
ESTÁGIO EM EQUITY RESEARCH

SOBRE A ALPHA
Nossa empresa foi criada por amigos que investiam na bolsa de valores e perceberam que quando compartilhavam suas
estratégias de investimento conseguiam maximizar seus ganhos.
A partir disso, foi criada uma plataforma de investimento onde os contribuidores e nossos clientes podem conversar sobre
cases, pedir análise técnica de ativos, fazer uso das nossas estratégias quant, além de ter acesso aos estudos
fundamentalistas, setoriais e macroeconômicos.
Os sócios da empresa são conhecidos nas redes sociais, como Twitter (FinTwit) e Instagram, contando com milhares de
seguidores.
Somos uma das poucas casas de análise homologadas pela XP no mercado, sendo assim fornecemos os materiais
produzidos para escritórios de assessoria de investimentos.

SOBRE A ÁREA
A área de Equity Research faz análise fundamentalista e valuation de empresas listadas na bolsa, estudos setoriais e
macroeconômicos, análise técnica e estratégias quant. Somos responsáveis pelo processo de produção, formatação e
envio dos relatórios para assinantes  e escritórios de AAI, além de oferecer suporte às  dúvidas dos nossos clientes.
Temos um DNA arrojado, acreditamos que as maiores assimetrias da bolsa estão em cases pouco acompanhados pelo
mercado, como Small Caps e Micro Caps, diferentemente das Blue Chips, que já são acompanhadas por centenas de
analistas e milhares de investidores e oferecem retornos menores no longo prazo.
Você poderá desenvolver suas habilidades analíticas em análise fundamentalista e valuation. Terá oportunidades de
networking, grande exposição e construção de reputação no mercado financeiro e crescimento rápido em suas
responsabilidades, passando a atuar cada vez mais com análise e menos com tarefas operacionais, conforme ocorrerem
novas contratações.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
● Envio dos relatórios para nossos clientes e garantia de execução dos processos (15min).
● Revisão e formatação dos relatórios (1h).
● Suporte aos clientes (1h).
● Planilhamento de demonstrações contábeis das empresas acompanhadas (1h).
● Cobertura e acompanhamento de 12 empresas listadas na bolsa, análise fundamentalista e valuation, análise

setorial e produção de relatórios sobre as mesmas (2h45min).

REQUISITOS
● Cursando Economia, Administração, Contabilidade, Engenharia ou áreas correlatas.
● Excel básico.
● Conhecimento sobre contabilidade, finanças e mercado de ações.
● Perfil analítico, meritocrático, motivado por desafios, atenção a detalhes, raciocínio lógico apurado, foco no

cliente, autonomia e overdelivery.

DESEJÁVEL
● Familiaridade ou disposição a aprender edição de relatórios em Word e Adobe InDesign.

REMUNERAÇÃO
● R$1.500,00 nos primeiros 12 meses.
● R$500,00 adicionais a cada 6 meses. Ex: começando no 2º semestre de graduação, no segundo semestre do 4º ano

estará recebendo R$4.000,00 por mês, com grandes chances de efetivação.
● Acesso gratuito à plataforma da Alpha. Cursos sobre análise fundamentalista e valuation, microcaps, etc.

Local de atuação: São Paulo - SP

Enviar CV com número do WhatsApp para julio.borba@alphatrading.com.br

mailto:julio.borba@alphatrading.com.br

