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Estágio na Área Comercial: Precificação 

 

Quem somos: 

A Targus Energia é uma das maiores comercializadoras independentes de energia do Brasil, com 

clientes em todos os estados do país e faturamento anual de quase R$ 1 bilhão. Trabalhamos no 

mercado livre de energia, onde os consumidores podem escolher de quem compram energia. Um 

mercado em franca expansão e que já representa 34% do consumo total de energia no Brasil. O 

volume que nós transacionamos de energia seria suficiente para abastecer mais de 20 milhões de 

famílias brasileiras. 

Somos uma comercializadora completa de energia, atuando nas áreas de trading, gestão de 

consumidores e geração de energia. Temos uma paixão enorme pelo nosso mercado, pelos nossos 

clientes e, acima de tudo, pelo nosso time, que é nosso principal ativo. Venha construir conosco essa 

história! 

 

A vaga de estágio: 

A precificação é uma função estratégica da área comercial. O estagiário trabalhará no 

desenvolvimento das análises técnicas e apresentações, que são peças-chaves para as prospecções 

de clientes e sucesso do time comercial.  

Atividades do estágio: 

• Elaboração de estudos viabilidade de migração dos potenciais clientes para o Mercado Livre. 

Atividade que engloba a: 

- Análise de consumo dos clientes; 

- Precificação de propostas; 

- Elaboração de apresentações; 

• Gerenciamento e Desenvolvimento de processos internos de controle  

Esperamos que você: 

• Esteja cursando: Administração, Economia, Engenharia, Matemática 

• Possua conhecimento avançado do pacote Office 

• Seja organizado, investigativo, analítico e tenha paixão por aprender 

Benefícios: 

• Bolsa Auxílio: R$ 1.200,00 

• Vale-Refeição: R$ 800,00 

• Vale Transporte 

• Seguro de Vida 

Interessados, enviar CV com o título Estágio Comercial para contato@targusenergia.com.br 

mailto:contato@targusenergia.com.br

