
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Gerente Técnico 
 

Função: Gerenciar o suporte 
técnico a clientes na compra e 

aplicação dos produtos da 

empresa 

Área: Técnica 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Industrial 
 

Área: Diretoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona os serviços de assistência técnica a 

clientes visando a plena satisfação dos mesmos no consumo e aplicação dos produtos 
da empresa abrangendo a orientação para aquisição do produto adequado, utilização 

correta, treinamento de mão-de-obra, etc. 

 

 Planeja, coordena e supervisiona a execução de projetos para impermeabilização de 
obras com os produtos da empresa abrangendo a elaboração de desenhos técnicos, 

calculo da metragem a ser utilizada, especificação do produto, montagem das pastas e 

dos memoriais descritivos visando o desenvolvimento de novos negócios. 

 

 Visita clientes para obtenção de maiores detalhes para subsidiar a execução de projetos 

ou esclarecimentos sobre a aquisição e uso correto dos produtos da empresa. 

 

 Orienta o atendimento e encaminhamento de   reclamações de clientes às áreas 

envolvidas e acompanha o retorno, para informar o cliente. Registra o fato em 
formulário específico (RRC) e o distribui para controle e obediência às Normas ISO. 

 

 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. 

 

Descrição sumária: 

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

clientes bem como a execução de projetos visando a plena satisfação dos mesmos no consumo 

e aplicação dos produtos da empresa. 

Supervisiona 4 Assistentes Técnicos, 1 Assistente de Projetos e Estagiários. 

 

 

 

 



 
(cont.) 

 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 orienta ou ministra  palestras ou cursos para formação de mão-de-obra, 

divulgação dos produtos, imagem e marca da empresa. 

 

 Orienta a revisão de manuais, folhetos, catálogos de produtos da empresa colaborando 

com a área de Marketing no fornecimento de informações técnicas. 

 

 Pode contribuir para estudos de desenvolvimento de novos produtos fornecendo 

informações técnicas baseadas na sua área de atuação (reclamações e sugestões de 

clientes, execução de projetos, etc.). 

 

 Supervisiona 4 Assistentes Técnicos, 1 Assistente de Projetos e Estagiários. 

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

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Engenharia de Produção, Industrial, Projetos, 

Química ou Química Industrial) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                    Cursos de atualização ou reciclagem no “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 
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