
                              DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente Estratégia de Mercado 
 

Função: Avaliar tendências 
do mercado para novos 

negócios 

Área: Assuntos Estratégicos 
 

Revisão:  0 Data:  30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor Geral Área:  Diretoria Geral 

 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha o mercado (clientes e concorrentes) visando detectar e avaliar 

novas oportunidades de negócios para os produtos e serviços comercializados pela 
empresa em todas as suas áreas de atuação: desenvolve ou contrata pesquisas de 

mercado para avaliação das expectativas e necessidades de clientes e atuação da 
concorrência, analisa o potencial do mercado para definir a viabilidade econômica de 

novos projetos, visita clientes, etc., consolida as informações e prepara relatórios para 

apreciação e providencias pelo superior e Matriz. 
 

 Mantém-se atento às tendências da economia, assuntos políticos e mercado em geral, 

através de leitura especializada, acessos a Internet, “networking”, participação em 
eventos, etc. procurando antecipar medidas que possam impactar os negócios da 

empresa. Posiciona o superior e Matriz por relatórios.  

 

 Monitora as ações da área de Marketing avaliando a sua eficácia para atender às 

expectativas do mercado com base nos estudos realizados. Compara os resultados 
referentes às consultas ou comercialização dos produtos e serviços antes e depois das 

campanhas para qualificar e mensurar o efeito, sugere alterações quando necessário e 
mantém o superior informado através de relatórios. 

 

 Acompanha o andamento de novos projetos definidos pela avaliação dos estudos de 

mercado verificando o cumprimento dos prazos, atividades executadas pelas áreas, 
retorno do investimento, etc. Reúne-se com a Gerência e Diretoria das áreas envolvidas 

para apreciação dos resultados, mudanças necessárias, etc. 

 

 
 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Geral desenvolve estudos e pesquisas diversas para detectar e 

avaliar oportunidades de negócios para os produtos e serviços da empresa. 

 

 



 
(cont.) 
 

 Pode, eventualmente, acompanhar a equipe de Vendas em visitas a clientes para 

analisar a possibilidade do lançamento de novos produtos e serviços, ouvir reclamações 

ou sugestões sobre novos projetos, etc. avaliando oportunidades de negócios. Mantém 
o superior e a Matriz atualizados, para controle. 

 
 

 Comparece a feiras e eventos dos segmentos de negócio que impactam os produtos e 

serviços da empresa para atualizar-se sobre novos lançamentos, tendências, ações da 
concorrência, etc. colhendo dados para subsidiar a atuação da empresa . 

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

 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:   Curso Superior completo (Administração de Empresas, Economia, MKT). 
 
 
Habilidades técnicas: 
 

Office básico 
Idioma Inglês para apresentações técnicas, leitura e redação de relatórios. Treinamentos. 
 
 
Experiência  acumulada:   
De 5 a 10 anos 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Atendimento ao cliente 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Espírito crítico 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
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