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1. Identificação 
 

Cargo: Gerente Comercial   

Diretoria: Acabamentos Área: Acabamentos SC 

Unidade: Itajaí 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela supervisão das atividades desenvolvidas na área comercial, de maneira a 
cumprir com os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 

 Fazer a Gestão da equipe, orientando e delegando as atividades a serem desenvolvidas; 

 Negociar com clientes e representantes os preços e prazos a serem aplicados nos mais diversos 

mix de produtos; 

 Realizar visitas junto com os representantes nos diversos pontos de venda, para levantar as 

necessidades do mercado; 

 Controlar a atuação das promotoras nos pontos de venda; 

 Realizar pesquisa de mercado, para poder acompanhar a posição da empresa junto ao mercado; 

 Participar da elaboração de projetos de melhorias dentro da área de atuação. 

 Elaboração do orçamento de vendas dentro das diretrizes elaboradas pela diretoria da empresa. 

 Execução do orçamento de vendas junto aos representantes / vendedores em suas respectivas 

regiões. 

 Elaboração de campanhas promocionais de vendas junto a administração de vendas e aplicação 

em sua devida região. 

 Relacionamento comercial com os principais clientes, interação entre pares, relacionamento com 

a equipe; 

 Recrutamento e treinamento da força de vendas. 

 Elaboração de estratégias comerciais, desenvolvimento e implementação de projetos. 
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 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 
Superior Completo, 

Pós Graduação e MBA 

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

Idiomas: 
Básico de inglês para 
leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Informática: Intermediário do 
Pacote Office 

Intermediário do 
Pacote Office 

Avançado do Pacote 
Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento Técnico 

em Negociação; 

Conhecimento Técnico 

em recrutamento e 

seleção de Equipe; 

Conhecimento em 

Técnicas de Gestão de 

Vendas; 

Conhecimento 

Tributário Básico; 

Conhecimento dos 

Canais de Venda e o 

mercado em questão; 

Conhecimento Técnico 

em Negociação; 

Conhecimento Técnico 

em recrutamento e 

seleção de Equipe; 

Conhecimento em 

Técnicas de Gestão de 

Vendas; 

Conhecimento 

Tributário Básico; 

Conhecimento dos 

Canais de Venda e o 

mercado em questão; 

Conhecimento Técnico 

em Negociação; 

Conhecimento Técnico 

em recrutamento e 

seleção de Equipe; 

Conhecimento em 

Técnicas de Gestão de 

Vendas; 

Conhecimento 

Tributário Básico; 

Conhecimento dos 

Canais de Venda e o 

mercado em questão; 

Competências 

Comportamentais:  

Foco em resultado; 
Comunicação 
Assertiva; 

Foco em resultado; 
Comunicação 
Assertiva; 

Foco em resultado; 
Comunicação 
Assertiva; 
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Análise e Solução de 
Problemas; 
Visão de Mercado; 
Resiliência 

Análise e Solução de 
Problemas; 
Visão de Mercado; 
Resiliência 

Análise e Solução de 
Problemas; 
Visão de Mercado; 
Resiliência 

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 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 
documento: 

 Data da Revisão:        /    / 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: 
 

em   ___/___/___ 

Revisado por:  
 

em   ___/___/___ 

Aprovado por:      
 

em   ___/___/___ 
 


