
Corporate & Government Affairs 

A área de CGA é responsável por toda a interface e comunicação da companhia com seus stakeholders internos e externos e 

lida com diversos assuntos e situações que podem de alguma maneira impactar a imagem das marcas e produtos da 

Mondelēz frente ao mercado, colaboradores, parceiros, consumidores, clientes, governo e acionistas. Quatro grandes pilates 

compõem a área: Comunicação Interna, Comunicação Externa, Assuntos Governamentais e Responsabilidade Social. 

Customer Service & Logistics 

A área de CS&L está atrelada à função de Suprimentos e é responsável por toda a cadeia de abastecimento da Mondelēz, 

desde a entrada de suprimentos e materiais até a transformação em produto acabado. Na área de CS&L, há equipes 

responsáveis por fazer o planejamento de demanda (ex. qual será o volume e faturamento projetado para o futuro), 

relacionamento com os clientes da Mondelēz (ex. Supermercados, Atacados, Distribuidores), projetos de inovação 

(lançamento de produtos) fazendo especificamente a gestão do processo (prazos, prioridades, etc), planejamento e 

monitoramento das entregas através de uma matriz logística e de transportes.

Finance 

A área de Finanças na Mondelēz é responsável por controlar todas as operações financeiras da companhia para os times 

corporativos, a área comercial, as categorias e para as plantas. Os times de finanças trabalham localmente e regionalmente 

com a América Latina em funções específicas de planejamento e controle de orçamento, tesouraria, contas a pagar e 

receber, dentre outras atividades. Além disso, planejam e monitoram gastos, despesas e fazem todo o movimento financeiro 

no que se refere à apuração de impostos e taxas.

Human Resources 

A área de Recursos Humanos na Mondelēz é responsável por toda a gestão de processos e políticas ligadas aos nossos 

talentos com escopo tanto local para o Brasil e regional para a América Latina. Seus principais pilares passam por áreas  

especialistas, como Recrutamento e Seleção, Performance, Treinamento e Desenvolvimento; as áreas generalistas com 

times que dão suporte direto ao negócios e às funções em nossas diversas localidades e categorias; e a área de soluções de 

RH, responsável por operacionalizar todas as ferramentas necessárias para garantir uma atuação eficiente e geração de 

valor ao negócio por parte do time de Recursos Humanos como um todo. 

Legal & Compliance 
O time jurídico da Mondelēz é responsável por suportar todas as áreas da companhia quanto a aspectos legais, garantindo a 

Integridade e Conformidade de seus processos e atividades internas e externas nas mais diversas esferas do Direito 

(Trabalhista, Empresarial e outras).

Manufacturing 

A área de  Manufatura na Mondelēz está diretamente ligada à produção de produtos em nossas plantas, que estão divididas 

por categorias e localizadas em quatro cidades e espalhadas pelo Brasil: Piracicaba (Biscoitos), Curitiba (Chocolates, 

Sobremesas e Bebidas em pó e Queijos), Bauru (Balas e Gomas) e em Vitória de Santo Antão (Chocolates e Biscoitos). 

Dentre os principais pilares da área temos todas as iniciativas ligadas a Engenharia, Business Development (BD) e Produção 

conectadas por uma série de projetos relacionados a Melhoria Contínua, TPM, IL6S dentre outros.   

Marketing

O time de Marketing relaciona-se com nosso consumidor e nossas marcas. É orientado à entender as dinâmicas de mercado 

e de consumo, lidera projetos de inovação envolvendo nossas categorias, envolve-se com análises de preço, monta e 

executa campanhas e promoções junto aos times de Trade Marketing e Vendas, busca entender as necessidades de nossos 

consumidores e identificar estratégias para garantir a liderança e inovação constante de nossas categorias. Por responder 

pelas marcas, o time tem interface com quase todas as áreas da companhia dentro do ciclo do produto: Pesquisa e 

Desenvolvimento, Manufatura, Logística, Trade Marketing, Vendas, Finanças.

Procurement 

A função da área de Procurement na Mondelēz é conduzir esforços nas estratégias aquisitivas, em colaboração com os times 

das funções, plantas, mercados e categorias direcionado aos principais pontos abaixo:

- Conseguir a melhor solução de abastecimento de produtos e serviços diretos e indiretos para a companhia por meio de 

negociações que promovam a sustentabilidade do negócio;

- Gerar valor agregado ao negócio;

- Gerenciar preços e riscos de abastecimento;

- Avaliar as cadeias de abastecimento;

- Otimizar e desenvolver a base de fornecedores buscando alinhamentos regionais;

- Promover a sustentabilidade do negócios e suas parcerias.

Research & Development and 

Quality 

A área de R&DQ aplica a ciência e tecnologia na inovação, no desenvolvimento e aprimoramento de nossos produtos. 

Através dos centros de desenvolvimento globais, regionais ou locais, diversos estudos e pesquisas são feitos constantemente 

para se descobrir novas fórmulas e melhorar as já existentes em todas as nossas categorias. Outros pilares importantes 

desta função concentram também assuntos relacionados à área de Embalagens, focada no desenvolvimento e 

aprimoramento do que temos aplicado atualmente em nossos produtos, além do desenvolvimento de parcerias com 

fornecedores; e a área de Assuntos Regulatórios, que trabalha fortemente o viés de alinhamento de  nossas formulações à 

regulamentação e controles requeridos pelo mercado, garantindo a qualidade de nossos produtos.

Sales 

A área de Vendas da Mondelēz é composta por dois grandes Canais de Vendas: Canal Moderno e Canal Tradicional.  O Canal 

Moderno é responsável por atender os Supermercados Globais, os grandes supermercados regionais e o chamado Cash & 

Carry – Atacado e Varejo.

O Canal Tradicional é responsável por atender o pequeno varejo, ou seja, padarias, bares, restaurantes, pequenos 

supermercados de bairro, através de uma grande força de vendas focada em fazer a maior e melhor distribuição de nossos 

produtos com a parceria de uma rede importante de distribuidores.

Além desses dois canais, a dinâmica de Vendas é composta por outra área muito importante chamada Merchandising, que é 

responsável por garantir e executar toda a estratégia de Vendas, Trade Marketing e Marketing em nossos ponto de vendas. 

Trade Marketing

A área de Trade Marketing da Mondelēz compõe a diretoria de Mercados e trabalha em conjunto com as áreas de Marketing 

e Vendas, conectando as estratégias desenhadas pelas nossas categorias aos diferentes canais de vendas. O time de Trade 

Marketing faz o controle do sell-out das categorias, planeja o calendário de ações específicas para crescer a presença das 

marcas no ponto de venda (PDV) e acompanha a performance através de KPI’s de mercado, internos e de execução. 

Além disso parte do time é responsável por montar os planos táticos por canal, participando ativamente das reuniões de 

ciclo de Vendas, acompanhar as ações no campo, criar os planos de fidelidade e os concursos, e é responsável por toda a 

comunicação com vendas, estudos e planos estratégicos para gerenciamento e desenvolvimento das categorias, 

desenvolvimento e controle de materiais promocionais para o campo.

Locais das vagas:

(SP)  Broklin Novo, Bauru,Louveira e Piracicaba

(PE) Recife - Ilha do Leite e Vitória de Santo Antão

(PR) Curitiba - Água Verde e Distrito Industrial


