
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Exportação 
 

Função: Coordenar as 
atividades de exportação dos 

produtos da empresa 

Área: Exportação 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena, supervisiona e/ou executa os processos de exportação 

dos produtos da empresa abrangendo os contatos com clientes e distribuidores 

no exterior, recebimento de pedidos, acionamento e acompanhamento  dos 

procedimentos burocráticos junto a Órgãos Públicos ou agentes,  fechamento 

do câmbio, autorização  do embarque e controle do recebimento da mercadoria 

no seu destino. 

 Mantém registros das exportações para controle do desempenho da área e 

faturamento. 

 Contata clientes e distribuidores do exterior informando-os sobre os produtos da 

empresa, locais e opções de venda, endereços e telefones comerciais para 

emissão dos pedidos, etc. utilizando-se de telefone e Internet.  

 Atende remessas internacionais de mostruários , peças de reposição, 

bonificações, etc. a clientes , providenciando a documentação necessária. 

 Responsabiliza-se pelo  recebimento ou emissão de correspondência para o 

exterior, redação e digitação de e-mails internacionais, contatos telefônicos, etc. 

 Semanalmente acompanha os pagamentos e recebimentos decorrentes das 

exportações notificando a área financeira, para controle, bem como atualiza os 

lançamentos das contas internas de exportação junto aos parceiros da empresa. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral coordena, supervisiona e/ou executa os processos de 

exportação dos produtos da empresa compreendendo os contatos com clientes no 

exterior, atendimento dos pedidos, acompanhamento dos procedimentos burocráticos, 

fechamento de câmbio e controle do embarque e entrega das mercadorias. 

Supervisiona 1 Assistente de Exportação. 

 

 

 

 

 

 

 



(cont.) 

 Periodicamente participa de Feiras e Exposições no exterior dando suporte à 

área comercial na orientação dos procedimentos de exportação junto aos 

clientes, visitantes e distribuidores internacionais bem como auxiliando na 

montagem e atendimento ao público. 

 Prepara e emite relatórios para o pagamento de “ royalties” à empresa 

detentora da marca. Recebe os relatórios de vendas, calcula os valores e 

notifica a área Financeira, para pagamento. 

 Prepara e emite relatórios e quadros demonstrativos sobre a movimentação da 

área bem como faz o planejamento anual  das exportações para o período, 

detalhando quantidade a ser comercializada, mercados a serem explorados e 

outras informações. 

 Eventualmente pode atender atletas e formadores de opinião no exterior 

orientando-lhes sobre os produtos da empresa visando a projeção da imagem e 

marca.  

 Supervisiona 1 Assistente de Exportação. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Comercio Exterior, Administração de Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                    Idioma (Inglês/Espanhol) nível intermediário para conversações, escrita e leitura. 

 
Experiência  acumulada: De 5 a 10  anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


