
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Aplicação 
 

Função: Coordenar a 
atividade de implantação de 

máquinas e equipamentos em 
clientes 

Área: Vendas 

 

Revisão:  0 Data:  30/01/2013 

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

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona os serviços de instalação, aplicação e 

orientação aos usuários das máquinas e equipamentos (máquinas tridimensionais 

de medição e microscópios) comercializados pela empresa em todo o território 
nacional e instalados em indústrias, hospitais, clínicas, universidades, centros 

científicos e consultórios de profissionais liberais na área de medicina, abrangendo o 

trabalho de engenharia e especificação técnica da instalação, montagem, testes, 
treinamento da equipe e monitoramento da operação inicial zelando pela qualidade 

do atendimento e satisfação do cliente visando manter a boa imagem da marca e 
desenvolvimento de novos negócios.  

 

 Acompanha o nível de atuação dos Consultores junto aos clientes visando manter 

um adequado nível de atendimento e padrões de produtividade zelando pela 
formação profissional dos mesmos através de treinamentos especializados, 

incluindo apoio e interface com a Matriz.  

 

 Acompanha os relatórios emitidos pela equipe para avaliação do desempenho da 

área bem como subsidia as demais áreas comerciais e Marketing com informações, 

pesquisas, reclamações de clientes, etc. para redefinir estratégias e abordagens 
junto ao mercado.  

 

 Mantém-se atento às inovações tecnológicas na sua área de atuação, novos 

lançamentos e processos para aplicação dos produtos da empresa visando 
desenvolver novas oportunidades de negócio: orienta  Técnicos e Vendedores sobre 

novas alternativas para a aplicação do produto visando a expansão dos negócios, 
orientações aos clientes, serviços de manutenção, etc. 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Unidade de Negócios planeja, coordena e supervisiona os serviços de 

instalação, aplicação e orientação aos usuários  das máquinas e equipamentos ( máquinas 

tridimensionais de medição e microscópios) comercializados pela empresa em todo o território 

nacional e instalados em indústrias, hospitais, clínicas, universidades, centros científicos e 

consultórios de profissionais liberais na área de medicina. 

Supervisiona Supervisores, Consultores de Aplicação e Assistentes Administrativos. 

 

 



(cont.) 

 Coordena a atualização ou adaptação de Manuais de Operação de equipamentos 

obsoletos visando sua utilização pelo usuário e treinamentos operacionais. 

 

 Subsidia a área de Vendas com informações técnicas sobre o produto e suas aplicações, 

quando da elaboração de propostas comerciais. Pode acompanhar Vendedores e 
Representantes Comerciais nas visitas aos clientes prestando informações técnicas, 

elucidando dúvidas ou demonstrações bem como serve como referência ao público 
interno e externo na sua área de atuação. 

 

 

 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 resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, suporte técnico, 
elaboração do budget, etc. visando  atingir melhores resultados no seu campo de 

atuação. 
 
 

 Participa de eventos, feiras e congressos recepcionando e contatando clientes, 

apresentando a empresa e seus produtos, estabelecendo “ networking” visando o 

desenvolvimento dos negócios, divulgação da imagem, maior participação no mercado, 
etc. 

 

 Eventualmente, na área  MIC, visita, orienta e acompanha profissionais de saúde na 

utilização e aplicação dos equipamentos e produtos da empresa em suas atividades, 
atuando no próprio Centro Cirúrgico, visando a satisfação dos clientes  no alcance dos 

resultados esperados. 

 

 Eventualmente coordena a organização de  treinamentos aos usuários para reciclagem 

dos profissionais, novas equipes, etc. bem como a preparação do material didático e  

aulas. 

 

 Supervisiona Supervisores, Consultores de Aplicação e Assistentes Administrativos. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Pós Superior completo (Engenharia, Administração de Empresas, Gestão de 

Negócios, Gestão de Pessoas) 
 
 
Habilidades técnicas: 
Office básico 

Idioma Inglês intermediário 
 
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 
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