
 
 

January 2020 

 Information Classification: GENERAL  

Estágio na Área de Desenvolvimento de Relação com 
Clientes Institucionais  

SOBRE A EMPRESA:  

MSCI Inc. (www.msci.com) está na linha de frente da construção de índices de ações globais há mais de 40 anos, 
auxiliando a investidores institutionais com a integração de seus portfólios de investimento ao mercado global.  

Sediada em Nova York com 22 escritórios ao redor do mundo, MSCI é líder no desenvolvimento e construção de 
índices de renda variável, com uma família de mais de 160,000 índices utilizados em todo o mundo para a 
contrução de estratégias de investimento e como base para produtos financeiros, como fundos mútuos, ETFs e 
produtos estruturados. 

Mais de US$ 12 trilhões em gestão de ações globais adotam os índices da MSCI como benchmark, representando 
um terço de todos os ativos acionários em todo o mundo.  

Qual perfil estamos buscando? 

• Cursos: Economia, Administração, Engenharias, Relações Internacionais 

• Interesse em desenvolver uma carreira no mercado financeiro 

• Previsão de graduação: Dezembro 2021  

• Inglês fluente (essencial) 

• Diferencial: conhecimentos de mercado financeiro e língua espanhola. 

• Excel Intermediário/Avançado e Conhecimentos Básicos de Programação VBA (desejável) 

• Residir em São Paulo 

ATIVIDADES 

1. Tarefas suporte a equipe de vendas da MSCI na América Latina: 

a. Pesquisa e geração de relatórios com bancos de dados internos relacionados às atividades de 
vendas dos produtos de Índices e ESG disponíveis no Sharepoint e Salesforce. 

b. Pesquisa com bancos de dados de terceiros Latam e Brasil sobre investimentos em Ações, Renda 
Fixa, Fundos Mútuos e ETFs. Consulta em associações de classe, governo, autarquias, agencias e 
entidades auto-reguladoras. 

c. Suporte ao cliente e aos times internos (Sales Operations, Produtos, Legal, Finance/Procurement 
etc) com planilhas de dados de maneira periódica e sob demanda. 

d. Gerenciamento de contratos com foco comercial: cold-calling, cold-mailing, follow-ups, calls, 
WebEx demos e outros processos operacionais. 

e. É esperado ainda que, após adquirir conhecimento e experiência dos produtos, consiga fazer 
alguns pitchs de vendas para prospects apresentando as soluções técnicas de Índices e ESG sob 
demanda dos clientes (apresentação por WebEx). 

f. Acompanhamento junto ao time de vendas em eventos e reuniões com clientes. (shadow 
learning). 
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Os candidatos deverão ter aptidão para aprender metodologias avançadas de construção de índices de ações 
para orientar os clientes na melhor utilização dos produtos de MSCI na alocação de ativos financeiros, assim 
como, nossas soluções de Research de ESG como um complemento ao processo de análise de investimentos 
tradicional a fim de se antecipar riscos e oportunidades de tal natureza. Os clientes da MSCI incluem alguns dos 
maiores hedge funds do mundo, bancos, companhias de seguro, fundos de pensões, tesourarias, gestores de 
ativos e corretoras. 

 

 

Onde a empresa fica?  

Itaim Bibi – São Paulo, SP 

Horário:   

Segunda a sexta-feira – horário comercial 

Previsão de início: Fevereiro 2020 

O que a empresa oferece?  

- Bolsa Auxílio: R$ 2.500,00 mensais 
- Vale Refeição 
- Vale Transporte 
- Cursos internos em ferramentas como Excel, 
Salesforce, ESG Manager e sistemas de risco e 
portfolio management da MSCI. 

 

 

Envie seu CV ao contato abaixo: 

Ester Godinho:  11 3706 1340 ester.godinho@msci.com  
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