
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor Comercial 
 

Função: Prospectar e 
comercializar os produtos da 

empresa e dar suporte 
administrativo à equipe 

Área: Comercial 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Vendas 

 

Área: Vendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona a comercialização dos produtos da empresa 

(livros, folhetos, assinaturas, jornais, etc.)  abrangendo a prospecção do mercado, visita 

a clientes, elaboração ou negociação de propostas e contratos comerciais, visitas a 
clientes, formatação de preços e condições de pagamento, etc. visando melhorar a 

participação da empresa no mercado alavancando suas vendas. 
 

 Distribui, orienta e supervisiona o atendimento ativo e passivo de clientes através do 

sistema de Telemarketing da empresa compreendendo o contato telefônico com 

pessoas físicas e jurídicas para comercialização dos produtos e atendimento de 
reclamações, solicitações diversas, solucionando ou encaminhando reclamações, etc. 

com o objetivo de expandir os negócios da empresa, preservar sua imagem e garantir a 
fidelidade dos clientes. 

 

 Distribui, orienta e supervisiona as atividades de suporte à equipe externa de vendas 

providenciando o reembolso de despesas de viagens, agendamento de visitas, reserva 
de hotéis e passagens bem como a administração do processo incluindo a emissão e 

acompanhamento de pedidos, remessa de boletos de cobrança, estatísticas de 

resultados e desempenho da área (quadros, mapas e relatórios), etc. 

 

 Faz visitas regulares aos principais clientes da empresa visando estreitar 

relacionamentos e sondar possibilidades de negócios. 
 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Vendas distribui, orienta e supervisiona a prospecção do 

mercado e a comercialização dos produtos da empresa (livros, folhetos, assinaturas, jornais, 

etc.) bem como o serviço de telemarketing para o atendimento ativo e passivo de clientes 

(pessoas físicas e jurídicas) além da administração do processo (emissão de pedidos e boletos 

de cobrança, suporte à equipe de vendas externas e emissão de relatórios, mapas e quadros 

demonstrativos de controle). 

Supervisiona 2 Coordenadores e cerca de 30 pessoas entre Assistentes, Operadores de 

Telemarketing e Vendedores. 

 

 

 



(cont.) 

 Mantém-se atento ao comportamento dos concorrentes e novidades do mercado que 

possam afetar sua área de atuação buscando recursos e orientações através de acesso 

à Internet, pesquisas, leitura de bibliografia especializada, treinamentos, etc. discutindo 

planos de ação com as demais áreas e Marketing.  
 

 Cuida da organização e disciplina na área visando seu bom desempenho e contribuição 

para os resultados da empresa, treina os subordinados e participa, com o superior, no 
processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e 

demissões). 

 
 Periodicamente prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da 

área para apreciação do superior. Participa de reuniões com as demais áreas expondo 

resultados, planos de ação, necessidade de recursos e apoio, elaboração do budget, 
etc. visando atingir os melhores resultados no seu campo de atuação. 

 
 Pode, eventualmente, participar e auxiliar na criação de campanhas promocionais e no 

lançamento de novos produtos e projetos editoriais. 

 

 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. 

 

 Supervisiona 2 Coordenadores e cerca de 30 pessoas entre Assistentes, Operadores de 

Telemarketing e Vendedores. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Marketing, Comunicação Social ou equivalente) 

 
Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 
 



 

 


