
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo: Gerente Comercial 

 

Área: Comercial 
 

Revisão:  00 Data: 01/12/2011 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona a comercialização dos serviços e 

produtos da empresa abrangendo a instalação de postos de atendimento 

(correspondentes) em estabelecimentos comerciais para a prestação de serviços 

bancários (pagamento de contas, abertura de contas, retiradas, etc.): visita 

clientes, acompanha a qualidade do serviço prestado, redige e negocia 

contratos, valida alternativas de atendimento, etc. visando a otimização dos 

serviços junto ao cliente. 

 Busca ou desenvolve novos clientes visando a expansão da atividade da 

empresa: avalia o mercado e a atuação da concorrência, faz apresentações 

sobre o perfil e atuação da empresa, elabora e negocia propostas, redige 

contratos, etc. buscando o fechamento do negócio. 

 Participa no lançamento de novos produtos e serviços subsidiando a área de 

Tecnologia com informações para o desenvolvimento de “hardwares” ou 

“softwares” adequados ao projeto baseando-se nas necessidades e solicitações 

de clientes, reclamações, desafios da concorrência, etc. 

 Mantém-se informado sobre o mercado e concorrentes avaliando a possibilidade 

de novos negócios, formas alternativas de atendimento, etc. através de leitura 

especializada ou acessos á Internet. 

 Periodicamente emite relatórios, quadros demonstrativos e estatísticas diversas 

sobre o desempenho da área e perspectivas,  para apreciação  e controle do 

superior. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial planeja, coordena e supervisiona a atividade comercial da 

empresa visando a otimização e expansão de correspondentes bancários junto ao mercado 

abrangendo bancos, financeiras e empresas comerciais. Participa no desenvolvimento de novos 

produtos e negócios avaliando as necessidades do mercado e atuação da concorrência 

viabilizando-os com as áreas de Tecnologia e Operações. 

Supervisiona cerca de 5 pessoas internamente entre Assistentes Comerciais e Prospectadores 

além de prestadores de serviço (cerca de 100) em todo o Brasil. 

Contratadas com cerca de 100 pessoas  . 

 

 

 

 



 
 
(cont.) 
 

 Eventualmente avalia a necessidade de contratação de prestadores de serviço 

para a prospecção de novos clientes: mantém contatos, seleciona, define as 
condições de contratação, treina , define as áreas de atuação e acompanha o 

trabalho. 
 

 Realiza campanhas promocionais para a expansão dos negócios: desenvolve o 

material promocional, orienta a equipe, intensifica a abordagem do mercado, 
etc. visando à criação de novos postos de atendimento. 

 

 Supervisiona cerca de 5 pessoas internamente entre Assistentes Comerciais e 

Prospectadores além de prestadores de serviço (cerca de 100) em todo o Brasil. 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade: Curso superior completo (Administração de Empresas, Marketing) 
 
 

Treinamentos: Office básico e Idioma (inglês) nível básico 
 
 

Experiência  acumulada: Mais de 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

Administração do tempo                                Espírito crítico 

Agilidade de raciocínio                                    Iniciativa    

Atendimento ao cliente                                  Método no trabalho 
Capacidade de decisão                                  Planejamento e controle 

Capacidade de supervisão                             Produtividade 
Comprometimento com a empresa                 Proatividade 

Comunicação                                              Qualidade no trabalho 
Conhecimento do trabalho                            Relacionamento interpessoal 

Controle emocional                                      Responsabilidade 

Criatividade e inovação                                  Utilização do raciocínio lógico e/ou estratégico 
Diligência                                                   Visão estratégica 

Entusiasmo 
 
 
 
                                                                                                                                          Data: 02/01/2012 
 

 

 


