
QUEM SOMOS: 

  

Somos um time formado por pessoas apaixonadas em realizar sonhos! Nosso objetivo 

é inovar e facilitar a forma como se empresta e se consegue crédito. 

  

Através de uma plataforma 100% online e gratuita, trazemos em um único lugar, diversas 

opções de empréstimo e ajudamos nossos clientes a escolherem a melhor! 

  

 Confira nosso vídeo institucional: https://youtu.be/Q5avmhwXPIk 

 Conheça nosso site: www.bompracredito.com.br 

 

POR QUE TRABALHAR NO BOM PRA CRÉDITO? 

  

Se você gosta de desafios, seu lugar é aqui! Somos uma fintech em constante expansão, e, 

por isso, todos os dias criamos soluções que nos trazem muito aprendizado! 

  

Mais do que facilitar o acesso ao crédito, queremos realizar os sonhos dos nossos 

clientes os ajudando a terem uma boa relação com suas finanças. 

  

Além disso, queremos realizar os seus sonhos. O Bom Pra Crédito busca profissionais 

engajados e que venham construir e enfrentar o novo com a gente. 

  

Nós temos: 

  

 Clima leve e descontraído – Comemoramos todas as nossas conquistas e datas 

especiais, inclusive seu aniversário, com direito a bolo e muita comida boa! 

 Boa localização – Estamos apenas a 5 minutos da estação de trem Vila Olímpia. 

 Diretoria atenciosa e acessível – Não é um cargo que define alguém, mas sim suas 

atitudes que fazem toda a diferença. Todas as ideias são sempre bem-vindas <3 

 Comidinhas free – Deixamos disponíveis para nossos colaboradores algumas 

comidinhas para quando bater aquela fome. Entre elas: frutas, snacks e claro, muito 

café \o/ 

 Dress code – Não existe! Isso mesmo, cada pessoa pode vir trabalhar da forma como 

se sentir mais confortável. Claro, sempre respeitando o bom senso! 😉 

 Descontos nos restaurantes da região – Temos parceria com alguns 

estabelecimentos que proporcionam descontos nas refeições de nossos 

colaboradores. 

 Bicicletário – Incentivamos o estilo de vida saudável e por isso temos um espaço 

exclusivo para quem costuma vir trabalhar de bike 😊 

 

NOSSO PROPÓSITO: 

 

Acreditamos que todo mundo merece crédito para conquistar aquilo que deseja, por isso, 

nossa missão é ser a ponte para quem precisa de crédito com quem pode emprestar! 

  

Somos apaixonados em realizar sonhos e não nos importamos com o tamanho deles: seja 

comprar uma casa, fazer uma viagem, pagar as dívidas do cartão de crédito, abrir um 

pequeno negócio... Enfim, queremos alguém que sonhe com a gente e faça acontecer! 

 

 

https://youtu.be/Q5avmhwXPIk
http://www.bompracredito.com.br/


SEU DIA NO BPC: 

 

 Desenvolver modelos preditivos em técnicas estatísticas e machine learning 

 Utilizar data mining e ferramentas de manipulação de dados para criar clusterização 

e segmentação que permitam aumentar a performance da companhia 

 Propor testes A/B e mensurar os resultados 

 Através da análise de dados (descritiva, preditiva, prescritiva e diagnóstica) melhorar 

o planejamento, execução e otimização dos processos da empresa, aumentando a 

eficiência e maximizando retorno. 

 

PARA REALIZAR SONHOS, VOCÊ VAI PRECISAR: 

 

 Experiência em ferramentas de desenvolvimento de modelos estatísticos (R, SPSS, 

SAS)  

 Experiência em programação e manipulação de banco de dados 

 

E SE VOCÊ TEM O DIFERENCIAL ABAIXO, TÊ-LO EM NOSSO TIME VAI FAZER A 

DIFERENÇA: 

 

 Linguagem SQL (SQL Server, BigQuery e MongoDB ) 

 Experiência de Técnicas de machine learning 

 Conhecimento de (Python) 

 Conhecimento de ferramentas de Data Mining e BI (Tableau, Power BI, DataStudio, 

etc.) 

 

NOSSOS BENEFÍCIOS: 

 

Vale transporte compatível com o mercado – Nosso time é formado por pessoas de 

diversas regiões, dentro e fora de SP. É importante para nós atender as necessidades de 

cada um \o/ 

 

Vale refeição e/ou alimentação – Oferecemos a oportunidade de o colaborador escolher 

como quer aproveitar seus benefícios, sendo assim, ele pode fragmentar o valor total 

recebido e usar como quiser. 

 

Seguro de Saúde e Odontológico– Saúde em primeiro lugar, sempre! 

 

Seguro de vida – Imprevistos acontecem. Estamos aqui para te amparar no que for preciso. 

 

Ambiente leve e descontraído - Comemoramos todas as nossas conquistas e datas 

especiais, inclusive seu aniversário, com direito a bolo e muita comida boa! 

 

E então, você topa? #VemproBPC! 😊 

 
pamelas@bompracredito.com.br 

mailto:pamelas@bompracredito.com.br

