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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve estudos mercadológicos para os produtos  da empresa que 

possam afetar ou alavancar seus negócios : avalia o comportamento do mercado 
consumidor e concorrentes procurando antecipar tendências e mudanças,  faz estudos 

de viabilidade para novos produtos, processos e tecnologias, etc. municiando as demais 
áreas com informações   para suas atividades e estratégias de negócio. 

 

 Acessa e mantém-se informado sobre o mercado através de relatórios, boletins e 

literatura em geral, pesquisas, reuniões e decisões e negócios, acessos à Internet, etc. 
que possam afetar a empresa e seus produtos. 

 

 Atua junto aos Gestores da empresa obtendo informações que possam orientá-lo nas 

necessidades da empresa quanto a novos mercados e produtos: avalia as expectativas 
de negócios, acessa informações, projeta resultados e emite relatórios para orientação e 

decisões. 

 

 Periodicamente  prepara mapas e quadros demonstrativos, relatórios, gráficos para 

avaliação do desempenho da área, orientação e conhecimento dos superiores e  demais 
áreas. Pode participar de reuniões estratégicas para definição de metas, 

desenvolvimento de novos produtos e participações da empresa no mercado. 

 

 Pode, eventualmente, contribuir em atividades para divulgação dos produtos ou marca 

da empresa envolvendo o “design” de embalagens, publicidade, textos promocionais, 
etc. Sempre que necessário programa a realização de pesquisas de mercado para 

avaliações do produto da empresa e concorrência. 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Marketing desenvolve estudos mercadológicos para os produtos 

da empresa visando antecipar mudanças e tendências, produtos potenciais, tecnologias, 

atuação do mercado e concorrência e demais fatores que possam afetar ou alavancar seus 

negócios. 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Marketing, Comunicação) 
 
 

Treinamentos:  Office básico e noções de Corel Draw 
 
 

Experiência  acumulada: De 3  5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


