
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente Comercial 

 

Função: Suporte 

Administrativo 

Área:  Comercial 
 

Revisão: 0 Data: Abril/12 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá atendimento às equipes alocadas nos clientes provendo-lhes de 

informações ou recursos para o bom andamento dos trabalhos na unidade: solicita a 
liberação de acesso ao cliente bem como dos recursos técnicos da empresa, esclarece 

dúvidas relacionadas ao seu contrato de trabalho, distribui comunicados internos e 

outras atividades de apoio. 
 

 Prepara propostas comerciais conforme orientações do superior para envio ao cliente: 

digita o texto, junta documentos, submete para aprovação, colhe assinaturas e 
despacha. Faz  “follow up” , esclarece ou encaminha eventuais dúvidas visando o 

fechamento da proposta. 

 

 Mantém  o cadastro de clientes inserindo ou alterando dados no sistema CRM, para 

controle, compreendendo sua identificação, endereços, contatos, valores de 

faturamento, etc. 

 

 Presta suporte administrativo à equipe comercial executando atividades de apoio para o 

bom andamento dos trabalhos: agenda reuniões, prepara material para apresentação 
de projetos, identifica contatos e controla o reembolso de despesas (refeições, taxa de 

quilometragem, estacionamento, etc.) 

 

 Mantém carteira de clientes de pequeno porte podendo atendê-los diretamente, sob 

orientação do superior, na renovação ou extensão de contratos, negociação de aditivos, 

esclarecimento de dúvidas, novas propostas, apresentação de soluções técnicas, etc. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial executa atividades de apoio administrativo à área 

relacionadas ao atendimento de clientes, elaboração e acompanhamento de propostas além de 

suporte operacional às equipes alocadas nas várias unidades. 



 
(cont.) 

 

 Periodicamente acompanha o vencimento da autorização dos acessos das equipes 

alocadas nos clientes e solicita sua renovação visando o desenvolvimento normal dos 
trabalhos na unidade. 

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área (propostas e 

visitas realizadas, apuração de  resultados, etc.)  para apreciação do superior e 

apresentações em reuniões. 

 

 Eventualmente encaminha e cuida da apresentação de novos funcionários alocados nas 

unidades providenciando a documentação para seu acesso de acordo com as normas 

internas dos clientes: comunica-se com o gestor da unidade informando-o da 
contratação, provê crachás e orienta a ambientação do novo integrante á equipe. 

 

 Cuida da organização de treinamentos às equipes conforme orientações internas ou 

solicitações de clientes: prepara o material (apostilas, “data show”, crachás, etc.) , 

reserva salas e equipamentos, monta o “coffee break” e dá toda a assistência 
necessária ao evento. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:   Curso Superior incompleto (Administração, Marketing, Sistemas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Colaboração 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Entusiasmo 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 
 
 
 
                                                                                                                                          Data: 01/04/2012 
 

 

 


