Bain & Company
Analista Júnior – Information Services

Link para upload do CV: bit.ly/analistajrIS
O que você vai fazer
Atendimento a times de consultoria e desenvolvimento de pesquisas demandadas fazendo
o papel de generalista.
Esse profissional irá apoiar os times que fazem pesquisa e cobrem todas as práticas do IS,
se movimentando entre as indústrias de acordo com a demanda e a necessidade de apoio
em cada uma delas. Exemplos de pesquisas:
•Busca de dados financeiros de empresas em bases determinadas
•Pesquisa de informações de mercado (tamanho de mercado, principais competidores,
participação de mercado)
•Pesquisar indicadores e benchmarks de performance de indústrias específicas
•Uso de bases de dados específicas compradas e assinadas pelos times do Information
Services local e global para pesquisa de informações demandadas
•Desenvolvimento das atividades relacionadas a Macroeconomia, demografia, com
atividades focadas em: Gestão de fornecedores, atualização de bases de dados vindas de
pesquisas do IBGE, construção de flows no Alteryx e disponibilização na pasta da rede, além
de análises com os dados gerados e atualizados.

O que é o Information Services
O Information Services é uma área de suporte à consultoria focada em levantamento de
dados e informações via desk research / pesquisa secundária (pesquisa de dados
disponíveis em materiais prontos, divulgados em relatórios ou bases estatísticas acessadas
livremente ou adquiridas pelo time).

Requisitos mínimos
Grau de escolaridade: Até 2 anos de formado em Economia, Administração, Engenharias
ou áreas correlatas
Experiência profissional: Não há necessidade de nenhuma experiência específica
Local: a vaga é para nosso escritório de São Paulo
Idiomas
Inglês: fluente
Espanhol: Básico

O que nos torna um ótimo lugar para trabalhar

Atualmente somos a empresa de consultoria número 1 na lista de Melhores Lugares para
Trabalhar da Glassdoor, e temos mantido um lugar entre os quatro melhores na lista nos
últimos 12 anos. Acreditamos que diversidade, inclusão e colaboração são a chave para a
construção de equipes extraordinárias. Contratamos pessoas com talentos, habilidades e
potencial excepcionais e depois criamos um ambiente onde você pode se tornar a melhor
versão de si mesmo e prosperar tanto profissionalmente quanto pessoalmente.

Sobre a Bain & Company
Somos uma consultoria global que auxilia empresas e organizações a promover mudanças
que definam o futuro dos negócios. Com 59 escritórios em 37 países, trabalhamos em
conjunto com nossos clientes, como um único time, com o propósito compartilhado de
obter resultados extraordinários, superar a concorrência e redefinir indústrias.
Complementamos nosso conhecimento especializado integrado e personalizado com um
ecossistema de inovação digital a fim de entregar melhores resultados, com maior rapidez
e durabilidade.
Com o compromisso de investir mais de US$1 bilhão em serviços “pro bono”, em 10 anos,
usamos nosso talento, conhecimento e percepção em prol de organizações que enfrentam
atualmente os desafios urgentes relacionados ao desenvolvimento socioeconômico, meio
ambiente, equidade racial e justiça social.
Desde nossa fundação em 1973, medimos nosso sucesso pelo de nossos clientes e temos o
orgulho de manter o mais alto nível de satisfação em nossa indústria.

