
ANALISTA DE OPERAÇÕES, AUTOMAÇÕES E ANÁLISE DE DADOS

A oportunidade:
Estamos à procura de alguém que irá desenvolver e manter as rotinas da nossa área de operações,

automações e análise de dados.

Possuímos uma cultura extremamente meritocrática, em que todos possuem a oportunidade de

virar sócios. Nosso ambiente é horizontal e oferecemos todas as ferramentas para que cada um do

nosso time tenha autonomia suficiente para construir a sua própria história. Em troca, esperamos

por comprometimento extremo e entregas excepcionais.

Quem somos:
Somos uma gestora (em processo de registro) de ativos globais focada nas melhores empresas da

“nova economia”, que sejam tech-driven e guiadas por pessoas excepcionais.

Nascemos da junção de analistas de investimentos com anos de experiência no mercado

financeiro e de tecnologia, com suporte de uma das melhores gestoras de ativos do Brasil e apoio

de investidores extremamente qualificados.

Principais responsabilidades:
● Planejar, estruturar e desenvolver todos os processos operacionais do fundo de maneira

automatizada, especialmente relacionados ao middle e back office.

● Trabalhar juntamente com a equipe de research no tratamento de dados que darão

suporte às decisões de investimento.

● Construir e monitorar indicadores de performance.

● Revisão constante dos processos implementados/existentes (de maneira proativa) com

foco em identificar gaps ou realizar melhorias de automação e/ou eficiência.

● Gerir a execução das atividades dos parceiros e terceiros contratados - especialmente

administrador e brokers, garantindo a qualidade e cumprimento do contrato.

● Acompanhar e validar os trabalhos do administrador offshore, especialmente com

relação à cálculo de NAV/NAVPS, cálculo/cobrança de taxas e preço de ativos.

● Acompanhar o fluxo de movimentação/liquidação dos cotistas, bem como o controle

de suas posições.

● Elaborar relatórios para clientes internos e externos.

Habilidades e experiência desejadas:
● Graduação completa ou no último ano em Engenharia, Ciência da Computação,

Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas.



● Excel avançado

● Python intermediário.

● Inglês fluente.

Esta vaga é para você se:
● Você tem paixão em aprender novas habilidades e resolver velhos problemas de maneira

criativa.

● Você é extremamente data-driven, tem fortes skills analíticos, é detail-oriented ao mesmo

tempo que consegue entender o big picture.

● Você prospera em ambientes dinâmicos, rápidos e horizontais.

● Você é curioso por natureza e está constantemente aprendendo algo novo.

Nossas crenças:
Strive for the truth. Acreditamos no poder da curiosidade e na interminável busca por

conhecimento. Operamos na força do melhor argumento, mas entendemos que ele é construído

com a capacidade de ouvir e absorver a opinião do outro.

Be honest. Priorizamos - sempre - a honestidade, ética e transparência. Seja conosco, com nossos

pares ou com nossos investidores.

Trust the process. Entendemos que para construir qualquer coisa de qualidade leva tempo. Somos

ditados pelo senso de urgência, mas não pela pressa. Não cortamos caminhos. Temos disciplina,

resiliência e foco no longo prazo. Confiamos uns nos outros e no caminho que estamos talhando.

Be formless (like water). Somos adaptáveis, flexíveis e abertos à mudanças. Buscamos atuar com

simplicidade em tudo que fazemos.

Own it all. Oferecemos todas as ferramentas para que cada um no nosso time tenha autonomia

suficiente para construir a sua própria história. Em troca, esperamos por comprometimento

extremo e entregas excepcionais. Damos o nosso melhor em todos os sentidos, todos os dias. Este

é o projeto das nossas vidas, não apenas um trabalho.

Envie seu CV para pholanda@ocarinacapital.com

mailto:pholanda@ocarinacapital.com

