
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor Ações de Marketing 
 

Função: Coordenar as ações 
de merchandising para 

exposição da marca da 
empresa junto aos clientes 

Área: Merchandising 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Gerente de Marketing 

 

Área: Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona ações de merchandising da empresa 

envolvendo a degustação de produtos nos pontos de venda e em eventos específicos 

visando a divulgação da marca e características dos mesmos (qualidade, composição, 
formas de consumo, preços, etc.) compreendendo desde a programação dos trabalhos 

(horários e locais), suprimento do produto a ser degustado, preparação das amostras 
até o acompanhamento das abordagens dos clientes no próprio local. Pode registrar a 

atividade com fotos para treinamentos e apresentações internas. 

 
 Cuida da organização (suprimento de materiais para degustação, uso ou substituição 

dos uniformes, definição dos roteiros, etc.) e disciplina na área visando seu bom 

desempenho e contribuição para os resultados da empresa, treina os subordinados e 
coordena o processo de movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções 

e demissões). 

 

 Mantém-se informado sobre 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. 

 

 Semanalmente emite e/ou avalia os relatórios resumindo o trabalho realizado no 

período (locais de atendimento, horário, quantidade distribuída, etc.) bem como aprova 
as despesas de transporte para o deslocamento da equipe aos pontos de venda, para 

reembolso. 

 
 
 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Gerente de Merchandising distribui, orienta e supervisiona ações de 

merchandising da empresa visando a divulgação da sua marca   através da degustação de 

produtos nos pontos de venda e em eventos específicos. 

Supervisiona até 20 subordinados entre Degustadores e Assistentes. 

 



 
 
 
 
(cont.) 
 

 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 faz a programação do período seguinte incluindo 

roteiros e produtos a serem promovidos, conforme orientação da área Comercial. 
 

 Participa de reuniões com a equipe e superiores visando a troca de informações, 

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

 
 

 

 Eventualmente coordena a realização de eventos realizados nos clientes (“queijos e 
vinhos”, por exemplo) ou feiras do segmento para a promoção dos produtos da 

empresa cuidando da arrumação do local, disposição dos produtos, fixação de material 
promocional, etc. Mantém registros sobre os eventos (fotos, desempenho, ocorrências, 

etc.) para apreciação dos superiores, apresentações internas e treinamentos. 
 

 

 Supervisiona até 20 subordinados entre Degustadores e Assistentes. 

 

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

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 3 a 5 anos 

 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 

 Visão estratégica 
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