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Sobre a Planorama 

Fundada em 2009, a Planorama é líder de mercado em soluções de reconhecimento de 

imagem para o setor de varejo. Ajudamos os fabricantes de varejo a melhorar a eficácia no 

campo e facilitamos suas vidas graças à nossa tecnologia de ponta.  

Nosso principal objetivo é preservar um espírito dinâmico e de startup na empresa, ao mesmo 

tempo em que construímos uma equipe de alta performance, capaz de sustentar nosso 

crescimento e nossa posição de liderança no mercado. Para apoiar o rápido crescimento da 

Planorama, estamos à procura de um universitário talentoso que demonstre excelente energia, 

motivação e compromisso com a qualidade para cumprir o papel de: 

 

Estagiário – Área de Operações Planorama Latam   

 

Sua Missão 

Você será responsável por apoiar a implementação da tecnologia de reconhecimento de 

imagem para os clientes, com base no banco de dados de produtos e imagens e 

continuamente auditando e melhorando o desempenho do reconhecimento. 

 

Suas principais responsabilidades: 

• Suportar gerentes de projetos e analistas em sua tarefa diária de conduzir 

implementações globais de clientes 

• Gerenciar informações do produto e banco de dados de imagens 

• Verificar a qualidade e monitorar continuamente o sistema de reconhecimento de 

imagem 

• Coordenar e interagir com equipes internacionais de QA 

• Criar relatórios internos e de clientes 

• Contribuir para a equipe da Planorama com ideias de melhoria 

 

Seu perfil: 

• Cursando o penúltimo ou último ano da universidade 

• Fluente em inglês e avançado em espanhol 

• Familiaridade com o software básico do Microsoft Office (especialmente Excel e 

PowerPoint) 

• Atitude de resolução de problemas 

• Forte capacidade analítica e raciocínio lógico 

• Atenção aos detalhes 

• Boa tolerância para tarefas repetitivas 

• Self-starter, capaz de trabalhar de forma autônoma  
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O que oferecemos 

• Trabalhe com soluções de Reconhecimento de Imagem de ponta e faça parte de uma 

empresa dinâmica e crescente com presença global 

• Suporte a marcas renomadas como Coca-Cola, Unilever, Danone, Hershey's, Pernod 

Ricard, etc. 

• Aproveite as oportunidades de treinamento contínuo e uma rápida carreira 

• Beneficie-se de um ambiente acolhedor, participe de vários eventos da empresa 

• Equipe jovem e dinâmica 

• Um ambiente internacional 

• Poucos níveis hierárquicos, espírito de inicialização e horários flexíveis / localização 

 

Processo de aplicação 

Por favor, envie seu currículo em inglês para: talent@planorama.com aos cuidados de Marie 

Pommier.  

Estamos ansiosos para ouvi-lo(a) e conhecê-lo(a)! 
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