
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Livrarias 
 

Função: Orientar e 
supervisionar a 

comercialização dos produtos  
das lojas da empresa 

Área: Livrarias 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Vendas 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona o atendimento ao público e comercialização 

dos produtos das lojas da empresa atentando para a constante melhoria no processo, 

manutenção dos padrões de qualidade exigidos e alcance ou superação das metas de 
venda definidas.  

 
 

 Distribui, orienta e supervisiona as atividades de conservação e organização das lojas 

compreendendo a limpeza do local, disposição dos objetos nas prateleiras e “displays”, 
movimentação de “banners” e cartazes para uma melhor visualização, ornamentação, 

etc. zelando pela boa imagem das unidades e da marca da empresa perante o público 

consumidor. 
 

 Distribui, orienta e supervisiona o processo para reposição dos produtos comercializados 

nas lojas compreendendo os levantamentos das necessidades de compra, contatos com 
fornecedores, cotações, emissão dos pedidos bem como seu recebimento, 

armazenamento e controles do estoque. 

 

 Zela pela manutenção da infraestrutura das lojas  (máquinas, equipamentos e 

instalações) requisitando serviços de manutenção, se necessário, pelo suprimento de 
materiais para o expediente e limpeza da unidade, treina os subordinados, participa no 

processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e 
demissões) e cuida da ordem e disciplina dos locais visando o bom desempenho da 

equipe e sua contribuição para os resultados da empresa.  

 

 

 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Gerente de Vendas distribui, orienta e supervisiona o atendimento ao 

público e comercialização dos produtos das lojas da empresa. 

Supervisiona cerca de 40 funcionários entre Supervisores Regionais, Balconistas, Operadores 

de Caixa e Auxiliares. 

 

 



 
(cont.) 

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

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

Internet, participação em eventos, etc.  
 

 

 Periodicamente acompanha o desempenho das vendas do período, com base nos 

registros efetuados pelas equipes, comparando-o com as metas estabelecidas. Avalia as 

causas de um eventual não alcance das metas e toma providencias para recuperar os 

objetivos; arquiva os registros para a emissão de quadros demonstrativos e relatórios 

estatísticos para controle e apreciação do superior. 

 
 Periodicamente coordena o inventário do estoque na contagem física dos produtos para 

conciliação com os valores lançados em planilhas ou sistema, para controle e 

contabilização. 
 

 Eventualmente participa de eventos (feiras, convenções, bienais, etc.) atendendo ao 

público visitante e apresentando os produtos da empresa. 

 

 Supervisiona cerca de 40 funcionários entre Supervisores Regionais, Balconistas, 

Operadores de Caixa e Auxiliares. 

 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:  De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento pessoal 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/07/2015 



 

 


