
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente de Atendimento a Clientes 
 

Função: Coordenar o 
atendimento a clientes quanto 

ao andamento do processo de 

vendas 

Área: Comercial 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 
 

Área: Diretoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena, orienta e supervisiona o atendimento aos clientes  da empresa e 

Representantes para suporte à atividade comercial abrangendo  o  esclarecimento de 

dúvidas e “follow up” do pedido bem como o acompanhamento interno dos pedidos em 
andamento visando manter os prazos acordados na proposta comercial. 

 

 Faz a precificação dos pedidos com base nos custos de produção estabelecendo a 

margem de lucro, com base em precedentes ou orientações do superior. Mantém 

contatos com os Representantes de Vendas detalhando os valores fixados subsidiando-
os para negociações com os clientes. 

 

 Negocia os valores de fretes caso excedam às expectativas após a cotação ou para 

casos especiais envolvendo volumes ou rotas diferenciadas contatando diretamente as 
empresas transportadoras. Registra as novas condições para acesso em futuras 

cotações. 

 

 Participa de reuniões internas com as áreas Comerciais e Produção para agilizar 

processos visando o adequado atendimento ao cliente ou informar-se sobre a 
programação para os próximos períodos para uma melhor distribuição dos pedidos. 

 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho comercial 

da empresa demonstrando resultados por produto, Representante ou área geográfica, 
avaliando  metas, margens e performance da atividade comercial para apreciação das 

áreas envolvidas e superior. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral planeja, coordena e supervisiona o atendimento aos clientes  

da empresa e Representantes quanto ao andamento dos pedidos, reclamações,  etc. dando 

suporte à atividade comercial. 

Atua em licitações públicas e propostas comerciais a clientes privados precificando a proposta 

e definindo condições e prazos de pagamento. 

Supervisiona 1 Coordenador e 1 Assistente de Administração de Vendas. 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Periodicamente sugere e/ou elabora novas listas de preços em função de resultados, 

avaliação do mercado ou orientação do superior atualizando as margens de venda. 
Mantém contatos com os Representantes de Vendas orientando-os quanto à nova 

determinação e elucidando eventuais dúvidas. 

 

 Anualmente participa da fixação de novas metas de vendas para os Representantes com 

base nas estatísticas periódicas, redimensionamento das áreas geográficas ou outros 

fatores que impactem a performance comercial da empresa. Negocia com cada 
Representante, define os novos objetivos e os submete ao superior, para aprovação. 

 

 Supervisiona o trabalho de 1 Coordenador e 1 Assistente de Administração de Vendas. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração de Empresas, Marketing) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

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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