
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Coordenador de Promoção de Vendas 
 

Função: Coordenar as 
atividades de promoção dos 

produtos da empresa 

Área: Promoção 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor Comercial 

 

Área: Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente coordena as atividades de promoção dos produtos da empresa em Home 

Centers. Visita as lojas, observa e/ou instrui o comportamento dos Promotores na 

abordagem aos clientes visando orientar-lhes sobre a utilização e características dos 
produtos e no atendimento de suas necessidades motivando a compra, interfere na 

busca de maior visibilidade nas gôndolas e no espaço da área, observa a falta de 
produtos e aciona a reposição, etc. 

 

 Informa-se e encaminha ao superior opiniões dos clientes sobre os produtos e práticas 

comerciais da empresa, resultados de pesquisas, posicionamento da concorrência, etc. 

através de contatos pessoais, distribuição de questionários ou observações “ in loco”, 
dando suporte à área Comercial para avaliar suas diretrizes e providencias cabíveis. 

 

 Semanalmente programa cursos e demonstrações para Vendedores, Balconistas, 

Clientes em geral visando instruir-lhes sobre as características dos produtos da 
empresa, sua aplicação , orientações diversas, esclarecimento de dúvidas, etc. : reserva 

e prepara o espaço, retira e transporta produtos para demonstração, distribui folhetos e 

catálogos e pode, eventualmente, ministrar a apresentação. Colhe informações sobre o 
retorno do treinamento para avaliação do superior bem como apura as despesas para 

relatórios, controle e ressarcimento. 

 

 Mensalmente coordena reuniões para avaliação do desempenho dos subordinados, dar 

novas orientações, remanejar roteiros ou locais de trabalho, distribuição de material 

promocional, dirimir dúvidas, etc. visando um melhor atendimento aos clientes e 

incremento das vendas. 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor Comercial (Home Center) coordena as atividades de promoção 

dos produtos da empresa em Home Centers visando sua maior visibilidade , orientação e 

atendimento das necessidades do cliente, motivando a compra. 

Coordena cerca de 20 Promotores de Venda. 

 

 

 



 
(cont.) 

 Coordena cerca de 20 Promotores de Venda. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior incompleto (Administração de Empresas, Marketing) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
                           Cursos de atualização ou reciclagem do “portfolio” dos produtos da empresa 
 
Experiência  acumulada:  
 

                            De 3 a 5 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 
 

 

 


