
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente Comercial 
 

Função: Gerenciar a 
comercialização de produtos 

para grandes clientes 

Área: Comercial 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial e Comercial 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona a comercialização dos produtos da 

empresa dirigidos à área técnica (construtoras, aplicadores, distribuidores técnicos e 

órgãos públicos etc.) abrangendo a prospecção de novos clientes, elaboração ou 
negociação de propostas e contratos comerciais, visitas a clientes, formatação de preços 

e condições de pagamento, etc. visando melhorar a participação da empresa no 
mercado alavancando suas vendas. 

 

 Mantém-se atento ao desenvolvimento de programas especiais de vendas junto à 

construtoras e condomínios avaliando oportunidades de novos negócios, qualidade de 

atendimento, solução de  reclamações, etc. visando a satisfação do cliente e melhorar o 
desempenho comercial. 

 

 Acompanha os relatórios emitidos pelo Supervisor e Representantes 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 ao comportamento dos concorrentes e novidades do mercado que 

possam afetar sua área de atuação  buscando recursos e orientações, discutindo planos 
de ação, etc. com as demais áreas comerciais e Marketing. Pode dar sugestões à área 

técnica  para o desenvolvimento ou modificação de  produtos. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Industrial e Comercial planeja, coordena e supervisiona a 

comercialização dos produtos da empresa dirigidos à área técnica (construtoras, aplicadores, 

distribuidores técnicos e órgãos públicos) 

Supervisiona 1 Supervisor de Adm. Vendas, 1 Supervisor Comercial, 7 Assistentes e 25 

Representantes. 

 

 

 



 
(cont.) 

 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, 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 seleciona, negocia condições de contratação e treina Representantes 

para compor a equipe de vendas da sua área de atuação. 

 

 Supervisiona  1 Supervisor de Adm. Vendas, 1 Supervisor Comercial,  7  Assistentes e 

25 Representantes. 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Administração de Empresas, Engenharia Química 
ou Química) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                    Reciclagem ou atualização do “portfolio” dos produtos da empresa 
 
 

Experiência  acumulada:  Mais de 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 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 



 

 


