
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Engenheiro de Vendas 
 

Função: Dar suporte técnico 
à área de Vendas 

Área: Comercial 
 

Revisão: 00 Data:  01/03/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte técnico à área de Vendas na confecção de propostas comerciais 

viabilizando a capacitação e desenvolvimento de novos produtos para atender às 
necessidades dos clientes: avalia as especificações dos produtos solicitados visando 

adapta-las à capacidade dos processos internos e equipamentos, calcula o custo de 

fabricação para definir a margem e o preço de venda, subsidia a Produção com 
informações para definir o processo de fabricação, analisa a disponibilidade da matéria-

prima adequada e prazos de fornecimento, projeta o cronograma para a entrega do 
produto. Formata os dados para apresentação  aos clientes, busca a aprovação do 

superior e dá encaminhamento para a elaboração da proposta comercial. 

 
 Faz o “follow up” das propostas mantendo contato com os clientes visando esclarecer 

eventuais dúvidas e buscando o fechamento do processo com a emissão dos pedidos de 

venda. 

 

 Mantém-se atento ao mercado e às novas oportunidades de negócio prospectando 

clientes mediante pesquisas na Internet, contatos pessoais e visitas visando a 

apresentando da empresa e seus produtos para alavancar os resultados e sua 
participação no mercado. 

 

 Mensalmente prepara mapas, quadros demonstrativos e relatórios diversos sobre o 

desempenho de sua atividade listando os resultados das prospecções de mercado, 

encaminhamento de propostas, negociações em andamento, etc. para apreciação e 
controle do superior. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial dá suporte técnico à área de Vendas na avaliação da 

capacitação, desenvolvimento, aplicação e comercialização de novos produtos, cálculo do 

custeio e fixação do preço de venda visando alavancar a participação e resultados comerciais 

da empresa. 

 



 

 
(cont.) 

 

 Eventualmente  participa de reuniões com as áreas de Produção, Controle de Qualidade, 

Suprimentos e outras abordando temas referentes ao desenvolvimento de novos 
produtos em função de necessidades de clientes, oportunidades de mercado, 

lançamentos da Matriz, etc. Pode desenvolver pesquisas e estudos específicos para 
subsidiar as discussões para a tomada de decisões. 

 
 Pode participar de feiras, exposições e eventos promocionais permanecendo no “stand” 

para atendimento a clientes e visitantes em geral para apresentação e divulgação da 

empresa e seus produtos. 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior de Engenharia completo (Eng. Mecânica, Produção,  Processos ou 

Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                     Idioma Inglês (nível intermediário) para apresentações técnicas e reuniões. 
 
 

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:  01/03/2014 
 

 

 


