
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Adm. Vendas 
 

Função: Coordenar atividades 
administrativas de apoio à 

área comercial da Unidade de 
Negócios 

Área: Adm. Vendas 

 

Revisão:  0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor da Unidade de 
Negócios 

Área:  Unidade de Negócios 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa serviços administrativos em apoio à 

área comercial da Unidade de Negócios compreendendo a preparação, emissão e 

acompanhamento de propostas de vendas, atendimento aos clientes, “follow up” da 
entrega dos produtos além da programação de visitas dos Técnicos para serviços de 

manutenção dos equipamentos.  

 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa a preparação, renovação e juntada de 

documentos para compor processos licitatórios além de orientar, acompanhar e 

participar dos pregões eletrônicos ou presenciais realizando lances, conforme 

instruções, até a aceitação da proposta ou abandono. 

 Acompanha a importação dos produtos comercializados zelando pelo cumprimento dos 

prazos de entrega negociados com os clientes. Contata com a área de Importação 

visando solucionar pendências para agilizar o processo. 

 Avalia e calcula as comissões de vendas para Vendedores e Representantes em função 

da participação dos mesmos no processo de comercialização dos produtos e submete ao 

superior, para aprovação. 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho 

da área, para avaliação e controle do superior. Participa de reuniões posicionando a 

equipe sobre a movimentação do período, pendências, reclamações, etc. visando um 
melhor atendimento aos clientes. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor da Área de Negócios orienta, supervisiona e/ou executa serviços 

administrativos em apoio à atividade comercial da Unidade de Negócios compreendendo a preparação, 

emissão e acompanhamento de propostas de vendas, atendimento aos clientes, “follow up” da entrega 

dos produtos,  programação de visitas para assistência técnica  bem como a renovação e/ou juntada de 

documentos para compor  processos licitatórios. 

Orienta, acompanha ou participa de pregões eletrônicos ou presenciais realizando os lances, conforme 

orientação do superior, até a aceitação da proposta ou abandono. 

Supervisiona  Assistentes Comerciais e Assistentes de Licitação. 

 

 

 



 
(cont.) 
 
 

 Eventualmente orienta a prospecção do mercado em busca de novos clientes 

abrangendo contatos, apresentação da empresa e seus produtos, agendamento de 

visitas de Representantes, envio de amostras, etc.  Pode subsidiar a área de Marketing 

com informações relevantes para o desenvolvimento de uma nova abordagem do 
mercado. 

 

 Acompanha o atendimento e encaminhamento de reclamações de clientes às áreas 

envolvidas e o seu retorno visando informar o cliente bem como orienta o registro do 
fato em formulário específico (RRC) e  distribuição para controle e obediência às normas 

de qualidade do sistema ISO. Pode, periodicamente, orientar pesquisas de satisfação 

junto aos clientes distribuindo, tabulando e inserindo os dados em planilhas no sistema, 
para apreciação do superior e controle da qualidade. 

 

 Dá suporte aos Representantes de Vendas provendo-os de informações e documentos 

necessários para a realização do seu trabalho. 
 
 

 Supervisiona  Assistentes Comerciais e Assistentes de Licitação. 

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

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Administração de Empresas) 
 
 
Habilidades técnicas: 
Office básico 
Idioma Inglês básico 
 
Experiência  acumulada:   
De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

• Administração do tempo 

• Atendimento ao cliente 
• Capacidade de decisão 

• Espírito crítico 

• Iniciativa 
• Liderança 

• Planejamento e controle 
• Relacionamento interpessoal 

• Utilização raciocínio lógico 

• Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                                   Data:  30/01/2013 
 



 

 


