
Sobre a vaga 

O Analista de inteligência de mercado tem como principal objetivo da função o 

desenvolvimento da parceria e a retenção de clientes Scanntech, via geração de valor 

através de conhecimento profundo no negócio, construção de relacionamento com 

distintas áreas e identificação de oportunidades de negócio. 

Localização: São Paulo, SP 

Responsabilidades: 

• Contato com as maiores indústrias nacionais e internacionais do mercado alimentar. 

• Entender as necessidades do cliente e criar análises que ajudem na resolução de 

problemas. 

• Interface com equipe interna para desenvolvimento de relatórios. 

• Garantir o data quality para entrega de análises de mercado aos clientes. 

• Classificação e estruturação de categorias e segmentos. 

• Gerenciamento de projetos internos e externos. 

• Monitoramento de KPIs 

• Criação e execução de apresentações de mercado. 

• Controle de processos eminentes do negócio. 

• Geração de insights estratégicos para o cliente. 

• Fomentar o uso do Analytics Scanntech. 

Requisitos:  

Superior completo ou cursando em: Economia e/ou Engenharia;  

Experiência na área de Inteligência de Mercado/Análise de Vendas;  

Diferencial conhecer ferramentas de BI, como Tableau, Power BI, Qlikview, entre outros; 

 

Fundada em 1992 no Uruguai, e presente no Brasil desde 2013, a SCANNTECH tem 

atualmente um painel de mais de 17.000 pontos de venda, que representam cerca de 62% 

da venda do varejo no país. 

Atualmente contamos com cerca de 500 associados, processamos mais de 800 milhões de 

tickets por mês e entregamos aos nossos clientes informações acionáveis, unido 

granularidade e velocidade. 

Temos o orgulho de sermos parceiros de negócio das principais empresas de varejo e 

indústrias de bens de consumo massivo no Brasil, como Ambev, Nestlé, Unilever, BRF, 

Mondelez, Pepsico, entre muitos outros. 

 

Venha crescer conosco! 

Envie seu currículo para: recrutamento@scanntech.com 

Assunto: Analista de inteligência de mercado 

Saiba mais sobre a Scanntech: scanntech.com.br 

Venha fazer parte de um time que está crescendo cada vez mais!  

Conheça a Scanntech: https://scanntech.com.br/ 


