
SUPPLY CHAIN 

QUALIDADE 

PRODUÇÃO/ FABRICAÇÃO 

TÉCNICA / ENGENHARIA 
 

 
Saiba mais sobre as áreas:  

 

Responsável pela eficiência operacional, utilização da capacidade disponível nas fábricas, melhorias nos 

processos, otimização dos investimentos e desenvolvimento nos Grupos de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Cursos: Engenharia (Alimentos, Produção, Química), Farmácia ou Química. 

 

Atuam em cada etapa ao longo da cadeia produtiva para garantir a produção e entrega aos clientes e 

consumidores, de produtos seguros ao consumo e com qualidade superior. 

Assegura que os produtos após deixarem as unidades de produção (fábricas) cheguem aos clientes e 

consumidores, de forma que suas características chaves de qualidade estejam consistentemente dentro 

dos limites predefinidos. 

Cursos: Engenharia (Alimentos, Produção, Química), Ciências Biológicas, Farmácia ou Química. 

 

Responsável por assegurar que a empresa disponha de fábricas e equipamentos adequados de modo a 

permitir o funcionamento e a manutenção de forma eficaz. Engloba as áreas de Projetos de Engenharia, 

Manutenção e Automação. 

Cursos: Engenharia (Mecânica, Produção, Elétrica ou Controle e Automação). 

 

Responsável pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos incluindo processos de logística e de 

planejamento, que abrangem desde a entrada de pedidos de clientes até a entrega do produto no seu 

destino final. Os processos de logística estão relacionados às atividades de armazenagem e transportes. 

Já os processos de planejamento, estão ligados à demanda, planejamento e controle de produção (PCP) e 

abastecimento. 

Cursos: Administração, Administração Pública, Ciências Econômicas ou Engenharia de 

Produção. 

 

Programa de Trainee Nestlé 2013 



FINANÇAS E CONTROLE 
 

MILK SOURCING 
 

VENDAS 
 

 

A ambição da área de Finanças e Controle da Nestlé Brasil é, sempre alinhada com a estratégia do 

negócio, dar todo o suporte necessário à tomada de decisões - que provocam ações - nas diversas áreas 

da organização. 

Com base na otimização do “Modelo Nestlé”, focamos em criar um círculo virtuoso com a geração de fluxo 

de caixa sustentável e de longo prazo, através da otimização do crescimento e retorno do investimento. 

Além de executarmos todas as atividades normais a uma organização financeira (ex.: elaboração do 

orçamento anual), entre as nossas prioridades funcionais estão as seguintes: 

 Dirigir a otimização do portfólio de produtos e marcas 

 Gerar simplicidade, transparência e consistência em Finanças e Controle. 

 Desenvolver uma cultura de alta performance através de uma organização baseada em network e 

aprendizado 

 Guiar a governança, gerenciamento de riscos e o seguimento das regras contábeis e fiscais na 

empresa. 

 

Cursos: Administração, Administração Pública, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, 

Engenharia de Produção ou Direito. 

 

 

 

Responsável pela operação da compra de leite, desde a coleta do produto na fazenda até a precificação do 

mesmo, transporte e descarregamento nas fábricas. Além disso, a equipe atua na identificação de 

oportunidades de melhoria e economia neste processo. Os profissionais que atuam nesta área 

desenvolvem estratégias de compra de sólidos lácteos para aumento da competitividade da empresa em 

custos, volumes e qualidade do produto adquirido. 

 

Cursos: Administração, Administração Pública, Agronomia, Ciências Econômicas, Engenharia 

Agrícola, Engenharia Sanitária e Ambiental, Medicina Veterinária ou Zootecnia. 

 

Área responsável por prospecção de novos clientes, gestão da carteira atual de clientes, negociação de 

contratos e acordos comerciais, definição das estratégias e políticas comerciais, gerenciamento dos canais 

de distribuição (Contas Chave: Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e WalMart; Distribuidores, Atacado, 

Pequeno e Médio Varejo). 

Cursos: Administração, Administração Pública, Ciências Econômicas, Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, Marketing ou Publicidade e Propaganda. 



MARKETING 
 

 

Área responsável pela gestão do portfólio de produtos, desenvolvimento e lançamento de novos produtos, 

comunicação, análise de pesquisas de mercado, definição de ações voltadas ao ponto de venda e análise 

da rentabilidade dos produtos. 

Cursos: Administração, Administração Pública, Ciências Econômicas, Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, Marketing ou Publicidade e Propaganda. 


