
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Consultor Técnico Comercial 
 

Função: Assessorar a área 
nos contatos com os principais 

clientes e precificar 
orçamentos 

Área: Produção 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Produção 

 

Área: Produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente presta assessoria técnico-comercial à área de Produção atendendo os 

clientes de grandes contas na busca de novos trabalhos gráficos, acompanhamento do 

processo produtivo para efeitos de “feedback”, solução ou encaminhamento de 
problemas técnicos, acompanhamento do pós-venda visando a satisfação do cliente ou 

estreitamento do relacionamento comercial com o propósito de fidelizá-lo junto à 
empresa. 

 

 Faz a precificação de orçamentos dos serviços gráficos: recebe a planilha dos custos de 

produção e estabelece a margem de lucro com base em estudos de mercado, histórico 
do cliente ou políticas da empresa. Acompanha a formatação da proposta e pode dar 

suporte técnico à área Comercial em visitas aos clientes visando o fechamento do 
negócio. 

 

 Mantém-se atento às inovações tecnológicas do mercado e ações da concorrência 

através de pesquisas, leitura de bibliografia especializada, acessos à Internet, 
treinamentos, comparecimento a eventos do segmento, etc. atualizando e repassando 

as informações aos superiores, para apreciação e providencias. 

 

 Visita fornecedores de serviços gráficos ou desenvolve novos recursos visando propiciar 

opções na compra desses serviços para efeitos de terceirização de etapas do processo 
bem como participa de reuniões com fornecedores de equipamentos, máquinas e 

“softwares” para estudos de renovação do parque industrial da empresa. Emite 
relatórios para avaliação e decisão dos superiores. 

 

(cont.) 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Produção dá assessoria técnico-comercial à área atendendo os 

principais clientes na busca de novos trabalhos, solução ou encaminhamento de problemas 

técnicos, atividades de pós-venda ou estreitamento de relacionamento comercial. 

Cuida da precificação dos orçamentos dos serviços da gráfica. 

 

 



 Periodicamente participa de reuniões internas para análise estratégica dos negócios sob 

o ponto de vista técnico e comercial (novos produtos, segmentação do mercado, 
atualização de processos, investimentos, etc.) bem como avaliação do desempenho da 

área, apresentações de resultados, cronograma para o período, etc. visando o alcance 
dos resultados previstos e melhoria nos padrões de qualidade para satisfação do 

mercado. 

 
 Participa de feiras, exposições, bienais e outros eventos do segmento na recepção e 

atendimento de clientes, demonstração de produtos e processos objetivando o reforço 

da imagem e marca da empresa junto ao mercado. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Técnico completo (Produção Gráfica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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