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1. Identificação 
 

Cargo: Vendedor Interno 

Diretoria: Comercial Área: Truck SC 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de vendas, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Prospectar novos clientes através das principais mídias; 

 Manter a carteira de clientes, prestando um atendimento personalizado e reforçando os contatos dos 

atuais e dos inativos; 

 Ajudar na cobrança, fazendo ligações ou passando e-mail; 

 Munir a área de cadastro com as informações referentes aos cadastros de novos clientes e inativos;  

 Negociar prazos que estejam de acordo com as praticas comercias da empresa; 

 Prestar informações para todos os clientes, referentes a preço, prazo de entrega; 

 Adequar as necessidades dos clientes com a disponibilidade dos estoques; 

 Formatar as informações pertinentes ao cadastro para novos clientes; 

 Realizar atividades de pós-venda, alinhando sempre com os clientes; 

 Fazer visitas pontuais junto aos clientes, quando necessário; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 
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4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Ensino Médio Ensino Médio Ensino Médio 

Experiência: Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos 

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: 
Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Conhecimentos 
Básicos do Pacote 
Office 

Competências Técnicas: 

Noções de negociação 

estruturada; 

Conhecimento técnico 

em pneus de carga, 

OTR e Agro; 

Noção de 

teleatendimento; 

 

Negociação 

estruturada; 

Conhecimento técnico 

avançado em pneus de 

carga, OTR e Agro; 

Treinamento de vendas 

por telefone; 

Treinamento de 

atendimento ao cliente; 

Curso técnico em 

produto; 

Domínio técnico em 

pneus de carga, OTR e 

Agro; 

Domínio de vendas ao 

telefone e atendimento 

ao cliente; 

Competências 

Comportamentais:  

Relacionamento com o 
cliente; 
Negociação; 
Criatividade; 
Foco no resultado; 
Persistência;  
Relacionamento 
Interpessoal; 
Fluência verbal; 
 

Relacionamento com o 
cliente; 
Negociação; 
Criatividade; 
Foco no resultado; 
Persistência;  
Relacionamento 
Interpessoal; 
Fluência verbal; 

 

Relacionamento com o 
cliente; 
Negociação; 
Criatividade; 
Foco no resultado; 
Persistência;  
Relacionamento 
Interpessoal; 
Planejamento e 
organização; 

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 
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Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 
 
 


