
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor Administrativo de Vendas 
 

Função: Coordenar o suporte 
administrativo à área de 

Vendas 

Área: Administração de Vendas 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 
 

Área: Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona as atividades administrativas decorrentes 

do processo de vendas da empresa abrangendo a captação dos pedidos, sua inserção 

no sistema, encaminhamento, faturamento, expedição bem como a ocorrência de 

atrasos e encaminhamento ou solução de reclamações de clientes. Acompanha o 

processo zelando pelo atendimento das necessidades dos clientes e dentro do prazo 

previsto. 

 Mantém controle sobre a emissão de relatórios, quadros e mapas demonstrativos sobre 

o movimento da área (diários e periódicos) bem como detalha informações e redige 

comentários para apreciação dos superiores. 

 Orienta o atendimento a clientes e Representantes pelos subordinados na eventualidade 

de reclamações, esclarecimentos diversos, posicionamento de pedidos, etc. Pode, em 

situações extremas, prestar atendimento direto. 

 
 Acompanha a aplicação dos preços praticados pela equipe de Vendas em relação à 

tabela vigente apontando as divergências e o impacto nos resultados finais. Apura os 

motivos e encaminha ao superior para ciência e/ou orientação. 

 

 Mantém-se informado sobre o nível de estoque dos produtos bem como as datas de 

vencimento dos mesmos orientando a equipe e Representantes para ações que visem o 
priorizar as suas vendas através de ofertas especiais para a liberação desses produtos 

do estoque. 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial distribui, orienta e supervisiona as atividades 

administrativas decorrentes do processo de vendas referentes à captação, inserção, 

encaminhamento, faturamento e expedição dos pedidos bem como a emissão de relatórios, 

mapas e quadros demonstrativos sobre a movimento da área. 

Supervisiona 5 Assistentes Administrativos de Vendas. 

 

 

 



 
(cont.) 

 

 Analisa os pedidos de venda para liberação: verifica as condições de preço, quantidade, 

tabela, limite de crédito do cliente, data de vencimento, etc. e encaminha para 
aprovação. Mantém os Representantes atualizados sobre a situação do pedido. 

 

 Controla o comissionamento dos Representantes acompanhando a atualização no 

sistema dos valores ou alíquotas contratadas, confere seus relatórios de despesas para 

reembolso bem como os valores devidos para ajuste e acerto periódicos. 

 Monitora o acesso aos sites das grandes redes e visualiza os pedidos pendentes e 

informa aos Representantes para avaliação do fornecimento e liberação do processo. 

 

 Dá suporte às equipes de Vendas orientando-as quanto aos procedimentos de 

faturamento, atualizando tabelas de preços, esclarecendo dúvidas sobre a emissão de 

notas fiscais, orientando sobre pedidos em aberto, falta de mercadorias, etc. além de 
subsidiá-los com a emissão de relatórios e planilhas diversas sobre o desempenho e 

resultados da equipe. 

 

 Analisa os pedidos de venda inconsistentes devidos a erros nos códigos dos produtos, 

não cadastramento do produto ou cliente, etc. que implica na pendencia de 

faturamento desses pedidos: acessa o sistema, apura cada inconsistência, providencia 

as correções e ativa o pedido para liberação da venda, mantendo a equipe de Vendas 

informada sobre a ocorrência. 

 Mensalmente prepara mapas, indicadores e quadros demonstrativos diversos sobre o 
desempenho da área Comercial para utilização dos Gestores quando de reuniões 

setoriais, apresentação de resultados, revisão orçamentária, fixação de novas metas, 

etc. Controla as despesas da área de Vendas verificando sua correta apropriação nos 
respectivos centros de custo bem como cuida do reembolso de despesas de viagem da 

equipe (quilometragem, hospedagem e outras) preparando e encaminhando a 
documentação para pagamento.  

 

 Controla e aprova o fechamento das comissões devidas aos Representantes: controla o 

recebimento das notas de serviço, confere os valores e encaminha ao Financeiro para 

pagamento. 

 Anualmente participa na elaboração do Orçamento da área Comercial (metas, receitas e 

despesas) subsidiando os Gestores com informações sobre o desempenho do período 

anterior, ocorrências diversas além de dados sobre o mercado, como: tendências, ações 

da concorrência, estatísticas financeiras, etc. Emite as planilhas e encaminha para 
aprovação. 

 

 Formaliza a contratação ou rescisão de Representantes conferindo a documentação 

referente, colhendo assinaturas nos contratos/distratos, orientando os cálculos 

rescisórios e o devido crédito bancário.  

 Mensalmente emite relatórios sobre pedidos em atraso, obtendo informações através do 

sistema informatizado da empresa, para atender às especificações das Normas ISO. 

Encaminha os relatórios ao Gestor do Sistema da Qualidade. 



 
(cont.) 

 Supervisiona 5 Assistentes Administrativos de Vendas. 

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

 

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração de Empresas, Marketing, Comunicação) 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 

 

 


