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https://www.czarnikow.com/pt-br/consultoria/consultoria-de-mercado  
 
Czarnikow é um dos nomes mais respeitados no mercado de commodities agrícolas e fornece 
serviços de alta qualidade no mercado desde 1861.  
A Czarnikow atende clientes em 89 países e negocia aproximadamente 10% do açúcar comercializado 
anualmente no mundo a partir de sua matriz em Londres e escritórios em mais onze países, o que 
proporciona uma presença direta nos principais mercados de açúcar em todo o mundo. 
Além do comércio de açúcar e etanol a Czarnikow é uma empresa de consultoria estratégica, 
financeira e gerenciamento da cadeira de fornecimento. 
 
TÍTULO DO CARGO: Market Advisory Intern 
 
REPORTE: Gerente de Consultoria e Análise de Mercado com interação com clientes externos e pares do 
mundo todo 
 
MISSÃO: 
- Auxiliar na gestão da carteira de clientes de consultoria/assessoramento 
- Em conjunto com o gestor  assegurar o cumprimento da estratégia do departamento, nas atividades do dia 
a dia de advisory e no alinhamento entre as entregas do time de research e a entrega final para os clientes. 
- Auxiliar no atendimento aos clientes externos com consultoria e análise de mercado especializadas no 
mercado de açúcar e etanol. 
- Auxiliar nas atividades para entrega de informações especializadas sobre fluxos de comércio físico, 
dinâmica de mercados locais individuais e globais, tendências de preços, análise do balanço do açúcar, além 
de um pacote de relatórios analíticos. 

 
ATIVIDADES: 
- Elaborar e distribuir relatórios 
- Participação em call conferences de discussão e/ou entrega de análises do setor 
- Participar no desenvolvimento de políticas de risco (risk management) 
- Atuação em projetos de consultoria estratégica 
- Treinamento para futura participação efetiva na prospecção de novos clientes 
- Apoio no desenvolvimento de novos produtos 
- Apoio nos controles gerenciais internos de clientes tais como aprovação de compliance, controle de 

contratos, etc. 
 
FORMAÇÃO:  
- O ocupante deste cargo deverá estar cursando preferencialmente os cursos de Economia, Engenharias ou 
Administração de Empresas. 
- Interesse por produtos financeiros como o risk management e análises 
- Imprescindível conhecimento em Excel avançado (macros e VBA) e Power Point. 
- Imprescindível Inglês fluente para conversação e escrita. Espanhól desejável. 
- Domínio básico dos terminais da Bloomberg/ Reuters será considerado um diferencial. 
- Experiência no setor sucroalcoleiro e/ou comercial com gestão de clientes e/ou área financeira será um 
diferencial. 
 
COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS:  
- Boa comunicação verbal e escrita 
- Capacidade de trabalhar sozinho e em equipe 
- Capacidade analítica, ser detalhista e ter foco na análise de documentos, organização e planejamento 
- Integridade e responsabilidade. 
 
PROCESSO SELETIVO 
Entrevistas e prova de Excel e inglês. Enviar CV para recrutamento@czarnikow.com  
 
REMUNERAÇÃO 
Bolsa auxílio R$2.000,00/mês, VT ou garagem ou fretado, VR de R$35,00 ao dia, Assistência Médica e 
Odontológica, Seguro de Vida 
75% de reembolso para estudar inglês (limitado a R$350/mês) 
50% de reembolso para prática de esportes/academia (limitado a R$175/mês) 


