaturas e 

envio aos destinatários. 

 Pode participar de feiras, exposições e outros eventos do segmento para divulgação dos 

produtos da empresa executando atividades de apoio. 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


