
Sales Force Effectiveness
VAGA DE ESTÁGIO SYNGENTA - FICHA

Resumo da vaga:

O estagiário contribuirá no suporte a equipe em projetos e processos da área para
aumentar a efetividade do time de vendas da Syngenta. A vaga visa desenvolver 
características como: comunicação corporativa, pensamento analítico, organização, 
design de processos e conhecimento sobre a área de Efetividade da Força de 
Vendas.

Responsabilidades:

• Contribuir no desenho e escrita dos processos da área;

• Construção de relatórios gerenciais ad-hoc;

• Atualização e publicação dos dashboards desenvolvidos pela área;

• Auxiliar a equipe no suporte e interação junto a força de vendas;

• Identificar gargalos na operação e prover insights que auxiliam a tomada de decisão;

• Participar ativamente na definição de estratégias e metas da equipe;

• Envolvimento nos projetos relacionados a área de Efetividade da Força de Vendas.

Requisitos:

• Pacote Office, em especial Excel avançado;

• Inglês avançado;

• Ser capaz de interpretar, manipular e explicar dados;

• Boas habilidades de comunicação com pessoas e áreas diferentes;

• Organização, curiosidade, proatividade e habilidade em identificar padrões;

Informações importantes:

• Cursos: Adm. de Empresas, Sistemas da Informação, Economia ou Eng. de Produção;

• Formação: prevista para 2º sem. de 2020 ou 1º semestre de 2021;

• Carga horária: de seg. a sex. – 30h semanais;

• Prazo para inscrição: 01/03/2019; 

• Local: escritório em São Paulo/SP.



Business Intelligence
VAGA DE ESTÁGIO SYNGENTA - FICHA

Resumo da vaga:

Responsabilidades:

Requisitos:

Informações importantes:

• Cursos: Adm. de Empresas, Comércio Exterior, Economia ou Engenharia;

• Formação: prevista para 2º sem. de 2020 ou 1º semestre de 2021;

• Carga horária: de seg. a sex. – 30h semanais;

• Prazo para inscrição: 01/03/2019; 

• Local: escritório em São Paulo/SP.

Área de Inteligência, responsável pelo fornecimento de informações para tomada de 
decisão da alta liderança, através do acompanhamento de mercado, perfil de 
concorrentes, análise de cenários, projeções de crescimento e desenvolvimento do 
mercado agrícola.

• Manutenção e atualização de portal de informações;

• Acompanhamento de preços e ações da concorrência;

• Elaboração de análises e relatórios de mercado;

• Monitoramento de Indicadores, Balanço de Oferta e Demanda de Commodities Agrícolas;

• Análise em profundidade das pesquisas de mercado (bases em excel), com geração de 
relatórios elaborados e apresentações em Power Point.

• Excelente capacidade analítica;

• Bom relacionamento interpessoal;

• Senso de organização e priorização;

• Domínio do excel (fundamental);

• Inglês avançado.



Go To Market (GTM)
VAGA DE ESTÁGIO SYNGENTA - FICHA

Resumo da vaga:

Responsabilidades:

Requisitos:

Informações importantes:

• Cursos: Adm. de Empresas, Economia, Marketing, Sistemas da Informação ou Engenharia;

• Formação: prevista para 2º sem. de 2020 ou 1º semestre de 2021;

• Carga horária: de seg. a sex. – 30h semanais;

• Prazo para inscrição: 01/03/2019; 

• Local: escritório em São Paulo/SP.

O estagiário será parte de um time multifuncional, trabalhando diretamente em 
todos os modelos de negócio da empresa. Participará ativamente em projetos, 
analises e processos estratégicos da área de Marketing da Syngenta Seeds. A vaga 
proporcionará amplo conhecimento quanto a capacidade analítica, comunicação 
corporativa, processos além de um conhecimento sobre as áreas de Marketing e 
vendas da empresa.

• Construção de relatórios gerenciais ad-hoc;

• Auxiliar a equipe no suporte e interação junto a força de vendas 

• Identificar gargalos na operação e prover insights que auxiliam a tomada de decisão;

• Participar ativamente na definição de estratégias e metas da equipe;

• Envolvimento nos projetos relacionados a área de Go To Market; 

• Atualização e publicação dos dashboards desenvolvidos pela área (Programas de Marketing 
relacionamento);

• Liderança no processo de pagamentos/auditoria dos programas de relacionamento da Nidera e 
Syngenta

• Ser capaz de interpretar, manipular e explicar dados;

• Pacote Office, com Excel avançado;

• Inglês avançado;

• Boas habilidades de comunicação com pessoas e áreas diferentes;

• Organização, curiosidade, proatividade e habilidade gerencial;


