
Vaga: Value Creation Intern
Local: Itaim Bibi – São Paulo/SP

• A Bertha Capital é especializada em venture capital, com foco na
integração da área de corporate venture de empresas com o
mercado de capitais.

• Para o corporate, nosso foco é ajudar a empresa tradicional a ser
protagonista da mudança tecnológica, assumindo uma posição
empreendedora e se beneficiando de um ecossistema de
inovação.

• Para as investidas, buscamos gerar valor e alavancar seus
resultados através da implementação dos diversos
conhecimentos de nossa equipe, sempre levando em
consideração as boas práticas de gestão empresarial, atuando de
maneira próxima e ativa junto aos empreendedores.

Quem somos - Bertha Capital

Sobre a Oportunidade – Principais Atividades

• Desenvolvimento de relatórios de acompanhamento dos
resultados das investidas.

• Modelagens financeiras para auxiliar processos de captação de
recursos das investidas, (debt & equity) e budget forecasting.

• Criar e acompanhar KPI’s e OKR’s operacionais das investidas,
para desenvolvimento de inteligência empresarial via PowerBI.

• Auxiliar a prospecção comercial das startups do portfólio, seja por
iniciativa própria ou relacionamento prévio dos sócios.

• Pensar e desenvolver modelos de negócios e estratégias
empresariais que possam alavancar as investidas.

O Perfil Que Buscamos

• Perfil proativo e hands-on para com as demandas e necessidades
da área.

• Ownership – sentimento de dono.

• Capacidade analítica e crítica para interpretação de modelos
financeiros e relatórios.

• Interesse pelo ecossistema de startups, tecnologia, inovação e
empreendedorismo.

• Mindset empreendedor, motivado por desafios e auto superação

• Estar sempre disposto a aprender e buscar novos conhecimentos.

Requisitos Mínimos

• Graduando em áreas correlatas da: Administração, Economia,
Engenharias, Finanças e etc.

• Conhecimento avançado em Excel e Power Point..

• Conhecimentos em Contabilidade e Finanças corporativas.

• Inglês avançado.

Enviar e-mail com o currículo em PDF, e somente em uma página, 
para: felipe.leao@berthacapital.com.br


