
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Gerente Merchandising 
 

Função: Gerir as atividades 
de promoção e demonstração 

dos produtos da empresa 

Área: Merchandising 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Diretor Comercial 
 

Área: Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente planeja, coordena e supervisiona as atividades de promoção dos produtos 

da empresa nos pontos de venda objetivando o pleno abastecimento, apresentação e 

exposição adequadas visando melhorar a divulgação da marca e comercialização dos 
mesmos. 

 
 Planeja, coordena e supervisiona as ações de merchandising da empresa abrangendo a 

degustação dos produtos nos pontos de venda e em eventos específicos visando, 

através da divulgação da marca e características dos mesmos, melhorar sua 
comercialização. 

 

 
 Acompanha as ações e práticas da concorrência e do mercado em geral que possam 

impactar na sua rotina de trabalho, como a introdução de novas técnicas e métodos 

operacionais, por exemplo, mediante a leitura de bibliografia especializada, pesquisas, 
acesso à Internet, etc. Partilha as informações com o superior para validá-las ou simples 

orientação. 

 
 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 incluindo 

roteiros e produtos a serem promovidos, 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. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor Comercial planeja, coordena e supervisiona as atividades de 

promoção e demonstração dos produtos da empresa nos pontos de venda. 

Supervisiona cerca de 200 pessoas entre Supervisores, Coordenadores, Promotores, 

Degustadores e Assistentes. 

 



 
 
(cont.) 

 

 Promove reuniões com a equipe visando a troca de informações, treinamentos, 

apresentação de resultados, exposição de ocorrências significativas no período e 
soluções encontradas objetivando a melhoria dos trabalhos executados.  

 
 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 coordena a realização de campanhas ou  eventos realizados nos clientes 

(“queijos e vinhos”, por exemplo) ou feiras do segmento para a promoção dos produtos 

da empresa auxiliando na arrumação do local, disposição dos produtos, fixação de 
material promocional, etc.  

 

 Supervisiona cerca de 200 pessoas entre Supervisores, Coordenadores, Promotores, 

Degustadores e Assistentes. 

 

 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 
 

 

 


