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Programa de Trainee IG4 Capital 

  

Sobre a IG4 
Fundada em 2016, a IG4 é uma gestora de Private Equity líder em investimentos alternativos em mercados 
emergentes, que administra atualmente cerca de US$ 1,2 bilhão em dois fundos de Private Equity com capital de 
investidores institucionais estrangeiros. No total, os ativos da IG4 têm uma receita anual da ordem de BRL 10bn, 
reúnem mais de 20 mil colaboradores e atendem a 15 milhões de clientes. Somos especialistas em criação de 
valor por meio de reestruturações financeira e operacional, promovendo a integração de ESG (Environmental 
Social and Governance) e capitalismo sustentável.  
 

Como funciona o Job Rotation 
▪ O objetivo do Job Rotation é promover o conhecimento do negócio como um todo e, com isso, 

desenvolver capacidades técnicas e comportamentais visando formar o trainee em um Profissional de 
Investimentos preparado para ocupar uma cadeira de analista no time de investimentos da IG4 Capital.  

▪ Além disso, existe a oportunidade de visitar os outros escritórios da IG4 Capital na América Latina  
▪ O programa consiste na passagem pelas seguintes áreas: 

 

Área de Investimentos (Private Equity e Credit Solutions) 
▪ Envolvimento nas etapas de originação, execução, monitoramento e criação de valor em investimentos 
▪ Elaboração de apresentações sobre potenciais investimentos, incluindo a análise de empresas, setores e 

concorrentes 
▪ Suporte no desenvolvimento de modelos financeiros, planos de negócios e de teses de investimento 
▪ Acompanhamento de processos de diligência financeira, legal, operacional e de ESG em empresas 

 

Área de ESG e Relacionamento com investidores 
▪ Desenvolvimento de um projeto na área sob supervisão da Head Global de ESG da IG4 
▪ Apoio na análise e inclusão de fatores ESG nos materiais produzidos ao longo do processo de investimento 
▪ Suporte na elaboração de materiais de marketing dos fundos (pitchdecks) e de relatórios de 

sustentabilidade dos fundos, interagindo com os times de ESG e management das investidas 
▪ Apoio na elaboração dos relatórios de performance dos fundos e na interação com investidores atuais dos 

fundos e com potenciais novos investidores, em contato direto com os sócios 

 
Área de Controladoria 

▪ Desenvolvimento de um projeto dentro da área sob supervisão do Deputy Director e CFO do fundo 
▪ Auxílio nas áreas de FP&A e controladoria dos veículos de investimentos da IG4 Capital 
▪ Auxílio na execução de processos junto aos administradores e na formulação de controles internos 

 

O que buscamos 
▪ Boa capacidade analítica e problem solving 
▪ Hands-on e boa comunicação 
▪ Bons conhecimentos em contabilidade, finanças corporativas e avaliação de empresas 
▪ Inglês fluente (imprescindível) 
▪ Pacote Office completo  
▪ Expectativa de formatura entre Dez/2023 e Dez/2024 

 

Contato 
Enviar CV por e-mail com Assunto: “Vaga IG4 2023 - Estágio” para jobs@ig4capital.com.  
Por gentileza, informar no corpo do e-mail onde teve acesso à vaga. 
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