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1. Identificação 

 

Cargo: Consultor Técnico Comercial   

Diretoria: Comercial Área: Comercial 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área comercial, de maneira a cumprir com as 

metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Prospectar novos clientes através das principais mídias; 

• Fidelizar os clientes com visitas constantes de maneira a garantir os volumes de vendas, não 

possibilitando com isso entrada da concorrência; 

• Agendar visitas com novos clientes, orientando quanto à disposição dos produtos dentro das lojas; 

• Fazer visitas a clientes inadimplentes, com o intuito de negociar novas formas de pagamento; 

• Prospectar novos nichos de mercado, através da venda de pneus para as pedreiras; 

• Atender a grandes clientes, de forma a garantir o processo de venda de produtos; 

• Negociar preços e prazos que estejam de acordo com as práticas comercias da empresa; 

• Fazer propostas comerciais que atendam os interesses dos clientes e da empresa; 

• Manter a margem mínima dos contratos, nas negociações efetuadas;  

• Não perder nenhum tipo de negociação, fazendo propostas que estejam adequadas às necessidades dos 

clientes;  

•  Manter um relacionamento comercial, com os clientes de forma a manter o volume de vendas; 

•  Cumprir com a política da qualidade da empresa;  
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• Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

• Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais; 

• Visitas técnica de acompanhamento de resultado dos produtos; 

• Suporte ao cliente em processo de garantia; 

• Analise técnica dos produtos e operação do cliente. 

 

 

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 2 até 4 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos 

Idiomas: 
Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Noções de negociação 

estruturada 

Conhecimento técnico 

em pneus de carga, 

passeio, OTR e 

Agrícola 

Noções de negociação 

estruturada 

Conhecimento técnico 

em pneus de carga, 

passeio, OTR e 

Agrícola 

Noções de negociação 

estruturada 

Conhecimento técnico 

em pneus de carga, 

passeio, OTR e 

Agrícola 

Competências 

Comportamentais:  

Negociação 

Visão de Mercado 

Relacionamento com o 

Cliente 

Rendimento sob 

pressão 

Comunicação 

Assertiva 

Negociação 

Visão de Mercado 

Relacionamento com o 

Cliente 

Rendimento sob 

pressão 

Comunicação 

Assertiva 

Negociação 

Visão de Mercado 

Relacionamento com o 

Cliente 

Rendimento sob 

pressão 

Comunicação 

Assertiva 
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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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