
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Promotor 
 

Função: Cuidar da boa 
apresentação dos produtos 

nos pontos de venda 

Área: Promoção 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Promoção 
 

Área: Promoção 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente percorre pontos de venda (PDV) cuidando da disponibilidade e visibilidade 

dos produtos da empresa ali expostos: procede à arrumação das prateleiras para atrair 

e facilitar o acesso dos consumidores, verifica e remove, se necessário, produtos com 

datas próximas do vencimento, solicita e acompanha o abastecimento e a limpeza do 
local de exposição, dispõe cartazes e “banners” promocionais, etc.   

 
 Fraciona peças maiores de queijos em pequenos pedaços para facilitar a venda do 

produto, conforme orientação: fatia, pesa, precifica, etiqueta e disponibiliza nas 

prateleiras. 

 

 Contata com Representantes dos PDVs requisitando novos espaços ou negociando a 

instalação de “displays” para uma melhor e mais ampla exposição dos produtos, 
conforme orientações do superior ou avaliação do “layout” da área, ações da 

concorrência, etc. 

 

 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. Pode realizar o inventário físico dos produtos estocados nos 
clientes, para controle da área Comercial. 

 

 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. 
  

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Coordenador de Promoção faz o abastecimento e arranjo dos produtos da 

empresa zelando pela sua disponibilidade e visibilidade nos pontos de venda (PDV) 

 



 
 
 
(cont.) 

 
 

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

 
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 
 
 

 

 


