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COMPETÊNCIA ANALÍTICA

• A capacidade analítica nada mais é do que 
uma forma de pensar com o intuito de 
explicar situações e fatos por meio de sua 
decomposição em partes mais simples e de 
fácil explicação. Compartilhe: Saber 
interpretar dados é um atributo essencial 
para qualquer profissional, 
independentemente de sua área de atuação.

PLANEJAMENTO
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• Mantenha uma agenda.
• Mantenha todos os seus compromissos -

de negócios e sociais – centralizados em 
um só lugar para evitar ter que consultar 
sua “outra” agenda.

• Faça uma programação realista.
• Permita que haja intervalos razoáveis 

entre os seus compromissos.
• Tire um tempo para rever o que 

aconteceu.

• Estar muito apressado durante todo o 
dia vai induzir seu corpo ao estresse.

• A vida é como um grande campo de 
batalhas, somente com muito 
planejamento, atenção e organização é 
que podemos vencer e conquistar tudo 
o que queremos como pessoa ou 
profissional, por isso recomendo, 
planeje sua vida, organize suas idéias, 
trace metas, conquiste seus sonhos.

Vaga para 
Gerente de 

Planejamento 
Estratégico

“Estamos em busca de um Gerente de 
Planejamento Estratégico para se 

reportar direto para o CEO. “

• Deverá conhecer modelos de “valuation”, e 
capacidade de avaliar impactos no negócio 
atual (valor agregado) não só sob a ótica de 
resultado ao acionista, bem como na 
estrutura de capital da operação; 

•Será responsável pelo planejamento financeiro e 
orçamentário da empresa em conjunto com a área 
de controladoria; 

•Terá que reunir competências e conhecer finanças 
empresariais de forma a contribuir com questões 
relativas a fontes adequadas de financiamento a 
eventuais projetos; 

•Vivência em projetos de fusões e aquisições (M&A), 
pois será responsável por identificar, avaliar e 
recomendar oportunidades de aquisições, fusões e 
alianças; 
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•Atitude, Senso de urgência; 

•Habilidade de relacionamento, energia e autonomia para 
tomada de decisões; 

•Forte capacidade analítica; 

•Visão estratégica, de negócios e de mercado; 

•Postura de estrategista e potencial para evolução profissional. 
Poderá vir a ocupar uma Diretoria de Estratégia; 

•Inglês fluente (obrigatório);

• Perfil empreendedor e potencial de crescimento. 


