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1. Identificação 

 

Cargo: Coordenador Administrativo 

Diretoria: Operações  Área: CSC - Apoio Comercial 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela coordenação das atividades desenvolvidas na área comercial, de maneira a atingir as 

metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Fazer a gestão da sua equipe, orientando e delegando quanto às atividades a serem desenvolvidas; 

• Administrar o CRM através do sistema Sales Force, através da configuração e parametrização dos 

dados e atendimento aos usuários; 

• Fazer gestão de projetos vinculados ao CRM, propondo as melhorias necessárias; 

• Fazer a gestão de viagens corporativas do grupo, buscando sempre a melhor relação custo benefício; 

• Negociar com companhias aéreas, hotéis e agências de viagens, preços competitivos e justos; 

• Acompanhar e aprovar todas as solicitações de viagem; 

• Controlar o orçamento de viagem, avaliando o previsto x o realizado; 

• Manter atualizado os relatórios de despesa de viagens, sinalizando quando necessário às distorções; 

• Fazer cotações de imóveis em todo Brasil, quando necessário, com o objetivo de reduzir o custo de 

viagens; 

•  Fazer a gestão de contratos de representação comercial; 

• Acompanhar o fluxo de documentos para admissão e rescisão dos representantes comerciais, 

observando contrato e destrato; 
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• Acompanhar o controle dos pagamentos das comissões para os vendedores e representantes; 

• Elaborar relatórios gerenciais que servirão de tomada de decisão do superior imediato 

• Controlar os pagamentos realizados, observando os aspectos legais; 

• Analisar o desempenho dos vendedores e representantes, propondo melhorias quando necessárias; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 

 

 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Completo 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos 

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: CRM- Salesforce 

CRM- Salesforce 

Legislação de 

representação 

comercial  

CRM- Salesforce 

Legislação de 

representação 

comercial 

Técnicas de 

negociação 

Competências Foco em resultados Foco em resultados Foco em resultados 
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Comportamentais:  Liderança  

Negociação  

Tomada de decisão 

Comunicação 

Assertiva;  

Visão de Impacto e 

Casualidade  

Liderança  

Negociação  

Tomada de decisão 

Comunicação 

Assertiva;  

Visão de Impacto e 

Casualidade  

Liderança  

Negociação  

Tomada de decisão 

Comunicação 

Assertiva;  

Visão de Impacto e 

Casualidade  

Competências Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva Foco em 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva Foco em 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva Foco em 

resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

 

Aprovações 
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