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ÁREA CURSOS  Descrição da área 
O que é necessário para 
ter sucesso nesta área? 

Comercial Todos os cursos  

Lidere um projeto no dinâmico 
mercado de bens de consumo 
e trabalhe diretamente com 

uma das nossas marcas 
mundiais, encontrando 

clientes, monitorando vendas 

e desenvolvendo novas 

oportunidades de negócio. 

Você precisa ser analítico, 
estratégico e orientado para 

resultados, com a 
capacidade de construir 

relacionamentos com nossos 

maiores clientes.  

Gestão Financeira 

Todos os cursos de ciências 
exatas, Administração, 

Ciências Econômicas, Ciências 
Contábeis e Relações 

Internacionais 

Lidere um projeto trabalhando 

diretamente com o negócio 
para direcionar nossa 

performance operacional e 
estratégica através de um 

controle financeiro 
incontestável. 

Você precisa ser analítico, 

estratégico, voltado para a 
performance de excelência e 

com uma capacidade de 
influência alta. Você também 

precisa ter bastante 
habilidade com números. 

Operações 
Todos os cursos de ciências 

exatas e humanas 

Lidere um projeto em uma das 
nossas várias unidades de 
produção, desenvolvendo 

planos de ação para otimizar 
processos e melhorar a 
performance da cadeia 

produtiva.  

Você precisa ser analítico, 
ter habilidade com números 
e capacidade de construir e 

implementar uma visão para 
estabelecer processos de 

mudança.  

Supply Chain 
Todos os cursos de ciências 

exatas 

Lidere um projeto trabalhando 
em contato direto com nossas 

equipes comerciais e de 
marketing para planejar o 

potencial de nossos produtos e 
fazer o "link" direto com as 

nossas unidades de produção 
para entregar um serviço de 

excelência para nossos 

clientes.  

Você precisa ser analítico, 
ter raciocínio lógico, ser 

inovador e ter uma 
capacidade para solucionar 
problemas complexos.  E é 

claro, ter uma capacidade de 
construir relacionamentos 

para coordenar com outras 
áreas da empresa.  

Marketing Todos os cursos  

Lidere um projeto trabalhando 
diretamente na estratégia de 

desenvolvimento ou 
lançamento de um de nossos 
produtos ou marca, em um 

mercado altamente dinâmico e 
competitivo. Aprenda com os 

melhores do negócio e 
desenvolva o impacto que 

precisamos para continuarmos 
a ser a empresa número um 

dentro da indústria de beleza.  

Você precisa ser estratégico 
e criativo para pensar novos 

produtos, ter resiliência e 

tenacidade para criar e 
executar a visão da marca, 

ter um profundo 
conhecimento e proximidade 

com o consumidor e uma 
excelente capacidade de 

engajar as pessoas nas suas 
ideias.  

Pesquisa e 
Inovação 

Ciências Biológicas, 
Biomedicina, Bioquímica, 

Farmácia, Engenharia 
(Química, Biossistemas ou 

Biomédica) e Química 

Lidere um projeto trabalhando 
diretamente com nossa equipe 
de experts colaborando para o 

desenvolvimento de novas 
fórmulas e implementando 

novos processos.  

Você precisa ser curioso, 

detalhista, ter um 
comprometimento profundo 
com processos de excelência 
em todos os níveis, ter uma 
boa capacidade de análise e 

ser apaixonado por 

inovação.  


