
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Operações  
 

Função: Gerenciar as 
operações junto aos clientes 

nas unidades regionais 

Área: Operações 

 

Revisão: 00 Data:  01/02/2014 

Cargo do superior imediato: Diretor de Operações 
 

Área: Operações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona o atendimento aos clientes da região 

compreendendo todo o processo de instalação, substituição e manutenção dos 

terminais (rádio transmissores e antenas) definidos nos contratos firmados desde o 

recebimento e programação dos serviços, recebimento e distribuição do material, 
mobilização da equipe até a realização da tarefa, testes e liberação para uso. 

 
 Administra a regional orientando a tramitação de documentos (Notas Fiscais, Faturas, 

etc.) dentro dos prazos estabelecidos zelando pela observação dos prazos de 

vencimento e termos contratuais, correção no preenchimento dos dados e obediência às 

normas internas. 

 

 Orienta a correta aplicação das normas e procedimentos na administração dos recursos 

humanos da Unidade observando o controle da assiduidade do pessoal, substituição de 

funcionários, treinamentos e segurança de acordo com a política da empresa. Recorre à 
área de RH da Sede na eventualidade de desenvolver projetos específicos para a área, 

negociações sindicais e pendências  contratuais. 

 

 Mantém-se em estreito relacionamento com os clientes visando o cumprimento dos 

termos contratuais, negociações para expansão do serviço, solução de eventuais 

problemas, etc. zelando pela sua satisfação e manutenção ou ampliação dos negócios 

da empresa.  

 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Operações planeja, coordena e supervisiona o atendimento aos 

clientes regionais abrangendo a instalação e manutenção de terminais (rádio transmissores e 

antenas), suporte a negociações contratuais, expansão do serviço, mobilização das equipes, 

etc. visando a manutenção ou ampliação dos negócios da empresa na região dentro dos 

padrões de qualidade exigidos e satisfação dos clientes. 

Supervisiona cerca de 40 pessoas entre Supervisores, Técnicos e Assistentes Administrativos. 



 
(cont.) 

 Coordena o trabalho da equipe regional em apoio à área de Montagem (Sistemas) 

quando da instalação dos “sites” nas dependências dos clientes decorrentes de novos 
contratos ou expansão: programa o acesso ao local, busca autorização do cliente para o 

ingresso da equipe nas dependências, providencia material e cuida do suporte logístico 
na movimentação dos Técnicos. 

  
 Mantém-se atento às tendências tecnológicas do mercado aplicáveis na sua área de 

atuação mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas de mercado, acessos à 

Internet, avaliação da concorrência, etc. bem como acompanha resoluções de órgãos 

reguladores da atividade da empresa (ANATEL, por exemplo) visando atualizar as áreas 
envolvidas. Responsabiliza-se pela observação das diretrizes das Normas ISO de 

qualidade visando a manutenção da certificação de qualidade dos produtos. 
 

 

 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área 

para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas nas quais 
discutem-se resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, suporte 

técnico, novos projetos, elaboração do budget, etc. visando  atingir melhores resultados 
no seu campo de atuação bem como responsabiliza-se pela organização dos recursos da 

área e administração da equipe de trabalho (treina os subordinados, ativa e participa 
nos processos de   seleção, transferências, promoções e demissões), utilizando-se, 

inclusive, dos recursos eletrônicos disponíveis, além  de orientar a ordem, limpeza, 

segurança e disciplina na área. 
 

 Supervisiona cerca de 40 pessoas entre Supervisores, Técnicos e Assistentes 

Administrativos. 

 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior (Engenharia Eletrônica/ Elétrica, Adm. Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 



 Utilidade de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


