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Strategy and Investor Relations Intern 
 

Sobre a Remessa Online: 

Acreditamos que empresas e indivíduos não devem se restringir aos serviços financeiros locais. Para nós, todos 

deveriam ser capazes de ter uma vida global e explorar oportunidades ao redor do mundo de forma simples e 

transparente, com o apoio de um atendimento ao cliente humano e eficiente. Esta é a razão pela qual 

desenvolvemos uma solução internacional de pagamentos e infraestrutura cross-border. Queremos mudar a 

forma como empresas e indivíduos se conectam financeiramente com o mundo e facilitar o alcance de seus 

sonhos globais. Em 3 anos, nos tornamos a 8ª maior operação cross-border do Brasil em número de contratos, 

tendo processado mais de R$ 10 bilhões em mais de 300 mil transações. 
 

Principais Atividades: 

O time de Estratégia e RI já levantou mais de R$ 130 milhões em equity com investidores renomados, incluindo 

Kaszek Ventures e Kevin Efrusy (Sócio da Accel Partners, investidor early stage do Facebook e Gympass). Somos 

uma equipe enxuta, de alto desempenho e focada em resultados, onde você terá a oportunidade de ir além do 

job description. 
 

Sua principal responsabilidade será automatizar os processos e relatórios internos da área, bem como gerar 

análises aprofundadas do desempenho da empresa e indicadores de mercado. Você participará de todo o 

processo de fundraising, tendo exposição ao C-Level da empresa, bem como fundos de Venture Capital/Private 

Equity. Além de fundraising, você terá a oportunidade de liderar e participar de diversos projetos estratégicos de 

alto impacto.  
 

Suas principais atividades: 

- Automatizar processos e relatórios. 

- Criar e melhorar modelos financeiros e de dados. 

- Executar análises aprofundadas e criar materiais para captação de recursos, projetos estratégicos e RI. 

- Participação ativa no processo de fundraising. 

- Research nos setores de fintech, bancos e pagamentos. 
 

Requisitos: 

- Alto interesse no setor de startups, inovação e Venture Capital. 

- Graduando em Engenharia, Economia, Administração ou áreas correlatas, a partir de Dezembro-21.  

- Habilidades de programação são obrigatórias (VBA, SQL, Python (é um plus), Power BI / Query (noções)). 

- Inglês avançado. 

- Confortável em trabalhar com Pacote Office (principalmente Excel). 

- Capacidade de trabalhar com prazos apertados, mantendo entregas de alto nível. 

- Aptidão analítica, bem como boas habilidades de comunicação. 

- Interesse em aprofundar o conhecimento em captação de investimentos e finanças. 
 

Os candidatos interessados devem enviar o CV para "leonardo.savoy@remessaonline.com.br" 

com o assunto "[Seu Nome] - Estágio". 
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