
 

Estágio na área Comercial/ SDR (Prazo: Agosto/19) 
www.pinpeople.com.br 
 
Sobre a Pin People: 
A Pin People é uma plataforma online que nasceu para transformar a experiência de 
trabalho ao combinar psicologia organizacional, tecnologia e inteligência artificial para 
ajudar organizações a medir, entender e agir sobre os dados de experiência dos 
colaboradores. 
Queremos tornar a vida das pessoas melhor e mais leve, permitindo que elas sejam 
felizes todos os dias. Passamos ⅓ das nossas vidas no trabalho, às vezes até mais. E 
sabemos que o trabalho pode influenciar a nossa felicidade nos outros ⅔. Se o trabalho 
é tão importante assim nas nossas vidas, então precisamos ajudar as empresas a tornar 
o universo do trabalho um lugar melhor. Acreditamos que podemos ajudá-las a 
transformar a vida das pessoas ao melhorar sua Cultura e seus ambientes, permitindo 
que seus colaboradores sejam bem sucedidos no que escolherem fazer e nos seus 
propósitos pessoais. 
 
Oportunidade: 
Área comercial: atuar na identificação, prospecção e qualificação dos leads (potenciais 
clientes). 
 
Atividades: 

- Realizar prospecção e qualificação dos leads através de ferramentas e canais 
digitais; 

- Responsável pelos primeiros contatos com os leads para qualificá-los para as 
próximas etapas do funil comercial; 

- Responsável pelos follow-ups dos leads; 
- Alimentar a ferramenta de CRM; 
- Identificar novas oportunidades, além das listas de potenciais clientes já 

validadas; 
- Analisar as métricas e sugerir implementação de melhorias. 

Pré requisitos: 
- Cursando último ano da faculdade (qualquer curso); 
- Boa comunicação e escrita; 
- Nível avançado de Excel; 
- Visão analítica; 
- Proatividade e trabalho em equipe; 
- Ser organizado; 
- Gostar de desafios: Ter sangue nos olhos. 

Diferencial: 
- Falar outras línguas: Inglês e Espanhol preferencialmente; 
- Noções básicas de KPI´s de vendas; 
- Ter experiência com a ferramenta Hubspot. 

 



 
Remuneração e Horário: 
Local de trabalho: Ficamos no Cubo Itaú (Vila Olímpia). Ambiente empreendedor e 
descontraído com áreas de convivência, chopp, chá, café! 
Horário: Flexível 
Remuneração: R$ 1.300,00 
Benefício:  Clube de benefícios Allya (descontos em todos os segmentos - educação, 
saúde e alimentação)  
 
Antes de se candidatar, conheça os co-fundadores da Pin People: 

- Comercial / Operações: Isabella Botelho (LinkedIn) 
- CEO / Produto: Frederico Lacerda (LinkedIn)  
- CTO: Caio Torres (LinkedIn)  

 

→ Quer aplicar?  
Se você curtiu, aplique aqui: https://forms.gle/zvhSHiHkE3tPsFzx7 
 

 
 
 
 

https://br.linkedin.com/in/isabellabotelho
https://br.linkedin.com/in/frelacerda
https://www.linkedin.com/in/caiotorres/
https://forms.gle/zvhSHiHkE3tPsFzx7

