
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Consultor Técnico de Soluções 
 

Função: Suporte técnico na 
comercialização de produtos e 

serviços 

Área: Comercial 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 
 

Área:  Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente dá suporte à área Comercial subsidiando-a a  com informações técnicas 

sobre o produto e suas aplicações, quando da elaboração de propostas comerciais. 

Pode acompanhar os Vendedores  nas visitas aos clientes prestando informações 
técnicas, elucidando dúvidas , realizando a demonstrações bem como serve como 

referência ao público interno e externo na sua área de atuação. 
 

 Participa na precificação das propostas e serviços visando oferecer a melhor relação 

custo x benefício para o cliente , adequação dos equipamentos necessários e busca das 
melhores soluções , zelando pela qualidade dos serviços prestados e manutenção da 

imagem da empresa. 

 

 Orienta a elaboração de impugnações durante os processos de licitação ou 

concorrências que possam prejudicar a participação da empresa: colhe informações ou 
formula questionamentos sobre o projeto ou motivos da restrição e oferece alternativas 

para viabilizar a participação e êxito no processo. 

 

 Atua no pós-venda acompanhando a instalação e prestação de serviços  zelando pela 

satisfação do cliente e observação dos tópicos contratados bem como presta 

atendimento às empresas na solução de eventuais problemas,  solicitando suporte 

técnico, treinamentos,  etc. visando sua fidelização e manutenção dos padrões de 
qualidade e fixação dos prazos estabelecidos.  

 
 Mantém-se atento às inovações tecnológicas na sua área de atuação, novos 

lançamentos e processos para aplicação dos produtos da empresa visando desenvolver 

novas oportunidades de negócio: orienta a equipe interna de apoio e Vendedores sobre 

novas alternativas para a aplicação do produto visando a expansão dos negócios, 
orientações aos clientes, serviços de manutenção, etc. Pode desenvolver material para 

apresentação junto aos clientes (formulários, notícias, “slides”, etc.). 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial dá suporte técnico à comercialização dos produtos e 

serviços da empresa avaliando e viabilizando sua aplicação frente às necessidades de uso 

apresentadas, orientando a elaboração das propostas comerciais, esclarecendo dúvidas  de 

clientes, orientando a impugnação de editais que possam ser prejudiciais à empresa, etc. 

 



 
 (cont.) 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho 

da área, para avaliação do superior bem como participa de reuniões internas para 
definir estratégias de abordagem a clientes, reformulação de propostas, etc. 

 
 

 Atua em parceria com a área de Marketing quando da realização de eventos 

acompanhando a instalação de equipamentos para demonstração ao público, 
permanecendo no local para orientação de visitantes, etc. 

 

 Eventualmente desenvolve treinamentos aos usuários para reciclagem dos profissionais, 

novas equipes, etc. preparando o material didático e ministrando as aulas. 
 

 
 Confecciona modelos de Termos de Referência detalhando o escopo do fornecimento, 

especificações técnicas, documentação necessária, etc. subsidiando o cliente para 

melhor definição dos produtos e serviços a serem adquiridos. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Telecomunicações, Eletrônica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Diligência 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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