
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente de Desenvolvimento de Produto 
 

Função: Planejar e 
desenvolver a engenharia de 

novos produtos 

Área: Técnica 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Técnico 

 

Área: Diretoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona a engenharia de novos produtos da 

empresa (luminárias públicas e decorativas) abrangendo desde sua concepção, 
desenvolvimento, desenhos e especificações até sua fabricação, testes e ensaios : 

define a especificação e o desenho do produto, avalia, cota e negocia os preços das 
ferramentas necessárias e sua fabricação, acompanha a montagem inicial sugerindo 

eventuais alterações bem como os testes e ensaios, requer a validação do produto junto 

ao Centro de Tecnologia do Grupo e orienta a manualização de procedimentos 
(estrutura de peças e componentes, instalação, catálogos, etc.)  para efetivar o 

lançamento. Apresenta o novo produto para sua fabricação e comercialização. 

 

 Atua na comercialização dos produtos acompanhando a elaboração de propostas 

técnicas para licitações indicando os produtos mais adequados para cada situação, sua 

instalação e manutenção. 

 

 Faz análises de viabilidade econômica para a nacionalização de produtos desenvolvidos 

pelo Grupo: customiza o produto, orienta a elaboração das suas especificações técnicas, 
avalia a facilidade no fornecimento de peças e componentes, estuda o mercado e emite 

seu parecer para apreciação do superior e do Centro Tecnológico do Grupo. Mantém 
contatos com unidades do exterior e o CT para obter mais detalhes e informações para 

o “start up” do processo. 

 

 Acompanha a análise das reclamações de clientes quanto às características técnicas dos 

produtos subsidiando as demais áreas para a solução dos problemas ou orientando-os 

na melhor utilização. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Técnico planeja, coordena e supervisiona a engenharia de novos produtos 

(luminárias públicas e decorativas) abrangendo desde sua concepção, desenvolvimento, desenhos e 

especificações até a fabricação, testes e ensaios, incluindo a nacionalização de lançamentos importados 

do Grupo. 

Participa na comercialização dos produtos viabilizando tecnicamente propostas comerciais, acompanha 

reclamações de clientes para eventuais revisões de projetos além de atuar como interlocutor junto ao 

Centro de Tecnologia do Grupo para avaliação de lançamentos, alterações e aplicações. 

Supervisiona 2 Técnicos de Desenvolvimento de Produtos 

 

 

 

 



 

(cont.) 

 Cuida da ordem e organização do arquivo de projetos, softwares e hardwares utilizados 

zelando pelo seu uso adequado e controle de acesso. 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para apreciação do superior. 

 

 Supervisiona o trabalho de 2 Técnicos de Desenvolvimento de Produtos 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Engenharia Elétrica, Eletrônica, Mecânica) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e idioma (inglês/espanhol) em nível intermediário 
 
 

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 
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