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data2market 
Consultoria em Inteligência Competitiva, Geomarketing e Estratégia Mercadológica 
 
1 Vaga 
Estágio em Inteligência Competitiva 
 

Escolaridade Cursando nível superior (a partir do 2º semestre) 

Cursos 
(Período Noturno)  

• Administração 
• Ciências Econômicas  
• Engenharia de Produção 

• Matemática 
• Ciência da Computação 
• Sistemas de Informação 

Requisitos 
mínimos 
 
  

Imprescindível: conhecimento intermediário em Excel e Power Point. 
Desejável: noções de banco de dados, como MS-Access. 
Boa comunicação, fluência de escrita e apresentação oral em português e 
intermediária em inglês.  
Familiaridade com conceitos de Marketing.  

Perfil 
 
 
 

Perfil humano, mas sem perder objetividade e busca por resultados.  
Deve gostar de números e domínio para cálculos de cabeça (raciocínio abstrato). 
Interesse por programação ou ferramentas / algoritmos que proporcionem 
aumento de produtividade / qualidade, como em Planilhas Eletrônicas, Mapas 
Mentais, Automatizadores de Formulários etc.  
Ser ambicioso para crescer em ambiente de aprendizado contínuo e desafiante 

Contrato Estágio 

Jornada de 
Trabalho 

Integral (manhã/tarde)  
09h às 16h (1h de intervalo)  

Bolsa R$ 1.000,00 + R$ 600,00 (alimentação e locomoção) 

 

Atividades 
. Suporte na condução de projetos para empresas de serviços, varejo e indústria; 
. Identificação de fontes de informação, captação de dados de mercado e concorrência; 
. Preparação/manipulação de bases de dados e planilhas; 
. Elaboração de mapas temáticos, gráficos e relatórios; 
. Projeção de potencial de mercado, propensão de consumo e elasticidade preço-demanda; 
. Análises para expansão de negócios, otimização de territórios e equipes de campo; 
. Avaliação de imagem de marcas e análise SWOT; 
. Identificação de tendências, evolução de mercados e comportamento de compra; 
. Desenho de cadeia de valor para mercados e players; 
. Contato com clientes e prospects; 
. Pesquisa de mercado com consumidores, clientes, ex-clientes e prospects, definição de 

briefing, elaboração de questionário, entrevistas, tabulação e análise de resultados; e 
. Avaliação de competitividade, mix de produtos, margem de contribuição, pareto etc. 
 

Encaminhar currículo para rh@data2mkt.com.br, aos cuidados de Francisco Neves Neto. 
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