
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Administração de Vendas 
 

Função: Coordenar o suporte 
administrativo à área e vendas 

internas 

Área: Administração de Vendas 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Comercial 
 

Área: Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o controle administrativo do processo de 

venda dos produtos da empresa acompanhando a emissão, encaminhamento e 

atendimento dos pedidos, faturamento, cobrança de débitos e desempenho da equipe, 

para avaliação dos resultados. 
 

 Orienta, supervisiona e/ou executa o atendimento aos clientes para posicionamento de 

entrega dos pedidos e resolução de reclamações ou simples “networking” visando a 
satisfação dos mesmos e a preservação da imagem comercial da empresa bem como a 

prospecção do mercado em busca de novos clientes através de contatos telefônicos e e-

mails oferecendo os produtos da empresa (livros e assinaturas) em atendimento às 
metas estabelecidas para a área.  

 
 Orienta, supervisiona e/ou executa atividades de suporte à equipe externa de vendas 

compreendendo a atualização e distribuição de tabelas de preços e catálogos de 

produtos, reembolso de pequenas despesas (quilometragem, refeição, por exemplo), 
registro ou agendamento de visitas, etc. proporcionando-lhe as condições adequadas 

para seu trabalho. 

 

 Orienta e acompanha a organização e disciplina na área visando seu bom desempenho 

e contribuição para os resultados da empresa, treina os subordinados e participa, com o 
superior, no processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções 

e demissões). 

 

 

 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Comercial orienta, supervisiona e/ou executa atividades 

administrativas para suporte ao processo de vendas abrangendo o controle e encaminhamento 

dos pedidos, registro de despesas da equipe para reembolso e emissão de relatórios 

estatísticos do desempenho da área comercial além do atendimento a clientes para solução de 

reclamações ou renovação de assinaturas e prospecção do mercado para vendas via telefone 

ou e-mails. 

Supervisiona 5 Assistentes de Administração de Vendas. 

 

 

 



 
(cont.) 
 

 Mensalmente recebe o roteiro e a solicitação de verba para custear as despesas 

previstas para o deslocamento dos Vendedores Externos no período seguinte e solicita o 

crédito dos valores. Confere os relatórios de despesas efetuadas, compara com os 
valores do adiantamento e solicita o ressarcimento ou o crédito da diferença. Mantém 

os registros para controle. 
 

 Coordena a preparação de relatórios, mapas e quadros demonstrativos sobre o 

desempenho da área Comercial (faturamento, alcance de metas, despesas, valor de 
comissões, etc.) para avaliação dos superiores e apresentação dos resultados em 

reuniões interdepartamentais ou equipe. 

 

 Posiciona a área de Produção sobre a tiragem prevista de periódicos para o próximo 

período, para efeitos de programação e controle da produção: colhe as demandas dos 
clientes e prepara relatório para a emissão dos Ordens de Produção. 

 

 Periodicamente coordena o suporte à participação da empresa em feiras, bienais e 

exposições do segmento zelando pelo êxito do evento: acompanha a liberação de livros 
a serem expostos, suprimento de artigos de limpeza e material promocional, controla 

contratos e a emissão da documentação necessária para a realização do evento, busca 

parcerias com clientes para a confecção de “banners” e cartazes, etc. 

 

 Eventualmente aciona o bloqueio do cadastro dos clientes em débito com a empresa, de 

acordo com informações da área de Contabilidade, e suspende a liberação de novos 

pedidos até a solução da pendencia bem como cuida da sua liberação após a 
regularização do processo. 

 

 Supervisiona 5 Assistentes de Administração  de Vendas. 
 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Marketing, Comunicação Social ou equivalente) 
 
 

Treinamentos:  Office 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:  01/07/2015 

 
 

 

 


