
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Marketing 
 

Função: Realizar atividades 
diversas em apoio à 

divulgação da marca da 
Editora e comercialização dos 

seus produtos 

Área: Serviços de Marketing 
 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador Serviços MKT 

 

Área: Serviços de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve “briefings” para elaboração da estratégia de marketing visando 

a divulgação da marca e produtos da Editora: analisa as necessidades dos clientes, 
avalia o cenário do negócio e formula ideias para a comunicação impressa ou eletrônica 

do projeto orientando o trabalho dos designers e redatores. Reúne-se com a equipe e 
clientes para sessões de “brainstorming” objetivando troca de ideias, novas 

informações, seguimento e revisão das peças publicitárias, etc. para orientação do 

projeto. 
 

 Prospecta e contata fornecedores, associações de classe, veículos de comunicação, etc. 

para o suprimento de materiais e prestação de serviços para o processo de divulgação 
ou organização de eventos do segmento (feiras, exposições, convenções internas, etc.): 

cota preços e prazos de atendimento, avalia o serviço contratado, planilha os dados e 
submete à apreciação do superior, para aprovação. 

 

 Acompanha o acesso do público aos sites e redes sociais verificando o nível de 

audiência e comentários, atendendo solicitações dos usuários, desempenho da 

comercialização dos produtos, etc. Gerencia o conteúdo do site zelando pela identidade 
das informações com a Editora e partilhando informações com a equipe de criação e 

clientes, além de manter contatos com as empresas terceirizadas responsáveis 
tecnicamente pelo mesmo para fins de atualização e ajustes. 

 

 

 
 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Serviços de Marketing desenvolve atividades diversas em 

apoio à divulgação da marca e comercialização dos produtos e serviços da Editora abrangendo 

levantamento do mercado, acompanhamento do desempenho dos produtos, eficácia da 

comunicação, relacionamento com clientes, desenvolvimento de campanhas publicitárias, entre 

outras. 

 

 



 
(cont.) 
 

 Mantém-se atento às tendências do mercado, inovações tecnológicas, ações de 

concorrentes, etc. através de leitura especializada, pesquisas, acesso à Internet, 

participação em eventos do segmento, treinamentos, etc. visando atualizar-se para 
constante aprimoramento da qualidade das atividades desenvolvidas. 

 
 Periodicamente atua na organização de eventos do segmento (feiras, exposições, 

bienais, etc.) visando a divulgação da marca, produtos e serviços da Editora 

abrangendo a contratação de serviços e da equipe de recepção para os “stands”, 

suprimento de materiais, “layout” do espaço, etc. Pode comparecer no local para 
avaliação do acesso do público, eficácia do projeto, retorno previsto em vendas, etc. e 

emitir relatórios para apreciação do superior. 

 

 Eventualmente prepara e realiza pesquisas de mercado para avaliação de tendências do 

mercado, preferências do público, posicionamento da concorrência, etc.: elabora os 

questionários, define a área de abrangência da pesquisa e participantes, coleta os 

dados, tabula os resultados e emite relatórios para apreciação do superior. 

 

 Pode manter contatos com a imprensa para a distribuição de “press releases” e 

elaboração de reportagens sobre a empresa contatando, agendando e monitorando a 

visita de jornalistas visando divulgar a marca e produtos da empresa. 
 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Marketing, Comunicação Social ou equivalente) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Empatia 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Visão estratégica 
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