
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Supervisor de Marketing 
 

Função: Coordenar as 
atividades de marketing para 

divulgação dos produtos e 

marca 

Área: Marketing 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Marketing 
 

Área: Marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente distribui, orienta e supervisiona as atividades administrativas da área de 

Marketing para divulgação da marca e imagem da empresa: coordena cursos e 

treinamentos, organiza feiras, exposições e simpósios, cuida da apresentação visual de 
Promotores de Venda e palestrantes, procura, cota e compra brindes promocionais, 

distribuição de amostras  e responsabiliza-se pelo expediente da área abrangendo a 

organização do arquivo, atendimento telefônico, redação de correspondência, etc. 

 

 Coordena as atividades administrativas do programas especiais para atendimento aos 

clientes) respondendo pelos controles da agilidade e qualidade de atendimento bem 

como dos resultados financeiros auferidos pelo projeto perante a área comercial 
responsável pelo segmento. Periodicamente responsabiliza-se pela elaboração do 

budget dessa atividade e busca sua aprovação junto ao superior imediato bem como 

atua em atividades de Marketing que visam à divulgação e promoção do programa. 

 

 Auxilia na elaboração de projetos de Marketing para a divulgação e promoção da marca 

e imagem da empresa abrangendo a confecção de material publicitário, realização, 

tabulação e análise crítica de pesquisas, trabalhos de comunicação visual (embalagens, 
anúncios, logotipos, etc.) e atividades afins. 

 

 Coordena as atividades inerentes à Assessoria de Imprensa agendando contatos, 

distribuindo “ briefings” , solicitando cobertura jornalística para eventos organizados 
pela empresa, etc. visando  divulgar e fortalecer sua imagem  no mercado. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente de Marketing distribui, orienta e supervisiona as atividades 

administrativas da área para divulgação da marca e imagem da empresa abrangendo a 

coordenação de cursos e treinamentos, apresentação visual dos Promotores de Venda e 

palestrantes, procura, cota e compra de brindes, distribuição de amostras, organização de 

eventos, distribuição de amostras além de todo o expediente da área. 

Supervisiona 2 Assistentes Administrativos. 

 

 

 



(cont.) 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho 

das áreas de Marketing e PIC para apreciação e providências dos superiores. 

 

 Supervisiona 2 Assistentes Administrativos. 
 
 

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

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Superior completo (Marketing, Comunicação ou Administração de    

Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 3 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Comunicação 

 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 
 

 

 


