
 

 

Descrição da Vaga 

 

Estagiário de Investimentos 

 

Pessoas que acreditam no poder das empresas para responder aos principais desafios contemporâneos. 
Alinhadas e conectadas com o propósito de usar sua experiência para transformar empresas e conectá-las aos 
valores e demandas das novas gerações. 
 

A Ecoa Capital investe em empresas que estão ou têm o potencial de estarem alinhadas ao espírito do nosso 
tempo. Buscamos empresas que usam seu modelo de negócio para solucionar desafios atuais, nas quais o 
impacto pode estar no "O Que" produzem ou no "Como" operam. Aceleramos transformações positivas em alta 
escala ao investir capital humano, financeiro e de rede em soluções que geram mudanças sistêmicas. O nosso 
foco está em dois pilares:  

1. Aporte de recursos financeiros e humanos para contribuir com o crescimento de empresas que já estão 
alinhadas ao espírito do nosso tempo, seja no “O Que” produzem ou no “Como” operam. Ativos que estão 
transformando a forma de entregar valor em suas indústrias e que apresentam crescimento acelerado e 
constante comprovado. 

 

2. Aquisição de empresas tradicionais de médio/ grande porte que têm o potencial de serem 
transformadas para atender ao espírito do nosso tempo e para se conectar ao consumidor 
contemporâneo. 

 

Como será o dia a dia? 

– Analisar e elaborar apresentações sobre os potenciais investimentos; 
– Auxiliar no diagnóstico de impacto dos potenciais investimentos; 
– Auxiliar no desenvolvimento de Modelo Financeiro, Valuation, DRE, Balanço e Fluxo de Caixa; 
– Desenvolver pesquisas setoriais e atualizá-las periodicamente; 
– Gerir bases de dados de uso interno; 
– Acompanhar o portfólio das empresas investidas; 
– Garantir o andamento dos processos internos, a organização das agendas de reunião e 

documentações e o contato com o jurídico. 
 

Quais habilidades são necessárias? 

– Formação em Administração, Economia, Engenharia e correlatas; 
– Pacote Office Avançado; 
– Inglês Avançado. 

 

Quem buscamos? 

– Atuantes, não ativistas: O impacto positivo é uma intenção genuína praticada diariamente na tomada de 
decisão, feita com autonomia e automotivação. Estamos em busca de pessoas atuantes, que agem e 
criam valor de forma ativa. 

– Com atitude madura: Vivemos as incoerências do presente entendendo o ciclo de mudança no futuro. 

– Com verdade nas relações: Agimos com transparência em todos os passos e pessoas do processo. 

– Atitude empreendedora: Buscamos pessoas que se sintam coempreendedoras dos nossos negócios e 
tenham atitude de dono no dia a dia. Para nós, atitude empreendedora é aquela de uma pessoa atuante 
e automotivada, que toma decisões de forma autônoma e responsável.  

 

Início: Imediato 

Composição Salarial: Fixo  
Benefícios: Vale Alimentação + Vale Transporte  
Envio de CV: contato@ecoa.capital 

mailto:contato@ecoa.capital

