
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente  Operacional (Serviços) 

 

Função: Gerenciar a atividade 

operacional da empresa 

Área: Operações 
 

Revisão:  0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 

 

Área:  Diretoria Geral 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona os serviços de limpeza executados pelas 

equipes locadas em empresas clientes  abrangendo desde os serviços rotineiros de 
limpeza (varrição, remoção do pó e lixo, reposição de descartáveis, serviço de Copa, 

etc.),  até serviços pontuais como a lavagem de vidros, limpeza de luminárias e 

ventiladores e outros, zelando pela qualidade do trabalho e atendimento das condições 
contratuais negociadas. 

 
 Diariamente planeja, coordena e supervisiona os serviços de conservação executados 

pelas equipes locadas em empresas clientes  abrangendo desde os serviços de 

jardinagem (poda de grama, limpeza de vasos, plantas e jardins) , conservação de 
instalações e mobiliário,  até desinfecção de ambientes,  zelando pela qualidade do 

trabalho e atendimento das condições contratuais negociadas. 

 

 Coordena e supervisiona os serviços de Portaria  nas empresas clientes abrangendo o 

atendimento e controle de movimentação de entrada e saída de público em geral. 

 

 Mantém contato com os interlocutores do contrato na empresa cliente para uma 

avaliação do serviço executado tomando ou encaminhando providencias para sanar 

eventuais problemas na qualidade do serviço ou comportamento da equipe. Pode atuar 
junto com a área Comercial na revisão e aditamento de contratos. 

 

 Zela pela segurança da operação orientando o correto uso dos equipamentos, EPIs e 

produtos de limpeza, pela eficiência dos trabalhos através do treinamento, 
administração e motivação das equipes bem como pela organização, ordem e disciplina 

no trabalho. Negocia movimentações na equipe (admissões, demissões e 
transferências) com a área de RH observando aspectos legais e econômicos da ação. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral planeja, coordena  e supervisiona  a atividade operacional da 

empresa abrangendo os serviços de limpeza e conservação das áreas nas empresas clientes. 

Supervisiona cerca de 20 subordinados entre Supervisores, Coordenadores, Líderes e 

Auxiliares. 

 

 



 

(cont.) 

 Mantém-se atento ao mercado e à atuação da concorrência subsidiando a área 

Comercial com informações para dinamizar a atuação da empresa bem como 

acompanha, através de acessos à Internet, leitura diversa, visitas a fornecedores e 
eventos específicos,  o lançamento de novos produtos, equipamentos e processos que 

possam ser utilizados nos negócios da empresa. 

 
 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área 

para avaliação e providencias do superior. 

 
 Anualmente participa no planejamento de trabalho para o período seguinte visando uma 

melhoria no atendimento e padrões de qualidade dos serviços prestados contribuindo 

com informações sobre ações de sucesso já executadas, reclamações de clientes, 

atuação da concorrência, revisão de procedimentos, redimensionamento de equipes, 

reavaliação de contratos, etc. 

 Eventualmente cuida da implantação  de novos contratos atuando no dimensionamento 

da equipe, remanejamento de pessoal, suprimento de materiais e equipamentos, 

treinamento, interação com o clientes, etc. zelando pelo cumprimento dos prazos 

contratados dentro dos padrões de qualidade exigidos. 

 Supervisiona cerca de 20 subordinados entre Supervisores, Coordenadores, Líderes e 

Auxiliares. 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 

Habilidades técnicas: Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Uso de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 

                                                                                                                                                   Data: 30/01/2013 
 

 

 


