
     

 

Estágio em Administração de Vendas 

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). 

O estágio será remunerado e terá como base o escritório da Hasbro do Brasil em São Paulo. Nós oferecemos 

um ambiente cultural diversificado com a oportunidade de trabalhar nas áreas da Administração de Vendas 

e Trade Marketing.  

 Principais Responsabilidades: 

• Responsável pelo suporte à clientes e vendedores; 

• Cadastro de Produtos; 

• Relatórios gerenciais; 

• Suporte ao site; 

• Suporte ao acompanhamento de ações internas. 

 



 

Habilidades e Conhecimentos: 

• Excel avançado; 

• Capacidade analítica; 

• Comunicação Fluída; 

• Relacionamento e trabalho em equipe; 

 

Formação: 

Graduando em: Administração de Empresas ou Engenharia de Produção. Formação prevista a partir de 

dez/2020 

Idiomas: 

Inglês será um diferencial. 

 

É apaixonado por nossas marcas? 

Venha fazer parte do nosso time!  

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

Ou através do nosso site: https://jobs.hasbro.com/?locale=pt_BR 
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