
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Marketing 
 

Função: Coordenar as 
atividades de marketing da 

empresa para divulgação dos 

produtos e marca 

Área: Marketing 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral 
 

Área: Diretoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte ao planejamento visual da empresa abrangendo todo o 

processo de comunicação, para divulgação da sua marca e imagem. Auxilia na criação e 

atualização das embalagens, elaboração de folhetos, “banners” , “ displays” , placas, 
painéis, etc. desenvolvendo esboços, acompanhando ensaios de moda e sessões de 

fotos, avaliando os serviços gráficos zelando pela qualidade da arte e mensagem 

produzidos. 

 

 Coordena e supervisiona o atendimento a representantes, clientes , distribuidores e 

mídia em geral fornecendo material publicitário para divulgação da imagem da empresa, 

incluindo: logotipos, catálogos, amostras de produtos e embalagens, fotos etc., 
utilizando-se de telefones e Internet. 

 

 Auxilia nos processos de criação publicitária orientando ou encaminhando trabalhos 

desenvolvidos por agências de publicidade e gráficas na elaboração de folhetos 

comerciais, anúncios, mensagens através da mídia, etc. para divulgação dos produtos e 
imagem da empresa. Colhe o material produzido, apresenta ao superior, registra 

alterações, solicita retrabalhos e acompanha o processo até sua conclusão. 

 

 Atua no desenvolvimento e manutenção do Site da empresa atualizando sua 

apresentação e mensagens utilizando-se de recursos informatizados com base em 

observações externas (clientes, representantes e o mercado em geral) ou orientações 
do superior. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral coordena, supervisiona e/ou executa atividades de suporte às 

atividades de marketing da empresa participando do seu planejamento visual (anúncios, 

placas, “ banners”, “ displays”, folhetos, etc.), criação de peças publicitárias, seleção e 

definição de mídias, desenvolvimento e tabulação de pesquisas de mercado e ouros serviços 

de apoio. 

Supervisiona 1 Assistente de Marketing e 1 Auxiliar de Expedição. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Mantém controle sobre o expediente da área organizando e arquivando correspondência 

e trabalhos desenvolvidos para acesso oportuno, subsídio às áreas comerciais e outras 
ações da área. 

 

 Periodicamente participa na organização, confecção, tabulação e análise crítica dos 

resultados de pesquisas realizadas ou encomendadas pela empresa para avaliação do 
mercado, desempenho dos produtos da empresa, imagem institucional, satisfação dos 

clientes, etc. podendo utilizar-se de contatos telefônicos, Internet ou distribuição de 
questionários. Colhe informações internas sobre pontos críticos a serem avaliados, 

confecciona , distribui e recolhe o material, tabula e comenta os resultados, para 

apreciação do superior e demais áreas comerciais. 

 

 Anualmente  prepara relatórios e mapas demonstrativos sobre o desempenho da área 

para apreciação do superior. Participa de reuniões executivas dando sugestões sobre 

planos de ação, necessidade de recursos e apoio, elaboração do budget, etc. visando  
atingir melhores resultados no seu campo de atuação. 

 

 Eventualmente pode auxiliar na elaboração de projetos de marketing visando o 

lançamento de novos produtos, avaliação do potencial de mercado, novas aplicações, 

mudanças de layout de embalagens, etc. : pesquisa material (livros, publicações 
diversas, Internet, etc.), busca informações em fontes variadas, mantém contatos 

internos para subsidiar futuras ações, reúne-se com clientes e franquias, prepara 
material expositivo para apresentação às demais áreas e superiores, cota serviços, etc. 

 

 Participa de reuniões com a Assessoria Jurídica da empresa para discutir pendências 

referentes aos direitos de marca, “ pirataria” de produtos, etc. subsidiando o superior 
com as informações necessárias. 

 

 Supervisiona 1 Assistente de Marketing e 1 Auxiliar de Expedição. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Marketing, Comunicação, Administração de 
Empresas com ênfase em Marketing) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 

                    Idioma básico (inglês) para leitura e conversações simples 
 
 

Experiência  acumulada: De 5 a 10 anos 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Controle emocional 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Imparcialidade 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


