
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Supervisor de Merchandising Função: Supervisiona e 

direciona a equipe de 

promotores, visando garantir a 

imagem da marca e aumento 

da venda e visibilidade dos 

produtos no ponto de vendas. 

Área: Trade 

 

Revisão: 00 Data:  01/05/2017 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Trade 
 

Área: Trade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 

 Diariamente orienta, supervisiona e/ou executa o abastecimento e arranjo dos produtos 

da empresa zelando pela sua disponibilidade e visibilidade nos pontos de venda 
distribuídos na região sob sua responsabilidade: percorre as lojas observando a 

arrumação das prateleiras, o  fracionamento e precificação das embalagens, a remoção 

de produtos com datas próximas ao vencimento ou sugerindo a revisão dos preços 
desses itens para agilizar o “giro” dos mesmos, a limpeza do local, fixação de “banners” 

promocionais, etc. 
 

 Mantém contatos com a Gerência do PDV solicitando a concessão de espaços maiores 

nas prateleiras ou mudança da localização atual, negociando a frequencia de visitas dos 

Promotores, instalação de “displays”, etc. sempre visando a melhor exposição da marca 
junto aos consumidores. Pode contatar os Representantes de Vendas solicitando 

urgência na reposição e abastecimento de produtos ao constatar falhas no processo. 

 

 Cuida da organização (suprimento de materiais de apoio, definição dos roteiros, etc.) e 

disciplina na área visando seu bom desempenho e contribuição para os resultados da 

empresa, treina os subordinados e participa, com o superior, no processo de 
movimentação de pessoal (seleção, transferências, promoções e demissões). 

 

 Mantém-se informado sobre ações e práticas da concorrência que possam impactar na 

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

por exemplo, além de atentar para a variação dos preços das demais marcas. Partilha 
as informações com o superior para validá-las ou simples orientação. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Trade orienta, supervisiona e/ou executa o abastecimento e 

arranjo dos produtos da empresa zelando pela sua disponibilidade e visibilidade nos pontos de 

venda (PDV) 

Supervisiona até 200 Promotores. 

 



 
 
(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, conforme 

orientação da área Comercial.  
 

 Participa de reuniões com todas as equipes 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 dá suporte à área de Merchandising na realização de eventos realizados 
nos clientes (“queijos e vinhos”, por exemplo) ou feiras do segmento para a promoção 

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

 

 

 Supervisiona até 200 Promotores. 

 

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

 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Médio completo 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

                                  OBRIGATÓRIOS 
 

DESEJÁVEIS 
 

Office básico  

  

  

  

  
 
 

Experiência  acumulada:  De1 a 3 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Capacidade de decisão 

 Comunicação 

 Criatividade e inovação 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Relacionamento interpessoal 
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