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1. Identificação 

 

Cargo: Coordenador Comercial Regional 

Diretoria: Comercial Área: Pneus 

Unidade: Todas 

 

 

2. Sumário  

 

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

estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Fazer a gestão da equipe, orientando e delegando as atividades a serem executadas, bem como 

esclarecendo dúvidas quando necessário; 

• Solicitar a contratação de novos colaboradores, definindo o perfil a ser considerado; 

• Treinar e capacitar a sua equipe de trabalho, propondo sempre as melhores práticas; 

• Desenvolver sua equipe de trabalho, proporcionando atingir equipes de alta performance; 

• Fazer aberturas de novas regiões, aplicando sempre a filosofia do grupo; 

• Manter um estreito relacionamento com concorrentes e fornecedores, propondo sempre as melhorias 

necessárias ao processo; 

• Gerenciar a abertura de novos espaços, buscando compatibilizar os investimentos; 

• Analisar a necessidade de melhorias de processos, sempre alinhados com a política da empresa;  

• Fazer o gerenciamento das Tabelas de preço, procurando acompanhar sua evolução; 

• Procurar manter uma margem e preço dos produtos, competitiva, de forma a garantir sua rentabilidade; 

• Determinar as alterações de preços dos produtos, observando sempre o comportamento do mercado; 

• Prestar suporte para área de E-commerce sempre que necessário; 



 

 

 

 

Descrição de 

Cargo 

 

Folha 2 de 3 

Revisão 01 

 

 

 

 
 
 
 

 

2 

• Estar atendo as movimentações da área de Marketing, OTR e carga; 

• Solicitar a atualização dos catálogos de produtos; 

• Solicitar a atualização dos boletins técnicos; 

• Fazer análise de tendências de mercado, buscando novos negócios para empresa; 

• Estar atento para os processos de acompanhamento técnico, fazendo as considerações necessárias; 

• Participar de projetos de melhorias, fazendo as sugestões dentro da sua área de atuação; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 

• Fazer cumprir 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 

Avançado de inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Intermediário do 

Pacote Office 

Intermediário do 

Pacote Office 

Avançado do Pacote 

Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento em 

matemática financeira 

Domínio em 

negociação estruturada 

Domínio técnico em 

pneus de carga, passeio 

OTR e agro 

Conhecimento em 

matemática financeira 

Domínio em 

negociação estruturada 

Domínio técnico em 

pneus de carga, 

passeio, OTR e Agro 

Conhecimento em 

matemática financeira 

Domínio em 

negociação estruturada 

Domínio técnico em 

pneus de carga, OTR e 

Agro 
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Competências 

Comportamentais:  

Rendimento sob 

pressão 

Comunicação 

Assertiva 

Análise e Solução de 

Problemas 

Visão de Mercado 

Foco em resultados 

Liderança 

Rendimento sob 

pressão 

Comunicação 

Assertiva 

Análise e Solução de 

Problemas 

Visão de Mercado 

Foco em resultados 

Liderança 

Rendimento sob 

pressão 

Comunicação 

Assertiva 

Análise e Solução de 

Problemas 

Visão de Mercado 

Foco em resultados 

Liderança 

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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