
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente de Comercio Exterior 
 

Função: Gerenciar as 
atividades de importação e 

exportação da empresa 

Área: Comercial 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona as atividades de importação de matérias 

primas, peças e componentes para suprir às necessidades da produção bem como as 
atividades de exportação dos produtos da empresa para o atendimento aos clientes 

compreendendo a emissão de documentos, acompanhamento de embarques, 
pagamento de fretes e despesas aduaneiras, contatos com clientes, fornecedores e 

prestadores de serviços para acompanhamento do processo, esclarecimentos de 

dúvidas, etc. 

 

 Faz cotações de preços de materiais de importação necessários para atender a 

produção: contata fornecedores, avalia  preço , prazos de entrega e  de pagamento, 

negocia as melhores condições e emite o pedido, compartilhando a decisão com o 
superior. 

 

 Atende a clientes do exterior informando-os sobre a venda de produtos (de linha ou 

fora do padrão da empresa: informa-se sobre as características solicitadas do produto, 

avalia as possibilidades de atendimento junto às áreas técnicas e produção, precifica e 
negocia as condições de venda visando o fechamento do pedido.  

 

 Acompanha o “status” dos pedidos de importação e exportação visando agilizar os 

prestadores de serviço para o cumprimento dos prazos estabelecidos junto à produção 
(importação) e clientes (exportação): mantém contatos, intercede para obter os 

resultados esperados, esclarece dúvidas, etc. Acompanha a chegada física dos produtos 
importados antecipando informações à área financeira, para pagamento. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial planeja, coordena e supervisiona as atividades de 

importação e exportação dos produtos da empresa visando atender às necessidades de 

produção ou atendimento aos clientes do exterior com a agilização necessária dos serviços e 

prazos negociados. 

Calcula preços de produtos de exportação, cota produtos importados mantendo os contatos 

necessários bem como negocia tarifas de fretes e serviços aduaneiros para atender o processo. 

Supervisiona 2 Analistas de Importação e Exportação. 

 

 

 

 

 



(cont.) 

 Informa-se, calcula , negocia e aprova valores de fretes (aéreo, marítimo e terrestre) 

para o transporte dos produtos exportados e importados buscando a melhor prestação 

de serviços a preços compatíveis junto às empresas transportadoras, agentes e 

despachantes.  
 

 Mantém-se informado sobre a legislação do comercio exterior através da Internet, 

leitura de boletins, contatos com órgãos especializados, etc. atualizando as áreas 
envolvidas em aspectos que possam afetar o processo de importação e exportação. 

 

 Periodicamente emite relatórios, quadros demonstrativos, estatísticas, etc. sobre o 

desempenho da área, avaliação do mercado de (taxas de câmbio e fretes), posições de 

pagamentos e recebimentos diversos relacionados à área,  etc. para apreciação do 
superior e demais áreas envolvidas no processo. 

 

 Eventualmente orienta a inclusão ou exclusão de prestadores de serviço do cadastro de 

fornecedores para a área (“Radar”) em função de deficiências na qualidade do trabalho, 
preços, etc. 

 

 Analisa cartas de crédito em conjunto com a área financeira para a liberação de 

exportações: acessa as informações da venda, avalia certificados e outros documentos 
anexos , aprova ou sugere sua aprovação. 

 

 Faz a contratação de seguros para a importação de materiais para atender a produção: 

contata Corretores, cota e negocia preços e condições, decide ou sugere a aprovação 

junto ao superior. 

 

 Supervisiona o trabalho de 2 Analistas de Importação e Exportação. 

 
 

 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, 

Engenharia) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e idioma (inglês/espanhol) em nível 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 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


