
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Executivo de Contas 
 

Função: Atendimento 
técnico-comercial de clientes 

especiais 

Área: IMT 
 

Revisão:  0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Unidade de Negócios Área:  IMT 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente realiza visitas a clientes especiais que representam grandes contas para a 

comercialização dos produtos e serviços da Unidade de Negócios procurando manter um 
estreitamento no relacionamento comercial, atendendo reclamações, dando suporte 

técnico, etc. visando sua fidelização e satisfação nos padrões de atendimento e 
qualidade. 

 

 Atua no pós-venda acompanhando a instalação do equipamento e seu funcionamento 

inicial zelando pelo cumprimento da proposta comercial e expectativas do cliente. Presta 
ou solicita suporte técnico, se necessário, na eventualidade de problemas, orientações 

de aplicação ou treinamentos. 

 

 Mantém-se atento às possibilidades de novos negócios preparando ou orientando a 

confecção de propostas comerciais. Negocia a proposta, revê condições de pagamento 

e prazos de entrega, sob orientação da área de Vendas ou do superior, visando o 

fechamento do contrato. 

 

 Acompanha o atendimento dos serviços de assistência técnica aos produtos instalados 

nos clientes zelando pela qualidade do trabalho, observância dos prazos contratados e 

plena satisfação do usuário. 
 

 Periodicamente mantém atualizado o “status” das suas atividades (visitas realizadas, 

andamento das propostas, novas oportunidades, faturamento, etc.) preparando 
relatórios, mapas e quadros demonstrativos  para apreciação e controle do superior. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor da Unidade de Negócios atende às grandes contas representadas por 

clientes especiais visando um estreitamento no relacionamento comercial, vendas, suporte a 

novos projetos, apoio técnico, solução de reclamações, etc. procurando manter a fidelização e 

satisfação do cliente para os produtos e serviços da área. 

 

 



 
(cont.) 
 

 Pode, eventualmente, participar de Feiras e Eventos diversos recepcionando e 

atendendo representantes dos clientes especiais orientando-os quanto os produtos e 

serviços expostos, fazendo demonstrações, apresentando novos lançamentos ou 
simples relacionamento comercial. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:   Curso Superior completo (Administração de Empresas, Engenharia Mecânica, 
Elétrica ou Eletrônica). 
 
 
Habilidades técnicas: 
 

Office básico 
Idioma Inglês para apresentações técnicas, leitura e redação de relatórios, treinamentos. 
 
 
Experiência  acumulada:   
De 5 a 10 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Empatia 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   Data:  30/01/2013 
 

 

 


