
 
ESTÁGIO EM PRIVATE EQUITY 

 

Sobre a Innova Capital 

Somos uma gestora de fundos de growth equity focados em empresas de tecnologia. Nascemos 
em 2011, com o objetivo de investir em empresas com alto potencial de crescimento, em diversas 
geografias, como América Latina, EUA e Europa. 

Somos um time complementar e que tem mais de 50 anos somados de experiência em 
investimento em empresas de diferentes setores, tamanhos e estágios de maturidade. Temos 
como forte característica o apoio aos empreendedores do portfólio, via recrutamento de pessoas 
seniores, liderança em processos de M&A e realização de planejamento estratégico. 

Ao longo dos últimos 10 anos, investimos em empresas como Movile (holding controladora do 
iFood, Sympla, Zoop e outras companhias), Snapchat (em uma rodada pré-IPO) e Alpha Capital 
(primeira SPAC focada em empresas de tecnologia da América Latina). 

 

Responsabilidades do(a) estagiário(a) 

1. Acompanhamento de investidas: criar relatórios de performance, indicar e apoiar 
análises e projetos estratégicos que possam gerar valor às empresas investidas 

2. Due diligences: monitorar e coordenar due diligences jurídicas e contábeis em potenciais 
empresas investidas 

3. Relação com investidores: apoiar projetos de comunicação, produzir de relatórios para 
LP’s e outros stakeholders e validar cálculos de taxa de administração e performance 

4. Outras atividades: apoiar rotinas de compliance, gestão e administração dos fundos, bem 
como analisar rentabilidade e indicadores de performance e buscar otimizar processos da 
gestora 

 

Requisitos para se aplicar 

• Estar regularmente matriculado em um curso de graduação até o fim de 2021, pelo menos 

• Ter genuíno interesse em estar imerso em um ambiente de inovação e aprender sobre 
administração e gestão de fundos de investimento 

• Fluência em inglês e no domínio de ferramentas do Microsoft Office, como PowerPoint e 
Excel 

 

Como se aplicar 

Até 14/05/2021, enviar currículo e carta de motivação com o assunto “Estágio 2021” para: 
daniel@innovacapital.com.br 

mailto:daniel@innovacapital.com.br

