
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Exportação 
 

Função: Cuidar das 
atividades administrativas do 

processo de exportação da 

empresa 

Área: Exportação 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Exportação 
 

Área: Exportação 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende pedidos de exportação para os produtos da empresa. Recebe o 

pedido, informa-se sobre a disponibilidade em estoque e o formata informando preços, 

taxas, condições de embarque, prazos, etc. para apreciação do cliente, mantendo 

contatos constantes com o mesmo visando esclarecer eventuais dúvidas até a 

aprovação do processo. 

 Coordena junto à Expedição a separação e  embalagem dos produtos e a composição 

das caixas atentando para o correto atendimento do pedido (especificação dos 

produtos, tipos de embalagem, acessórios, etc.). 

 Informa à empresa que presta assessoria de exportação as características do pedido 

para cotação do frete e processamento da documentação necessária , repassando as 

informações ao cliente para sua aprovação. 

 Emite a Nota Fiscal de Exportação para acompanhar o pedido: converte os valores em 

moeda estrangeira, emite o documento e o remete à Expedição para o embarque via 

aérea, marítima ou terrestre. 

 Faz o acompanhamento da carga mantendo contatos com o agente exportador  visando 

antecipar eventuais problemas e manter o cliente informado sobre o status do processo. 

Registra todas as etapas do processo de exportação, desde a entrada do pedido até 

sua chegada, em planilhas para controle dos superiores. 

 Atende solicitações diversas dos distribuidores da empresa no exterior para agilizar a 

comercialização dos seus produtos: presta informações sobre novos lançamentos, 

distribui  material promocional, cuida do envio de correspondência, etc. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Exportação dá suporte à exportação dos produtos da 

empresa processando a documentação necessária, mantendo contatos com órgãos que 

disciplinam as atividades do setor e acompanhando o desembaraço da mercadoria até seu 

embarque. 

 

 

 

 

 

 



(cont.) 

 

 Controla a remessa de produtos em bonificação para o exterior para promoção e 

desenvolvimento de novos negócios providenciando a documentação necessária. 

 Organiza os documentos processados na área cuidando de seu arquivamento, 

reproduzindo cópias para controle, etc. bem como confere faturas para pagamento dos 

prestadores de serviços da área. 

 Periodicamente prepara e emite mapas e demonstrativos diversos sobre o desempenho 

da área (volume exportado, valores, posição do câmbio, etc.) para avaliação e controle 

dos superiores. 

 Mensalmente assessora a área financeira provendo-a de informações sobre 

transferências bancárias no período para cotação e fechamento do câmbio. 

 Anualmente dá suporte à área Comercial da empresa na organização de eventos 

(feiras, exposições, etc.) realizando atividades de apoio de ordem geral. 

 Eventualmente direciona contatos externos às demais licenciadas da marca Mormaii ou 

colhe informações sobre seus produtos para informar aos clientes visando sua 

comercialização. 

 Pode recepcionar clientes estrangeiros em visita à empresa prestando-lhes informações 

diversas bem como pode participar de reuniões de negócios visando otimizar o 

desempenho da área. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Comercio Exterior, Administração de Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                    Idioma (Inglês/Espanhol) nível básico para conversações simples e leitura. 

 

Experiência  acumulada: De 3 a 5  anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 



 

 

 


