
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Engenheiro de Desenvolvimento de 
Produtos 

 

Função: Desenvolver estudos 
para a criação ou nova 

aplicação dos produtos da 

empresa 

Área: Industrial 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 
 

Área: Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve estudos técnicos para a formulação e aplicação de  produtos da 

empresa junto ao mercado de Construção Civil visando ampliar sua participação nos 
negócios: pesquisa o mercado e a concorrência para avaliar oportunidades para o 

lançamento de novos produtos ou aplicações, avalia novos fornecedores de matérias-
primas, atua em conjunto com o Laboratório Químico para desenvolver novas 

formulações, testes e ensaios, etc. 

 

 Participa junto com a área de Marketing na apresentação e divulgação dos novos 

produtos da empresa subsidiando-a com informações técnicas sobre os mesmos 
(composição, aplicação, etc.), dando apoio na criação de embalagens bem como 

elaborando a documentação técnica (folhetos e manuais). 

 

 Atua no treinamento das equipes de venda e promoção dando-lhes informações 

técnicas sobre a composição e aplicação dos produtos para uma melhor abordagem e 

atendimento dos clientes. 

 

 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da 

área para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas da Divisão 
expondo ou colhendo informações sobre resultados, planos de ação, necessidade de 

recursos e apoio, elaboração do budget, etc. visando  atingir  ou contribuir com 
melhores resultados no seu campo de atuação. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial   desenvolve estudos técnicos para a formulação e 

aplicação de produtos da empresa junto ao mercado visando ampliar sua participação nos 

negócios. 

 

 

 



 

(cont.) 

 Eventualmente atua junto a clientes, em conjunto com a área Comercial, prestando 

informações técnicas sobre os produtos da empresa e suas aplicações visando o 

fechamento da venda e orientações no processo de pós-venda. 

 

 Redige artigos técnicos para publicação em revistas especializadas ressaltando os 
produtos da empresa e suas aplicações para maior divulgação da marca viabilizando a 

alavancagem  das vendas. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Engenharia de Produção, Processos, Desenho 
Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                    Cursos de atualização ou reciclagem na área 
 
 

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 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


