E nunca paramos de nos transformar e evoluir. Hoje estamos criando uma Gerdau mais aberta, mais digital, com processos
mais simples e fluídos e mais ágil para inovar e ir além. Reinventar quem somos é abrir espaço não só para o desconhecido,
mas também para uma Gerdau mais preparada para construir o futuro.
This content is Internal.

Venha construir o futuro com a gente. Estamos com 2 vagas abertas para o Data Team
Posição

Summer Job | Vagas para Análise e Ciência de Dados

Objetivo

Atuação em case de negócio na resolução de problema utilizando de soluções criativas e
inovadoras de análise e ciência de dados em um ambiente colaborativo e de aprendizado
contínuo com artefatos tecnológicos e padrões de desenvolvimento atuais, como Cloud,
SQL e Python

Remuneração

R$ 1.700,00

Vantagens Adicionais

Jan / 23
Fev / 23

Cronograma

Dez / 22

Área de Interesse

Projetos

Plano médico e/ou odontológico + Vale Refeição + Vale Transporte
Data & Analytics, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Big Data, Business, KPI

s1

Onboarding empresa e área / Entendimento do ambiente e dos processos

s2

Discovery na área / Levantamento de oportunidades

s3

Definição do problema a resolver / Elaboração e validação do plano de trabalho

s4

Levantamento e entendimento do negócio

s5

Exploração, estruturação e análise dos dados

s6

Exploração, estruturação e análise dos dados

s7

Desenvolvimento da solução (MVP)

s8

Desenvolvimento da solução (MVP)

s9

Validação do MVP / Documentação

s10

Validação do MVP / Documentação

s11

Elaboração do storytelling

s12

Apresentação dos resultados
Transformação Digital nas áreas da Gerdau Florestal e Marketing

As posições ficarão alocadas no nosso escritório de Pinheiros em São Paulo - Av. Nações Unidas, 8501

This content is Internal.

Venha construir o futuro com a gente. Estamos com 2 vagas abertas para TI
Posição

Summer Job | Vagas para Data & Analytics
Vivenciar uma Cultura Data Driven promovendo o engajamento das áreas de negócio por
meio de construção, direcionamento de soluções de Analytics. Fomentar a jornada de dados
e analytics na empresa com foco na captura de valor, inovação, centricidade no cliente,
produtividade e agilidade de negócio.

Objetivo

Remuneração

R$ 1.700,00

Vantagens Adicionais

Jan / 23
Fev / 23

Cronograma

Dez / 22

Área de Interesse

Projetos

Plano médico e/ou odontológico + Vale Refeição + Vale Transporte
Data & Analytics, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Big Data, Business, KPI

s1

Onboarding empresa e área / Entendimento do ambiente e dos processos

s2

Discovery na área / Levantamento de oportunidades

s3

Definição do problema a resolver / Elaboração e validação do plano de trabalho

s4

Levantamento e entendimento do negócio

s5

Exploração, estruturação e análise dos dados

s6

Exploração, estruturação e análise dos dados

s7

Desenvolvimento da solução (MVP)

s8

Desenvolvimento da solução (MVP)

s9

Validação do MVP / Documentação

s10

Validação do MVP / Documentação

s11

Elaboração do storytelling

s12

Apresentação dos resultados
Apoiar no desenvolvimento de soluções para as unidades de negócio da Gerdau
auxiliando na entrega de produtos e serviços baseado em dados que vão acelerar os
resultados de negócio.

As posições ficarão alocadas no nosso escritório de Pinheiros em São Paulo - Av. Nações Unidas, 8501

This content is Internal.

Venha construir o futuro com a gente. Estamos com 1 vaga aberta para Marketing Analytics
Posição

Summer Job | Vagas para Data & Analytics
Conversão de Leads e indicadores relacionados / Encontrar correlações entre a Satisfação
do Cliente e indicadores internos de gestão.

Objetivo

Remuneração

R$ 1.700,00

Vantagens Adicionais

Jan / 23
Fev / 23

Cronograma

Dez / 22

Área de Interesse

Projetos

Plano médico e/ou odontológico + Vale Refeição + Vale Transporte
Data & Analytics, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Big Data, Business, KPI

s1

Onboarding empresa e área / Entendimento do ambiente e dos processos

s2

Conhecimento do problema de negócio a resolver e ferramentas

s3

Elaboração e validação do plano de trabalho

s4

Levantamento e entendimento do negócio

s5

Exploração, estruturação e análise dos dados

s6

Exploração, estruturação e análise dos dados

s7

Desenvolvimento da solução (MVP)

s8

Desenvolvimento da solução (MVP)

s9

Validação da implementação da solução / MVP; documentação

s10

Validação da implementação da solução / MVP; documentação

s11

Elaboração do storytelling

s12

Apresentação dos resultados
Jornada do cliente, funil de vendas e market share- Salesforce.

As posições ficarão alocadas no nosso escritório de Pinheiros em São Paulo - Av. Nações Unidas, 8501

This content is Internal.

