Termo de Referência: Estagiário de Investimento de Impacto
Contexto:
A Mirova Natural Capital Brazil é uma gestora de investimentos de impacto, que atualmente faz a gestão do
fundo ABF (Amazon Biodiversity Fund) e está contratando um estagiário para a área de investimentos.
Somos dedicados à mitigação e adaptação às mudanças climáticas e à proteção das paisagens, biodiversidade,
solos e recursos marítimos. Temos um longo histórico de investimentos na área do capital natural, investindo
na Amazônia desde 2015, utilizando diferentes estruturas de investimentos no Brasil, com projetos focados em
uso da terra e carbono.
O ABF oferece financiamento de venture e crescimento inicial para negócios transformacionais que tenham um
impacto positivo na biodiversidade e nas comunidades da Amazônia.
Vaga:
Estágio em Investimento de Impacto para o escritório de São Paulo.
O Estagiário será um membro de uma pequena e dinâmica equipe de front office do ABF. Será responsável por
apoiar na originação de novos negócios, analisar negócios durante a Triagem e Due Diligence, apoiar a
negociação e acompanhamento contínuo da carteira.
O Associado manterá altos padrões profissionais para construir confiança e respeito mútuo com as contrapartes
do ABF e se reportará ao Gestor de Investimentos.
Atividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atuar diretamente com o time de gestão do fundo ABF;
Acompanhar os resultados reportados pelas empresas que compõe o portfólio do fundo;
Gerar relatórios e indicadores das empresas do portfólio;
Participar do processo de investimento do fundo;
Atuar no desenvolvimento dos modelos financeiros e de valuation dos potenciais investimentos do
fundo;
Participar do processo de Due Diligence, principalmente nos indicadores financeiros e comerciais;
Pesquisas de mercado para setores de interesse de investimento;
Autonomia e liberdade para criar e desenvolver novas oportunidades para o fundo;
Auxiliar quando necessário com questões administrativas.

Local:
Será esperado que trabalhe do escritório 2-3 dias por semana (Rua Prof. Atílio Innocenti 165, Itaim, São Paulo SP) e o resto em casa.
Carga Horária:
30 horas semanais, com flexibilidade de horário, remuneração e benefícios de acordo com práticas de mercado.
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Requisitos:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Estar cursando o último ano dos cursos de Engenharia (inclusive, Florestal), Economia (inclusive,
Ambiental), Finanças (inclusive, Sustentáveis ou ASG), Desenvolvimento Sustentável ou áreas
correlatas;
Se interessar pela bioeconomia da Amazônia, combate ao desmatamento ilegal, as mudanças climáticas
na região e seu impacto negativo na biodiversidade e as comunidades;
Se interessar pelas áreas de investimento de impacto e ASG na Amazônia;
Noções de finanças corporativas, contabilidade e matemática financeira;
Inglês avançado;
Excel avançado;
Pró atividade, disciplina e organização;
Comprometido tanto para resolução de problemas quanto trabalho em equipe;
Disponibilidade para eventuais viagens na Amazônia.

Interessados enviar currículo para: Alan Batista: alan.batista@mirova.com
Até o dia 22 de Julho de 2022.
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