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Analista de BI – Central de Inteligência da LTS Investments 

Sobre a LTS 

A LTS é o escritório de Investimentos de um grupo de sócios responsáveis pelo desenvolvimento de diversos 

negócios nos últimos 40 anos. Sediados em São Paulo, somos responsáveis por fornecer suporte aos 

investimentos novos e existentes de nossos sócios, analisando, estruturando e monitorando as oportunidades 

de investimento no Brasil e no exterior. 

Nosso propósito é apoiar líderes e empreendedores extraordinários a alcançarem seus sonhos grandes. 

Sobre a vaga 

Buscamos analista para se juntar ao time da LTS Investments e ser responsável por auxiliar em toda a análise, 

desenvolvimento e geração de reports e dashboards de investimentos tanto do portfólio LTS, quanto pessoais 

para investidores. Procuramos um perfil dinâmico, proativo, interessado e diligente. 

Funções e responsabilidades: 

• Automatizar a captura e consolidação de informações relacionadas aos investimentos do 

Portfólio da LTS 

• Modelar, desenvolver e auxiliar na melhoria contínua do banco de dados com foco em 

armazenamento de informações de investimentos 

• Participar da análise, discussão e desenho de reports e dashboards de monitoramento dos 

investimentos do portfólio LTS e de seus sócios e investidores 

• Mapeamento de boas práticas e benchmarkings em temas chave para suporte à gestão interna 
e à gestão de investimentos LTS 

Requisitos e Diferenciais 

• Até 2 anos de formado em cursos de Tecnologia/Exatas, Administração ou Economia em instituição de 

excelência  

• Excelente raciocínio lógico e bom relacionamento interpessoal, capaz de discutir ideias e 

indicadores com clientes internos e externos 

• Fluência em inglês 

• Bom conhecimento em Excel, VBA e linguagem de programação Python 

• Bom conhecimento sobre modelagem de Banco de Dados, linguagem SQL e de ferramentas de 

visualização (Power BI/ Tableau) 

• Experiência prévia (estágio e/ou emprego) em BI e Data Analytics em fundo de investimento ou 

family office é um diferencial 

• Conhecimento e domínio de serviços e ferramentas de Analytics em cloud AWS é um diferencial 

Como se inscrever? 

1. Acesse: https://lts-investments.com/Careers  

2. Selecione o Processo: SP – Analista de BI – 2021.2 

3. Preencha seus dados 

4. Agora é só aguardar!  

 

Nosso time entrará em contato em alguns dias! Em caso de dúvidas ou problemas na inscrição, 

envie um e-mail para  people@lts-investments.com, indicando no assunto do e-mail o processo 

seletivo para o qual você gostaria de se inscrever  
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