
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Degustador 
 

Função: Abordar os clientes 
dos pontos de venda 

oferecendo amostras dos 
produtos para degustação 

Área: Merchandising 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Ações de MKT 

 

Área: Merchandising 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atua nos pontos de venda (PDV) fazendo a abordagem de clientes para 

oferecer amostras de produtos para degustação bem como comentando sobre as 

qualidades, composição, opções de consumo e preço dos mesmos visando divulgar a 
marca e motivar a escolha do cliente: dirige-se ao local transportando unidades do 

produto a ser demonstrado, verifica a existência do produto nas prateleiras, fatia as 
amostras, prepara a bandeja ou local de exposição com material de apoio 

(guardanapos, palitos, etc.) e aborda os clientes. Registra o atendimento (quantidade 

distribuída, horário de atendimento, etc.), para controle do superior. 
 

 Semanalmente emite relatórios resumindo o trabalho realizado no período (locais de 

atendimento, horário, quantidade distribuída, etc.) bem como listando as despesas de 
transporte para o deslocamento aos pontos de venda, para controle do superior e  

reembolso. 
 

 

 Periodicamente participa de reuniões internas para avaliar o desempenho das 

atividades, propor melhorias, etc. visando a constante projeção da marca da empresa 
nos pontos de venda.  

 
 Eventualmente auxilia em eventos realizados nos clientes para a promoção dos produtos 

da empresa (“queijos e vinhos”, por exemplo) cuidando da arrumação do local, 

disposição dos produtos, fixação de material promocional, etc., pesquisa preços ou 

ações da concorrência para conhecimento dos superiores e realiza outras atividades de 
apoio à exposição da marca no local. 

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

 
 
 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Supervisor de Ações de Marketing aborda os clientes dos pontos de venda 

(PDV) oferecendo amostras de produtos para degustação e informando sobre suas qualidades, 

composição e preços. 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Fundamental completo 
 
 

Treinamentos:  Nenhum 
 
 

Experiência  acumulada:  Até 1 ano 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade física e manual 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


