
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Atendimento a Clientes 
 

Função: Coordenar o 
atendimento a clientes dentro 

das especificações e prazos 

estabelecidos 

Área: Comercial 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente Comercial 
 

Área: Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha o atendimento dos pedidos de clientes  visando o cumprimento 

dos prazos estabelecidos no fechamento dos pedidos  e especificações dos produtos: 

faz o "follow up" do pedido monitorando o processo das várias áreas (PCP, Estoque, 
Produção, Faturamento, etc.) atentando para os prazos negociados  e orientando ou 

buscando soluções para eventuais impasses que  possam causar atrasos na entrega. 

Pode, eventualmente, contatar a equipe de Vendas para justificar atrasos ou solicitar a 
prorrogação do prazo. 

 
 Acompanha as previsões de vendas antecipando a disponibilidade de material (matérias 

primas e embalagens), produção e transporte para assegurar o atendimento dos 

pedidos: acessa o sistema informando-se sobre novos pedidos e  observa as condições 

de atendimento (volume de estoque, fluxo de produção, etc.) para agilizar o 
atendimento, programar novas datas ou cobrar a disponibilidade dos recursos. 

 
 Observa a correta emissão da documentação (faturas, NFs, etc.) evitando embaraços na 

expedição e atrasos na entrega ao   cliente. Mantém-se atento para a solução de 

eventuais dificuldades que possam causar problemas na expedição, incluindo a  correta 
emissão de documentos e certificados. 

 

 Mantém-se em contato com os clientes ou equipe da área Comercial atualizando-os 

quanto ao andamento dos pedidos, programação de entrega, etc. 
 
 

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

 

 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Comercial zela pelo atendimento dos pedidos de clientes 

observando o cumprimento dos prazos estabelecidos e das especificações do produto a ser 

entregue bem como mantém-se atento às previsões de vendas antecipando a disponibilidade 
de matérias primas, embalagens, programação da produção e transporte para o atendimento 

aos clientes. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

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 
 

 

 


