
Estágio em Marketing | Sunstar 

A Área de marketing é responsável pela construção da marca no mercado, gestão do portfólio e 

lançamentos de produtos. Também é responsável pela comunicação da marca ao consumidor e ao canal 

profissional, execução em loja e eventos de trademarketing e vendas. Como nosso escritório ainda é 

novo no Brasil, a área está em formação e tem muito espaço para receber contribuições de todo o time. 

Quem vai curtir  

➢  Quem quer ver as coisas acontecendo e sentir o resultado rápido das suas atividades. 

➢ Quem quer sentir como é ter a responsabilidade por uma área e atividades, tendo contato com 

outras áreas e agências. 

➢  Quem quer conhecer melhor a área e entender o que ela de fato faz, sem se prender somente 

a marketing. Ou seja, tendo muito contato com trademarketing e vendas e também no dia-a-

dia com clientes (varejo). 

➢  Vai se dar bem quem tem iniciativa e proatividade, que é organizado, com bom 

relacionamento interpessoal e com potencial de habilidade analítica. 

Pré-requisitos: cursando Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social - a 

partir do 3º semestre. Disponibilidade para estagiar 6h/dia. 

Diferenciais: Software de edição de imagem (Photoshop, Ilustrator, etc), Advisor Nielsen (ou equivalente 

de auditoria de mercado), experiência em Marketing ou Trade Marketing, experiência em indústrias de 

bens de consumo ou varejo. 

 Faz parte  

O estagiário(a) fará o desenvolvimento das atividades relacionadas a marketing e comunicação como: 

👉coordenar a produção de materiais de trade-marketing para ponto de venda (ex: displays, strips, etc) 

👉 coordenar a produção de materiais promocionais de marketing e vendas (ex: brindes) 

👉 coordenar a produção de anúncios para varejistas (ex: encartes, folhetos, catálogos); 

 👉 apoio na organização de eventos e feiras; 

 👉 suporte para o lançamento de novos produtos e campanhas; 

 👉 suporte ao plano de relacionamento profissional (com dentistas) 

👉 outras atividades de rotina da área, por exemplo, controle de verba, suporte ao atendimento de 

SAC, etc 

Por que vale a pena 

A Sunstar foi fundada no Japão e é respeitada mundialmente pela fabricação e distribuição de produtos 

de saúde bucal da mais alta qualidade. Hoje presente em 90 países, está com 

crescimento acelerado no Brasil, onde a operação foi iniciada em 2014. Você fará 

parte de um time unido, trabalhando num clima de start-up: focado em 

resultados, descontraído e com grande energia para liderar o crescimento da 

empresa no país. 

Salário/Bolsa Auxílio 

R$ 2.100,00 + seguro de vida. 

Curtiu? Então corre e inscreva-se: http://bit.ly/estagiomktsuns 


