
A Naia Capital é uma gestora de recursos, fundada em Janeiro de 2018, focada em realizar investimentos em empresas
inovadoras através de fundos de investimentos, investimentos proprietários ou investidores independentes parceiros.
Trazemos mais de 15 anos de experiência como gestores de fundos de Venture Capital e executivos de empresas
investidas.

Trata-se de uma gestora “startup” onde os colaboradores possuem grande responsabilidade e exposição aos inúmeros
processos existentes dentro de uma gestora, desde a parte operacional, passando pela prospecção de empresas,
estruturação da transação de investimento, acompanhamento e monitoramento de investimento, execução de M&A
pelas investidas, e relacionamento com os investidores.

QUEM SOMOS

DESCRIÇÃO

Oportunidade de participar intensamente do dia-a-dia de uma Gestora de Investimentos, exercendo com autonomia e
em interação direta com as partes relacionadas (empresas investidas, clientes, parceiros, etc.).
As principais atividades desempenhadas serão:
• Auxiliar na análise de novas oportunidades de investimentos;
• Dar suporte no monitoramento do portfólio de empresas investidas e atuação ativa no desenvolvimento da

estratégia nas empresas;
• Desenvolver análises de mercado e tendências, com indicadores e estatísticas;
• Participar como suporte de processos de assessoria em Fusões e Aquisições;
• Auxilio no desenvolvimento de Modelagens Financeiras;
• Atividades administrativas, como redação do reporte anual, análise de acordos de confidencialidade, dentre outras.

REQUISITOS

• Comprometimento e Proatividade
• Interesse em gestão de investimentos (avaliação de empresas e mercados)
• Interesse em Tecnologia & Inovação, Startups e Empreendorismo
• Habilidade em desenvolver relacionamentos
• Conhecimento avançado em Pacote Office (Excel, PowerPoint e Word)
• Inglês avançado
• Formatura: Dez/20
• Cursando Engenharia (Todas), Administração ou Economia

• Noções básicas de Contabilidade, Finanças Corporativas e Valuation serão consideradas diferenciais

OFERECEMOS

• Bolsa-auxílio
• Vale refeição
• Vale-transporte
• Horário Flexível
• Bonificação por performance

Interessados deverão enviar o CV para tsakaguti@naiacapital.com.br com o assunto: “Estágio Naia Capital”.

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105 - cj. 414 Thera Office
São Paulo – SP, Brasil

Oportunidade de Estágio
2019 – 2º Semestre


