
 

BUSCAMOS PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA  PARA EXPANSÃO COM FRANQUIAS  

Empresa - Bittencourt Consultoria S/A 

Cargo – Consultor de Estratégia Júnior 

Buscamos no mercado profissional nível júnior com experiência em desenvolvimento de 
projetos para expansão de negócios, estudo de viabilidade econômica e financeira, 
simuladores financeiros, estudos de mercado potenciais para expansão. Habilidade em 
apresentações em powerpoint e facilidade de comunicação. A experiência em 
consultoria e o conhecimento de varejo e franchising são indispensáveis nessa 
contratação. 

Como é trabalhar na Bittencourt 

Ambiente em que os profissionais são desafiados constantemente em prol de oferecer 
uma experiência relevante ao cliente e gerar valor e resultado para o seu negócio. Nosso 
ambiente de trabalho tanto virtual quando presencial é dinâmico e saudável, nosso time 
é muito colaborativo e tem um alinhamento com o propósito da empresa que é: 
Desenvolver Empresas, Multiplicar Sucesso e Realizar Sonhos (do empresário, do 
cliente, de nossos parceiros/fornecedores e de nosso time). 

Conhecimentos e competências 

Já tenha trabalhado em consultorias com atuação em desenvolvimento de projetos 

estratégicos e de expansão com franquias para empresas de qualquer porte,   

viabilidade econômica e financeira de negócios,  elaboração de Business Plan e 

estudos de Mercados, entre outras. 

Deve dominar finanças, elaborar planilhas avançadas em excell, simuladores, DREs 

e etc; 

Ter participado de projetos para empresas de varejo e prestação de serviços, 

preferencialmente para expansão com franquias;  

Estar atualizado  das novas mudanças de mercado e evolução da tecnologia que 

impactam no varejo, a transformação digital no varejo; novas tecnologias; 

comportamento do novo consumidor; as novas gerações; as mídias sociais e o 

impacto no varejo; experiências no ponto de vendas, entre outras. 

Facilidade em comunicação, boa articulação e domínio para falar em público 

(treinamentos e apresentação de projetos); 

Domínio do pacote office – Excel avançado e PowerPoint são muito importantes; 

boa redação.  



Importante:  as experiencias nas empresas onde trabalhou ou projetos realizados 

devem vir no maior nível de detalhe possível, e os cursos realizados, graduação, pós e 

MBA quando for o caso devem ser comprovados por meio do certificado original. 

Formação acadêmica 

Formação superior em administração de empresas, economia,  finanças. 
 

Experiência Internacional 
 

• Vivência internacional será um grande diferencial 

Viagens 

• Deve ter disponibilidade para viagens dentro e fora do país para períodos curtos. 

Vendas e comissionamento 

• Os analistas, consultores, gestores e líderes da empresa tem metas de vendas 

dentro dos clientes que trabalham e recebem por isso remuneração adicional, 

além de remuneração sobre indicações de clientes para outras áreas da empresa 

ou sobre a venda de produtos de outras áreas. 

Pré-requisitos 

Idiomas: Inglês Avançado é um grande diferencial  

Dominio em excell avançado e  finanças  

 

Perfil desejado 

• Raciocínio lógico 

• Detalhista 

• Foco em resultado 

• Pensamento estratégico 

• Capacidade analítica 

• Excelente relacionamento interpessoal 

• Excelente comunicação verbal e escrita 

• Equilíbrio emocional 

• Proatividade 

Remuneração e regime contratual 

Enviar a  última remuneração. 

Início imediato para participar de projetos com marcas renomadas do mercado. 



Sistema de Trabalho híbrido – Home Office, escritório da consultoria e endereço do 

cliente. 

Endereço para trabalho – Av Paulista, 171. 

INTERESSADOS ENVIAR CURRICULO PARA – michele.damas@bcef.com.br 
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