
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Executivo de Contas 

 

Função: Vendas 

Área:  Comercial 
 

Revisão: 0 Data: Abril/12 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente realiza visitas a clientes efetivos ou potenciais para a comercialização dos 

serviços prestados pela empresa atendendo a solicitações dos mesmos ou indicações do 
superior: mantém o contato, agenda a visita, apresenta a empresa e os serviços 

desenvolvidos, informa-se sobre as necessidades do cliente, submete à equipe técnica 

para definição dos recursos a serem precificados (mão-de-obra, cronograma, etc.), 
prepara a proposta, busca aprovação do superior, encaminha e faz o “follow up” até a 

aprovação e formalização do contrato. 
 

 Atua no pós-venda atendendo os clientes na solução de eventuais problemas, revisão 

ou extensão contratual, solicitando suporte técnico, etc. visando sua fidelização e 
manutenção dos padrões de qualidade e fixação dos prazos estabelecidos. 

 

 Faz prospecção do mercado para identificar possíveis clientes através de “networking”, 

acesso à Internet, leitura de jornais e revistas, etc. Lista as empresas selecionadas e as 
submete ao superior buscando  orientações para a abordagem pessoal. 

 

 Mantém atualizado o “status” das suas atividades (visitas realizadas, andamento das 

propostas, novas oportunidades, faturamento, etc.) lançando as ocorrências 
diretamente no sistema de gestão (CRM) para apreciação e controle dos superiores do 

desempenho da área. 

 

 Responsabiliza-se pela gestão dos Consultores à disposição dos clientes zelando pelo 

bom andamento dos trabalhos em relação aos contratos firmados, relacionamento e 
postura adequados, movimentação (contratação, transferências e demissões), liberação 

de férias, etc. Participa, junto ao RH, na seleção , contratação e encaminhamento de 
profissionais aos clientes. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial realiza visitas a clientes efetivos ou potenciais para 

comercialização dos serviços da empresa, manter ou estreitar relacionamentos ou solucionar 

eventuais problemas comerciais no pós-venda. 



 
(cont.) 
 

 Periodicamente acompanha o faturamento dos projetos em andamento observando as 

datas de vencimento, alterações contratuais, cláusulas de reajuste, etc. de acordo com 

os contratos firmados mantendo constante contato com a área financeira para a 
liberação das faturas. 

 
 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho e 

planejamento da área no período para apreciação e controle do superior. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração, Marketing, Sistemas) 

 
 

Treinamentos:     Office básico  
                      Curso Técnicas de Negociação  

                      Idioma básico (200 horas) 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Utilização de raciocínio lógico e/ou estratégico 

 Visão estratégica 
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