
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Coordenador de Marketing 
 

Função: Marketing 

Área: Marketing 
 

Revisão: 00 Data:  Maio/2012 

Cargo do superior imediato:  

Diretor Executivo 

Área: Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e/ou executa ações de Marketing visando atrair, manter 

ou incrementar o relacionamento com parceiros, patrocinadores e demais contribuintes  
para a captação de recursos visando a realização de ações sociais e comercialização de 

produtos e serviços da ONG, abrangendo desde a prospecção do mercado,  contato e 

reuniões com clientes, elaboração de propostas comerciais e contratos até a elaboração 
de campanhas e desenvolvimento de palestras, brindes e materiais em geral com a 

identificação e divulgação da marca. 
 

 Acompanha o mercado de atuação da ONG (nacional ou internacional) avaliando ideias 

e experiências  para alavancar as atividades e resultados da ONG e mantém-se 

informado sobre decisões governamentais que impactam a legislação fiscal   (Lei 
Rouanet)  para a identificação  e concessão  de benefícios e incentivos às empresas que 

investem em  ações sociais. 

 

 Mensalmente avalia o desempenho e resultados da área (realização de eventos, venda 

de produtos, novas parcerias, patrocínios, etc.) em conformidade com o planejamento 

definido anualmente participando e fazendo apresentações em reuniões com a 
Diretoria. 

 

 Periodicamente participa na aprovação de peças de comunicação da ONG avaliando a 

forma e impactos das mensagens de acordo com as ações de Marketing planejadas 

 

 Desenvolve novos serviços e produtos para comercialização e orienta a identificação de 

fornecedores, cotação de preços, cálculo da margem de lucro, etc. Prepara relatórios 
sobre os novos lançamentos e submete à Diretoria, para aprovação. 

 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Executivo distribui, orienta e/ou executa ações de Marketing visando  

o relacionamento com o mercado para atrair, manter ou incrementar a obtenção de recursos 

para as ações sociais e produtos da ONG. 

Supervisiona 1 Analista e 1 Assistente de Marketing e 1 Analista de TI. 

 



(cont.) 

 

 Anualmente planeja as atividades da área para o período abrangendo a realização de 

campanhas institucionais para visibilidade da marca, opções para captação de recursos, 
organização de eventos, etc. estabelecendo as metas e o orçamento necessário 

alinhando-o com o planejamento estratégico da ONG. 
 

 Eventualmente orienta ou desenvolve  campanhas institucionais da ONG para 

divulgação da marca, serviços e produtos visando a adesão de novos parceiros 

compreendendo o planejamento da campanha, criação de arte, textos e materiais a 
serem utilizados, pesquisa de informações, cotação de fornecedores ,avaliação do  

retorno, etc.  Reúne-se com os superiores para aprovação e liberação do plano. 
 

 Supervisiona 1 Analista e 1 Assistente de Marketing e 1 Analista de TI. 

 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Marketing, Administração, Comunicação) 
 
 
Treinamentos: 

Office básico 
    Idioma intermediário (inglês/espanhol) 

 Usuário de Software de Gestão (SAP, ERP) 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Capacidade de decisão 

 Capacidade de supervisão 

 Comunicação  

 Controle emocional 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Temperança 

 Visão estratégica 
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