
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Operador Telemarketing 
 

Função: Atendimento ativo e 
receptivo a clientes  

Área: Telemarketing 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador Telemarketing 

 

Área: Telemarketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente opera estação telefônica atendendo ligações de clientes que contatam a 

empresa para a solução de problemas, expor reclamações, relatar elogios ou obter 
informações sobre os produtos comercializados visando garantir a satisfação dos 

mesmos: recebe a chamada, detalha o motivo do contato, registra os dados para 

avaliação do superior e/ou transfere a ligação à área responsável pela solução do 
problema seguindo orientações ou “scripts” planejados para a padronização, eficácia e 

qualidade do atendimento. 
 

 Atende clientes para a venda de produtos: recebe o chamado, informa-se sobre as 

necessidades do cliente, informa valores e taxas de frete, se for o caso.  Colhe dados 

para pagamento (depósitos ou cartão de crédito) ou cadastramento no sistema 
informatizado, consultas ou identificação do cliente e atualização das informações, para 

faturamento. Registra os dados para controle do superior. 
 

 Opera estação telefônica realizando ligações a clientes em potencial com o objetivo de 

divulgar a empresa e vender seus produtos: efetua as ligações de acordo com 
orientações do superior ou lista de contatos, aborda o cliente divulgando as 

características do produto (livros, assinaturas, livretos, etc.) visando o fechamento da 

venda. Registra o contato para controle do superior ou procede ao cadastramento dos 
dados do cliente para processamento do pagamento (depósitos ou cartão de crédito), 

consultas e faturamento (boletos de cobrança). 

 

 Faz contatos de “pós-venda” informando-se com o cliente sobre o recebimento do 

produto e boletos, prazos e condições de entrega visando preservar a imagem da 

empresa e o bom relacionamento comercial. Registra as informações para controle ou 

providencias do superior. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Telemarketing opera estação telefônica atendendo ou 

realizando ligações a clientes com o objetivo de solucionar o problema exposto e fornecer 

informações referente à dúvida que levou o cliente a entrar em contato com a empresa ou 

divulgar a marca e vender o produto. 

 

 

 

 



(cont.) 

 Periodicamente apura a quantidade de ligações recebidas e realizadas, seus motivos e 

resultados para avaliação, pelos superiores, do atendimento da área e do desempenho 

comercial e logístico da empresa. 

 
 Pode, eventualmente, realizar cotações de preços junto a concorrentes ou contatar 

clientes e consumidores para pesquisas de satisfação com os produtos da empresa e 

expectativas de compra, sempre através da estação telefônica. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 

 

 


