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Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha a “performance” do site da empresa e mídias sociais 

(Facebook, Twitter,etc.) ou cuida de sua atualização visando aprimorar a visibilidade da 

empresa junto ao mercado e clientes: avalia sua formatação, facilidade de acesso e 

movimentação pelos “links”, sugere e/ou executa alterações e busca aprovação bem 
como comunica-se com a empresa responsável pela sua criação para modificações 

técnicas e acompanha sua execução dentro das condições estabelecidas. 
 

 Desenvolve peças promocionais (“newsletters”, anúncios, reportagens, “folders”, 

catálogos, etc.) para a divulgação da marca e negócios da empresa visando sedimentar 
ou aumentar sua participação no mercado: cria ou traduz textos e artigos específicos, 

pesquisa e trata imagens para juntar à publicação, faz a diagramação da matéria, cota 

fornecedores para a produção e reprodução do material e submete à apreciação dos 
superiores antes do envio para impressão. 

 

 Presta suporte às demais áreas da empresa para o uso correto da marca e logotipo 

(cores, tamanhos e formatos) visando a padronização da imagem na confecção de 
anúncios, publicações, adesivos e impressos em geral através do controle e distribuição 

das matrizes. 

 

  Mantém-se atento às novidades artísticas e tecnológicas inerentes à sua função 

mediante leitura de bibliografia especializada, pesquisas, acesso à Internet, cursos e 
outros meios visando atualizar os recursos da área para o seu desempenho. 

 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial desenvolve atividades de Marketing para aprimorar a 

visibilidade da empresa junto ao mercado e clientes promovendo a marca, negócios e seus 

produtos  administrando o acesso e mensagens do site, desenvolvendo peças promocionais 

(anúncios, adesivos, “folders” e brindes) ou eventos institucionais (feiras, convenções, 

palestras,etc.) 



 
(cont.) 

 

 Periodicamente monitora o retorno das publicações, acessos ao site e redes sociais  

avaliando o desempenho dos meios  utilizados através da efetivação de contatos, 
consultas, propostas, etc. visando aprimorar a eficácia da comunicação da empresa com 

o mercado. Emite relatórios sobre a avaliação para apreciação dos superiores. 
 

 Prepara e emite e-mails dirigidos ao mercado potencial visando apresenta e divulgar a 

empresa e seus produtos com base em orientações do superior ou informações 
recebidas através do acesso monitorado ao site da empresa: formata o texto, insere 

imagens e distribui as mensagens utilizando-se de “software” específico ou notifica a 

área Comercial para uma possível abordagem presencial. 
 

 Contata meios de comunicação e assessorias de imprensa para a distribuição de 

“releases” sobre a empresa e seus produtos visando sua publicação e divulgação junto 
ao mercado especializado. 

 

 Desenvolve brindes para  distribuição junto a clientes e público em geral quando da 

realização de eventos ou datas específicas: realiza pesquisas na Internet, contata 

fornecedores, colhe ou adapta idéias para o produto, cota preços e submete o projeto 
aos superiores para aprovação. Faz o “follow up” do processo até a entrega da 

remessa. 

 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho da área, 

para apreciação do superior e cuida da organização do arquivo (banco de imagens, 

textos e outros). 

 

 Participa na elaboração do orçamento da área para o próximo período pautando e 

valorizando as ações previstas: programa o calendário de eventos, cota fornecedores de 

produtos e serviços e submete ao superior para aprovação.  

 

 Anualmente organiza feiras, palestras e eventos relativos aos negócios e mercado da 

empresa: cota fornecedores para os estandes, locação de móveis e contratação de 
Recepcionistas, acompanha a montagem, prepara brindes e material publicitário para 

distribuição no local, providencia alimentação para os visitantes, distribui convites e 
acompanha o evento atentando para eventuais providencias . 

 

 Eventualmente atua na criação de uma nova identidade visual para a empresa 

abrangendo o “layout” e logotipos para cartões de visitas, impressos, pastas, brindes, 

catálogos, etc. utilizando-se de “softwares” específicos (“photoshop”, “corel draw” e 
outros): desenvolve rascunhos, importa imagens, diagrama textos, prepara amostras e 

submete à apreciação dos superiores para aprovação. Contata fornecedores para a 
execução do trabalho. 

 

 Participa no “endomarketing” da empresa abrangendo eventos ou processos de 

comunicação interna (festas de confraternização, informativos, etc.):informa-se sobre o 
tema a ser comunicado ou recebe os textos apropriados, ilustra, diagrama e cuida da 

divulgação. 

 
 



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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Marketing, Adm. Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atenção 

 Atendimento ao cliente 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/02/2014 
 

 

 


