
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente de Marketing 
 

Função: Desenvolver ações 
de suporte para divulgação da 

marca e produtos da empresa 

Área: Marketing 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 
 

Área: Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente desenvolve estudos mercadológicos para o lançamento de novos produtos, 

novas aplicações para os produtos atuais, redirecionamento da estratégia de negócios 

da empresa, divulgação da marca, etc. visando melhorar seu desempenho comercial: 

realiza ou consulta pesquisas de mercado, informa-se através de relatórios da equipe de 

vendas, observa o comportamento dos concorrentes, acessa bibliografia e artigos 

especializados, mantém contatos diversos, etc.  levantando informações para formular e 

subsidiar novas políticas a serem apreciadas pelo superior a pares da área Comercial. 

 Acompanha as ações e práticas da concorrência e do mercado para avaliar o 

comportamento da empresa e propor medidas para melhorar resultados e tornar mais 

presente a imagem e marca dos produtos mediante a leitura de bibliografia 

especializada, pesquisas, acesso à Internet, participação em eventos, etc. Partilha as 

informações com o superior para validá-las ou simples orientação. 

 

 Atende ou orienta o encaminhamento a Representantes, clientes internos e externos de 

material promocional para divulgação da imagem e negócios da empresa, como: 

logotipos, catálogos, fotos, etc. 

 Atua na criação ou manutenção do site da empresa na Internet abrangendo a inserção 

de notícias, fotos e mensagens, design da página, etc. visando divulgar sua imagem. 

 Participa na estruturação de treinamentos a Representantes e clientes em conjunto com 

a área específica avaliando tipo de abordagem a ser feita, uso de material audiovisual, 

didática a ser utilizada, etc. visando divulgar e fortalecer a imagem da empresa no 

mercado. 
 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial desenvolve estudos mercadológicos para o lançamento de 

novos produtos, novas aplicações para os produtos atuais, redirecionamento da estratégia de 

negócios, divulgação da marca, etc. visando melhorar o desempenho comercial da empresa.  

Supervisiona 1 Analista de Marketing 

 

 

 



 
 

 
(cont.) 

 
 Orienta e acompanha a organização e disciplina na área visando seu bom desempenho 

e contribuição para os resultados da empresa, treina os subordinados e participa no 

processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e 

demissões). 
 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos para avaliação do 

desempenho da área, para apreciação e controle do superior, apresentações e 
treinamentos internos bem como orienta a programação do período seguinte conforme 

orientação da área Comercial. Participa de reuniões interdepartamentais para avaliação 
do desempenho da empresa, conhecimento dos planos de ação das outras áreas ou 

apresentar propostas de trabalho referentes à sua área de atuação e buscar os recursos 

e apoio necessários. 
 

 
 Anualmente prepara o orçamento da sua área em função dos objetivos e demandas do 

próximo período: colhe informações com a equipe, avalia a situação do mercado e 

ações da concorrência, informa-se sobre os projetos das demais áreas e sugere a 
composição dos valores previstos. Negocia a proposta com o superior, faz os ajustes 

necessários e apresenta os resultados à equipe, para as devidas ações. 

 
 

 Eventualmente atua na organização de feiras e exposições, ações de propaganda 

(folders, catálogos, etc.), desenho de embalagens, criação de textos e imagens 

publicitárias bem como orça e negocia valores referentes às despesas de eventos, 

submetendo os projetos ao superior, para aprovação. 

 Supervisiona 1 Analista de Marketing. 

 

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

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Superior completo (Administração de Empresas, Marketing, Comunicação) 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 5 a 10 anos 

 
 



 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Diligência 

 Espírito crítico 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização raciocínio lógico 

 Visão estratégica 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


