
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Promotor de Vendas 
 

Função: Promover os 
produtos da empresa nos 

estabelecimentos comerciais 

Área: Promoção 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Promoção 

 

Área: Promoção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente promove os produtos da empresa abordando e orientando clientes em 

Home Centers: faz o contato, informa-se sobre as necessidades dos clientes, apresenta 

as opções disponíveis e detalha sua aplicação, motivando a compra.   

 

 Cuida da ordem, limpeza e visibilidade dos produtos nas prateleiras e área de exposição. 

Observa as datas de vencimento dos itens expostos, providenciando sua substituição, se 

necessário, bem como cuida da reposição  dos produtos, quando em falta. 

 

 Acompanha a atuação da concorrência no local de venda e apresenta sugestões ao 
superior quanto a preços, ofertas, promoções e outras providencias para intensificar a 

comercialização dos produtos da empresa. Pesquisa periodicamente os preços e 

condições praticados pelos concorrentes, para apreciação e decisão dos superiores. 

 

 Acolhe opiniões dos clientes sobre o atendimento oferecido , características dos 

produtos, etc. para conhecimento dos superiores. 

 

 Eventualmente pode realizar palestras e treinamentos para clientes finais e balconistas 

das lojas a respeito dos produtos da empresa, suas aplicações, melhor aproveitamento, 
etc. visando impactar as vendas. 

 
 

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

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Promoção  promove os produtos da empresa em Home 

Centers abordando e orientando os clientes para motivar a compra, de acordo com as suas 

necessidades. 

 

 

 

 



 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Cursos de atualização ou reciclagem do “portfolio” dos produtos da empresa 

 
 

Experiência  acumulada:  De 6 meses a 1 ano 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


