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Descrição da Empresa  

Seja parte de uma organização de investimentos global e dinâmica 
 
Quando você investe sua carreira no CPP Investments, você se junta a um dos mais respeitados e 
maiores investidores institucionais do mundo. Com ativos sob gestão avaliados em mais de US$ 300 
bilhões e projetados para exceder US$ 1.5 trilhão até 2030, o CPP Investments é um gestor de 
investimentos integralmente dedicado a investir globalmente os fundos do Canada Pension Plan para 
garantir sua sustentabilidade a longo prazo. O CPP Investments investe em todas as principais classes 
de ativos, incluindo mercado de capitais, Private Equity, mercado imobiliário, e infraestrutura, 
possuindo atualmente escritórios em Toronto, Londres, Hong Kong, Nova Iorque, São Paulo, 
Luxemburgo e Mumbai. 
 
Junte-se à nossa equipe para: 

• Trabalhar em um ambiente intelectualmente desafiador, com diversidade e líderes 
acessíveis; 

• Ganhar exposição e responsabilidade; 

• Ter oportunidades globais de desenvolvimento de carreira; 

• Motivar-se pelo importante propósito social e pelos fortes princípios do CPP Investments; 

• Conhecer nossa cultura profundamente enraizada de Integridade, Parceria e Alto 
Desempenho. 

Se você compartilha da paixão pelo desempenho, valoriza a cultura participativa e colaborativa e age 
com a maior integridade, aqui está a oportunidade para você investir sua carreira no CPP Investments. 

Descrição do Cargo  

Atualmente, estamos recrutando um estagiário para fazer parte da equipe de Direct Equity 
Investments Latin America (“DEILA”). O Estagiário, subordinado ao Managing Director e Principal da 
área, com sede em São Paulo, terá um papel fundamental na realização de investimentos significativos 
em empresas públicas e privadas no Brasil e na América Latina. 

DEILA realiza investimentos diretos e indiretos em empresas, adquirindo participações ou fornecendo 
capital estratégico a empresas públicas e privadas para ajudá-las a gerar valor a longo prazo.  
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O estagiário apoiará a equipe na busca e na avaliação de oportunidades potenciais de investimento, 
na realização de due diligences, no desenvolvimento de recomendações de investimento, na avaliação 
de potenciais estruturas de transação e na realização de análises financeiras aprofundadas.  

Responsabilidades Específicas da Função: 

Atividades de Investimento 

• Realizar pesquisas e análises para avaliar e identificar oportunidades de investimento; 
incluindo desempenho financeiro passado e projetado, qualidade das equipes de gestão, 
méritos e riscos de investimento, retornos esperados, ambiente regulatório, dinâmica da 
indústria e outros fatores relevantes 

• Dar suporte na revisão de relatórios de diligência produzidos por nossos assessores (legal, 
contábil, análise estratégica do setor, ambiental, etc.) 

• Apoiar a equipe na construção de modelos financeiros para analisar oportunidades de 
investimento, incluindo modelos de fluxo de caixa descontado, transações precedentes e 
análise de empresas comparáveis 

• Auxiliar na elaboração e apresentação de recomendações de investimento, levando em conta 
a devida diligência e análise de oportunidades 

Atividades de Gestão de Ativos 

• Auxiliar na manutenção do modelo financeiro para as empresas de portfólio; atualizar o 
modelo com resultados trimestrais, atualizar projeções e premissas de avaliação  

• Manter-se atualizado sobre as tendências da indústria e os principais eventos 

• Dar suporte a análises contínuas de desempenho financeiro de parceiros do setor  

• Auxiliar na avaliação de potenciais estratégias de saída e atualização de modelos de avaliação 

Estamos comprometidos com um modelo de aprendizagem em que o estagiário aprende no trabalho 
por meio de coaching e treinamento contínuo. 

Requisitos do Cargo  

Se você possui os seguintes requisitos abaixo, gostaríamos de conhecê-lo(a): 

• Graduação esperada entre a partir de Dezembro de 2022 

• Alto nível de desempenho acadêmico e curiosidade intelectual 

• Aptidão para pesquisa, análise , habilidades de resolução de problemas, capacidade de pensar 
de forma criativa e vontade de aprender 

• Boa relação interpessoal e habilidade de construção de relacionamentos 

• Sólidas habilidades de comunicação verbal e escrita em português e nível básico de 
comunicação em inglês 

• Forte atenção a detalhes e precisão, enquanto trabalhando sob pressão e cumprindo prazos 
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Candidatos devem estar confortáveis com mudanças de prioridades e novos desafios, demostrar 
compromisso com nossos Guiding Principles (Integridade, Parceria e Alto Desempenho) e estar 
dispostos a viajar. 

Additional Information  

Se você tem interesse em trabalhar com profissionais talentosos no mercado financeiro, em um 
ambiente com integridade, parceria e alto desempenho, você deveria considerar uma carreira no CPP 
Investments. 

Link para Inscrição: Smart Recruiters DEILA Intern 
Para aplicar, por favor inclua cover letter, CV e histórico escolar em inglês. 

 
Prazo Final para Inscrição: 23:59 do dia 1 de novembro de 2021 
 
Visite nossa página de carreiras no Página de Carreiras no Linkedin ou siga-nos no Linkedin.  

No CPP Investments, estamos comprometidos com a diversidade e o acesso equitativo às 
oportunidades de emprego com base na capacidade. 

Agradecemos a todos os candidatos pelo interesse, mas só entraremos em contato com os candidatos 
selecionados para avançar no processo de seleção. 

Nosso compromisso com Inclusão e Diversidade: 

Além de sermos dedicados a construir um time com diversidade, também estamos comprometidos a 
promover um ambiente inclusivo e acessível. Se você precisar de adaptações em qualquer etapa deste 
processo (incluindo materiais alternativos, salas de reunião acessíveis, etc.), por favor, nos avise e 
trabalharemos para atender às suas necessidades. 

Isenção de Responsabilidade: 

O CPP Investment Board não aceita currículos de agências de emprego, caçadores de talentos ("head-
hunters") ou fornecedores de recrutamento que não estejam em um acordo contratual formal 
conosco. Nossos acordos com fornecedores de recrutamento são restritos a necessidades específicas 
de contratação e não incluem esta ou outras postagens de emprego no site. Qualquer currículo ou 
outra informação recebida de um fornecedor não aprovado pela CPP Investment Board para fornecer 
currículos para esta publicação ou website será considerado não solicitado e não será aceito. A CPP 
Investment Board não pagará nenhuma remuneração por referência, colocação ou outra taxa pelo 
fornecimento de tais currículos ou informações não solicitadas. 

https://jobs.smartrecruiters.com/CPPInvestments/743999763727199
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board/
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Vídeos 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ8d3qCLdXE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=9--C4zQ_VyM
https://www.youtube.com/watch?v=SkoS2o7hTDs&t=4s

