
 
 

 

[ANALISTA] TRIGGER PARTICIPAÇÕES – NOVOS NEGÓCIOS 

 

Descrição da vaga  
 
O analista fará parte do time de Novos Negócios de Investimento da Trigger. Fará análises 
quantitativas e qualitativas de diversas oportunidades de investimento e de empresas do 
portfólio no setor da Saúde, além de processos administrativos do fundo. 

  
Principais responsabilidades 

— Análise de novos negócios e oportunidades de investimento; 

— Elaboração de apresentações e modelos financeiros; 

— Desenvolvimento de análises setoriais no setor de Saúde; 

— Prospecção de novas oportunidades e pesquisas de mercado; 

— Elaboração de apresentações internas e institucionais; 

— Auxílio na execução de rotinas administrativas; 

Qualificação necessária 

— Graduação em Engenharia, Economia, Administração e afins (POLI, FEA, USP, FGV, 
Insper, Unicamp, Ufscar e afins) 

— Conhecimento avançado do Pacote Office 

— Inglês fluente 

— Necessários conhecimentos em finanças corporativas, contabilidade, avaliação de 
empresas e ferramentas de gestão em geral 

 Perfil desejado 

— 1 a 2 anos de experiência na área de Novos Negócios, Análise de Investimento, M&A ou 
Private Equity em Middle Market (incluindo estágio) 

— Vontade de aprender 
— Habilidades interpessoais, perfil empreendedor, auto motivação e proatividade 

— Capacidade de trabalhar com autonomia e em um ambiente não estruturado 

— Capacidade analítica e raciocínio lógico  

— Interesse em business, empreendedorismo e na área de novos negócios 

— Interesse na carreira de Private Equity e visão de longo prazo 

Descrição da empresa  

Somos desenvolvedores de negócio e investimos em companhias na fase de Growth. Buscamos 
empresas com grande potencial e diferenciais claros em seu modelo de negócio e em 
empreendedores alinhados aos nossos valores e com visão de longo prazo.  

 A abordagem da Trigger combina investimento e excelência em gestão, 
predominantemente no mercado de Saúde, para alavancar o crescimento das empresas 
investidas, agregando valor ao negócio e transformando seus maiores desafios em sólidas 
oportunidades. 

 A cultura corporativa da Trigger tem como foco unir profissionais, empreendedores e 
investidores em um ambiente ético, transparente e meritocrático, inspirando ações criativas 
e resultados consistentes de longo prazo. 

Contato 
 
Enviar CV para raisa.quinteiro@triggerpar.com.br com o assunto Analista Trigger mai/19 
até 21/05. 
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