
 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Trade Marketing 
 

Função: Analisar o 

departamento de Trade 

Marketing, sendo responsável 

por processos administrativos 

da área.  

 

Área: Trade 
 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Gerente de Trade 

 

Área: Trade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente emite pedidos para o fornecimento de produtos para a atividade de 

degustação nos Pontos de Venda (PDVs) e eventos promocionais: recebe a 
programação de visitas dos Degustadores e produtos a serem promovidos, solicita a 

mercadoria em quantidade suficiente para a atividade e distribui à equipe. 
 

 Cuida da solicitação da documentação necessária para a contratação de novos 

Promotores e Degustadores (inclusive terceiros através de agências de mão de obra) 

bem como encaminha   demissões e pedidos de férias à área de RH, para 
processamento. Emite crachás e cartas de apresentação para a equipe adentrar nos 

PDVs e controla os relatórios de despesas decorrentes da movimentação do pessoal, 
para efeitos de custo. 

 

 Mantém os roteiros e cadastros dos PDVs atualizados para orientação da equipe 

imputando os dados no sistema conforme orientações da área Comercial. 

 

 Apura os resultados de venda dos PDVs que contam com a presença de Promotores e 

Degustadores para avaliação, pelos superiores, da eficácia do trabalho de 
merchandising realizado no local: acessa os relatórios de venda através do sistema e 

transcreve os dados em planilhas. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Trade dá suporte administrativo às atividades de 

merchandising (promoção e demonstração de produtos) da empresa abrangendo 
organização e controle de despesas do departamento, através do acompanhamento de 

NFs e outros. 
 

 



 
 

 
(cont.) 

 

 Prepara, distribui, recebe e tabula pesquisas de opinião sobre os produtos em 

demonstração nos PDVs e encaminha os resultados aos superiores, para apreciação. 
 

 Controla os pagamentos a fornecedores de material promocional, agências de mão de 

obra em outras regiões do país, etc. colhendo e encaminhando a documentação 
necessária à área Financeira e acompanhando a liberação das verbas e créditos 

correspondentes. 

 
 Mantém controle sobre o estoque do material promocional utilizado pela área e 

responsabiliza-se pela sua distribuição junto à equipe. Solicita sua reposição à área de 

Compras quando necessário. 
 

 Executa serviços administrativos de ordem geral em apoio à área, compreendendo a 

organização do arquivo, controle de Notas Fiscais referentes às despesas da atividade, 

atendimento telefônico, reprodução de cópias, etc. além de centralizar e distribuir os 
relatórios diários de ocorrências da equipe para providencias dos superiores. 

 

 Periodicamente prepara mapas, gráficos e quadros demonstrativos diversos sobre o 

desempenho da área, para apreciação e controle dos superiores e ilustrar 
apresentações à Diretoria. 

 

 Anualmente participa na elaboração do orçamento de despesas da área para o próximo 

período coletando informações diversas para a montagem do mesmo pelo superior: 
projeta e atualiza resultados apurados no exercício, cota preços, pesquisa novos 

fornecedores, etc. Responsabiliza-se pela observância do mesmo durante o período 

relatando eventuais divergências ao superior, para providencias. 

 

 Pode participar de eventos de Marketing (Convenções, Reuniões e Exposições) dando 

apoio na busca de prestadores de serviço para montagem do local, compra de material, 

contratação de mão de obra temporária e outras atividades dessa natureza. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Superior incompleto (Administração, Marketing) 

 
Conhecimentos Específicos 

 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office intermediário Office avançado 

  

  

  

  



 
 

Experiência acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 

 Administração do tempo 

 Atenção 
 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
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