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Descrição da vaga (Vivo) 

ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Divisão de Desenvolvimento de Negócios & Alianças Estratégicas 

A Diretoria de Estratégia é a área responsável pela definição da estratégia de longo prazo do Grupo 
Telefônica no Brasil, e pela liderança do processo de planejamento operacional e financeiro, que serve 
de base para o estabelecimento de compromissos com seus principais stakeholders internos 
(Corporação) e externo (mercado).    A área tem como objetivo liderar uma agenda de grandes decisões 
estratégicas, visando tornar a empresa mais competitiva, permitindo uma melhor priorização de 
investimentos, uma melhoria da performance financeira e operacional dos negócios e a alavancagem do 
valor dos activos existentes e futuros, como espectro e infraestrutura.    Especificamente, a função 
estratégia culmina no Plano Estratégico e visão qualitativa e quantitativa a longo prazo. A área também 
é responsável pela função de Consultoria Interna, através do qual desenvolve projetos para melhorar o 
desempenho com alcance a toda a empresa (temas regulatórios, comerciais, de fábricas e áreas de 
apoio e administrativo). A Diretoria também trabalha na avaliação estratégica e financeira de 
oportunidades de Parcerias (orgânicas ou inorgânicas) no Brasil, e suporta demandas de Gabinete da 
Presidência em sua agenda e apresentações. 
 

O que você terá de responsabilidades: 
 Desenvolver estratégias disruptivas que acelerem a expansão dos negócios da Vivo e 

possibilitem a adoção de modelos alternativos capazes de tornar a operação mais rentável e 
mais competitiva; 

 Aportar visão diferenciada ao negócio, através de papel consultivo com alta capacidade de 
desenvolver oportunidades ainda não exploradas e de transformar problemas em propostas de 
soluções, contribuindo à melhora da performance estratégica da companhia; 

 Avaliar a viabilidade técnico-financeira de oportunidades estratégicas emergentes e promover 
provas de conceito que comprovem benefícios e acelerem o processo de adoção corporativa. 

 

O que buscamos em você:  

 Profissional oriundo de consultorias de grande porte, preferencialmente com histórico em 

mercados de Telecomunicações; 

 Desejável experiência com avaliações de M&As e com temas relacionados a espectro e 

infraestrutura; 

 Experiencia prévia com gestão de pessoas( mínimo 5 anos); 

 Capacidade para trabalhar problemas complexos envolvendo múltiplas variáveis de negócio; 

 Forte capacidade analítica e elaboração de avaliações qualitativas e quantitativas; 

 

Requisitos Comportamentais: 

 Flexibilidade para atuar em ambiente com grande diversidade de temas; 

 Capacidade para gerir equipes de alta performance; 

 Compromisso com o resultado; 

 Proatividade / Iniciativa. 

 

Escolaridade e Idiomas: 

 Formação em Engenharia, Administração ou Economia; 

 Pós-graduação em áreas afins; 

 Inglês e Espanhol avançados 
 

https://epartner.vagas.com.br/PagVagaInfoEdTria-Call.asp?cv=1808129&r=6&d=6


   

 

O que oferecemos para você?  

 Remuneração Fixo + Variável  

 PPR  

 Vale Refeição e Vale Alimentação  

 Plano de Saúde e Odontológico  

 Benefício de academia  

 Seguro de Vida  

 Complemento Salarial por Afastamento  

 Previdência Privada  

 Clube de Vantagens  

 Auxilio creche e babá (para mães ou pais)  

 Auxilio para filhos com deficiência  

 Aparelho celular e plano corporativo  

 Estacionamento 

 E muito mais, mas você precisa se candidatar para saber!  

   

Temos uma cultura que valoriza a diversidade, as diferenças e o potencial das pessoas.  

 

Agradecemos pelo seu interesse.  
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