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(1) Para mais detalhes sobre a nossa empresa, favor consultar: https://www.sucden.com/en/about-us/who-we-are/ 

 

 
Sucden do Brasil Ltda., filial brasileira da trading company francesa Sucres et Denrées com 70 anos de 
existência (1), contrata: 
 
VAGA: Estagiário(a) para área de Pesquisa / Inteligência de Mercado – Açúcar, Etanol e Energia. 
 
CURSO: Ciências Econômicas – Noturno (Formando 2023 – Noturno). 
 
OBJETIVO: 
 
O/A candidato(a) selecionado(a) terá por responsabilidade apoiar a construção de uma visão interna dos 
fundamentos de mercados de açúcar, etanol e energia no Brasil.  
 
RESPONSABILIDADES: 
 

 Monitoramento do ambiente macroeconômico global e seus impactos sobre os mercados de 
commodities agrícolas;  

 Confecção de relatórios de mercado - internos e para clientes; 
 Monitoramento diário da safra brasileira de açúcar (utilizando modelos, pesquisa de safra, 

consultorias, etc) 
 Acompanhamento e análise do sistema regulatório voltado ao açúcar, etanol e energia; 
 Monitoramento dos principais drivers de longo prazo da produção sucroenergética; 
 Acompanhamento da evolução das capacidades dos ativos do setor sucroenergético; 
 Acompanhamento diário das arbitragens (açúcar vs etanol, exportação vs mercado interno) para 

avaliação do mix de produção e exportações; 
 Monitoramento e análise dos fluxos de exportações e importações de açúcar e etanol; 
 Responsável pelas bases de oferta e demanda de culturas concorrentes como grãos e seus 

impactos na cadeia logística. 
 
REQUISITOS: 
 

 Capacidades técnicas (modelagem e Excel avançado) são mandatórias para a posição dada a 
necessidade de gerenciar bancos de dados facilmente. Conhecimento de programação por meio da 
linguagem Python e aplicações com R são um diferencial. 
 

 Excelente comunicação escrita e verbal em português e inglês são requeridos.  
 

 Disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo. 
 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES: 
 

 Elevado nível de curiosidade intelectual e capacidade analítica são necessários para a posição. 
 

 Conhecimento de temas relacionados à commodities é um diferencial.  
 

 Habilidade de comunicação e relacionamento dada a diversidade de contatos exigidos no exercício 
da função (traders, diretores comerciais, analistas de mercado, engenheiros agrícolas, relações 
públicas, etc) 

 
EXPERIÊNCIA: diferencial, porém não mandatório. 
 
 

Interessado(a)s devem enviar currículo para azuzo@sucden.com até o dia 20/06/2022. 


