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ESTAGIÁRIO – COMERCIAL 
 

A ABGI, empresa de consultoria em recursos financeiros para a inovação recruta 
profissionais que tenham interesse em atuar na área comercial. 
 
A ABGI é uma consultoria pioneira, atuando desde 2006 no Brasil, na gestão estratégica 
dos recursos financeiros e processos para inovação. Apoiamos grandes empresas a 
otimizar os investimentos em PD&I e reduzir os riscos de inovar. Hoje a ABGI faz parte 
de um grupo internacional com presença no Canadá, EUA, Inglaterra, Irlanda, França e 
Brasil.  

Temos a inovação em nosso DNA, e é por isso que não paramos de nos transformar e 
evoluir. Acreditamos em relações autênticas e transparentes, somos empreendedores, 
curiosos, idealistas, estudiosos e comprometidos. 

Capazes de traduzir as melhores práticas do mercado de acordo com a realidade e 
cultura dos nossos clientes, transformando-os em protagonista da inovação. 

Buscamos um estagiário interessado em apreender, contribuir e participar de uma das 
áreas mais estratégicas da empresa, e integrar o nosso time comercial.   

 
ATIVIDADES A SEREM 
REALIZADAS: 

 Gestão da base de prospects 
(CRM) 

 Contatos telefônicos com 
prospects 

 Agendamento de reuniões 
comerciais 

 Participação em eventos  
 Apoio na elaboração dos 

relatórios comerciais e base de 
contatos 

 Apoio na elaboração de 
propostas comerciais 

 Apoio nas atividades de 
marketing 

 Apoio nas atividades 
administrativas 

 

CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS: 
 Excel, PPT e Word; 
 Inglês. 

 

HABILIDADES NECESSÁRIAS: 
 Facilidade em relacionamento 

interpessoal; 
 Boa comunicação verbal e escrita; 
 Capacidade de se relacionar bem 

com equipe interdisciplinar e com os 
clientes; 

 Dinâmico e proativo. 
 
 

FORMAÇÃO 
 Graduando em Administração, 

Engenharia de Produção, Marketing, 
Publicidade e Propaganda, Gestão 
de Negócios ou cursos correlatos, a 
partir do 2º ano. 

 

CARGA HORÁRIA: 
 30 horas semanais 



 
 
 

 
 
 
 

 
Interessados devem encaminhar currículo para 
aline.iori@brasil.abgi-group.com com o assunto “Estagiário 
Comercial”, até o dia 10 de Novembro de 2019. 


