
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Vendedor 
 

Função: Prospectar o 
mercado e visitar clientes para 

a comercialização de produtos 
e serviços gráficos da empresa 

Área: Comercial 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor Comercial 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente prospecta o mercado para identificar possíveis clientes através de 

“networking”, contatos telefônicos, acesso à Internet, leitura de jornais e revistas, etc. 

Lista as empresas ou profissionais selecionados, contata e agenda as visitas. 
 
 

 Realiza visitas regionais a clientes potenciais para a comercialização dos produtos e 

serviços gráficos (livros, periódicos, folhetos, assinaturas, etc.): apresenta a empresa , 

produtos e serviços disponíveis, informa-se sobre as necessidades do cliente, prepara a 
proposta/contrato, busca aprovação do superior, encaminha e faz o “follow up” até a 

aprovação e formalização do contrato. 

 
 Realiza visitas a clientes efetivos para estreitar relacionamentos, divulgar a marca da 

empresa e novos lançamentos visando fidelizá-los ou detectar novas oportunidades de 

negócios. 
 

 Atua no pós-venda acompanhando a entrega dos produtos, sua qualidade e 

pontualidade, zelando pela satisfação do cliente bem como presta atendimento às 

empresas na solução de eventuais problemas visando sua fidelização.  

 

 Mantém-se atento às condições do mercado e comportamento da concorrência visando 

subsidiar o superior para definição da estratégia comercial da empresa bem como 

procura atualizar-se sobre novos produtos para melhor abordagem junto aos clientes. 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Comercial prospecta o mercado e realiza visitas a clientes 

efetivos ou potenciais para a comercialização dos produtos da empresa (serviços gráficos, 

livros, periódicos, folhetos, assinaturas, etc.), manter ou estreitar relacionamentos ou 

solucionar eventuais problemas comerciais no pós-venda. 

 

 

 



 
(cont.) 

 
 Mantém atualizado o “status” das suas atividades (visitas realizadas, andamento das 

propostas, novas oportunidades, reclamações de clientes, etc.) relatando ou registrando 

as ocorrências   para apreciação e controle dos superiores do desempenho da área. 
Prepara e emite planilhas para comprovação e reembolso de despesas (quilometragem, 

refeições, pedágios, etc.). 
 
 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho e 

planejamento da área no período para apreciação e controle do superior. 

 

 Eventualmente participa de feiras, congressos e outros eventos com a participação de 

clientes efetivos ou potenciais para a apresentação da empresa e seus produtos visando 
oportunidades de novos negócios. Registra os contatos efetuados e decorrências, para 

avaliação do superior. 

 

 Pode realizar pesquisas de satisfação junto aos clientes para avaliação dos produtos e 

atendimento. Tabula os dados e emite relatório para avaliação dos resultados pelo 

superior. 
 
 

 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 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
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