
 

Estágio em Licenciamento 

A Hasbro (NASDAQ: HAS) é uma empresa global de jogos e entretenimento 
empenhada em criar as melhores experiências de jogo do mundo. De brinquedos e 
jogos a produtos relacionados a televisão, filmes, jogos digitais e consumo, a Hasbro 
oferece uma variedade de maneiras para o público entrar em contato com suas marcas 
icônicas, como NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, 
LITTLEST PET SHOP e MAGIC: THE GATHERING, bem como de marcas de parceiros 
premier. Por meio da Hasbro Studios e suas divisões de cinema, Allspark Pictures e 
Allspark Animation, a empresa está ampliando suas marcas em todo o mundo com 
grandes histórias e conteúdo em todas as telas. A Hasbro está empenhada em tornar o 
mundo um lugar melhor para crianças e suas famílias por meio de responsabilidade 
social corporativa e filantropia. Nos últimos seis anos, a Hasbro foi considerada nº 1 na 
lista 2017 100 Best Corporate Citizens da CR Magazine e foi eleita uma das World's 
Most Ethical Companies® de acordo com o Ethisphere Institute. Saiba mais em 
www.hasbro.com e nos siga no Twitter (@Hasbro e @HasbroNews) e no Instagram 
(@Hasbro). 

Esta equipe ajuda a gerir o Brand Blue Print por Licenciamento das marcas Hasbro em 
todas as principais categorias de produtos de consumo e experiências, incluindo 
Publicação, Moda, Casa, Alimentos, Eletrônica e Toy & Game; bem como através do 
touchpoint de entretenimento ao vivo, como parques temáticos, shows teatrais, 
centros de entretenimento familiar e experiências de shopping; e através de 
promoções de marketing com grandes marcas globais. 

 Principais Responsabilidades: 

 FINANÇAS: 

• Acompanhamento diário das finanças dos contratos vigentes e responsável pelos 
envios de invoice e pagamentos agendados para cada cliente, assim como envio e 
recebimento dos relatários de royalties mensais e trimestrais; 

• Responsável pelo envio do forecast (previsão de vendas) dos clientes para a matriz. 
Contato direto com o time internacional para controle dos royalties reconhecidos; 

• Sugerir constante melhorias na planilha gerencial “Licensing Control” para otimizar o 
controle do negócios e melhor atender as necessidades dos gerentes comerciais; 



• Criar ferramentas através de planilhas e gráficos gerenciais, para uma melhor visão do 
negócio, para melhor acompanhamento da performance dos clientes e assim auxiliar 
os gerentes na tomada de decisão. 
 

CONTRATOS: 

• Administrar os contratos vigentes junto com os Gerentes Comerciais, acompanhar 
fluxo de aprovação (livelink), fazer follow up e estar em constante contato com a área 
de finanças e contratos que ficam fora do Brasil. Acompanhamento e follow up de 
todo o processo contratual. 
  

SUPORTE GERAL AO TIME: 

• Contato direto com clientes e fornecedores; 
• Auxiliar na organização gerais feiras e eventos; 
• Acompanhar atividades rotineiras, como recebimentos e envio de amostras de 

produtos, catálogos e outros materiais. 
  

Pré-requisitos: 

 Cursando a partir do penúltimo ano em Economia ou Administração; 

• Excel avançado; 
• Inglês avançado; 

 
É apaixonado por nossas marcas? 

Venha fazer parte do nosso time!  

Envie seu currículo através pelo e-mail: hrbrazil@hasbro.com 


