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Você tem uma paixão por Finanças? Está nos últimos dois anos ou é recém- 

formado(a) em Economia, Engenharia ou Administração? Você tem bons 

conhecimentos em contabilidade? É fluente em Inglês e Português? Você quer 

ser parte de um time dedicado que inova o Crédito Consignado no Brasil? Você 

quer potencializar as suas chances de sucesso profissional ao interagir com 

profissionais altamente qualificados? Você quer mudar o mercado e criar a sua 

própria jornada de sucesso em uma empresa que cresce a passos acelerados? 

 

Então você pode ser o(a) Trainee Financeiro que estamos buscando para nosso 

escritório de São Paulo! 

 

Você atuará diretamente com um dos nossos sócios. 

 

Como Trainee Financeiro, você vai ser um dos membros da nossa equipe de 

análise de crédito, analisar balanços de empresas parceiras, interagir com os 

nossos clientes e gestores de fundo, apoiar o CFO na gestão financeira da Paketá 

e muito mais. Estamos prontos para lhe dar todos os subsídios para crescer 

conosco! 

 

Ficou interessado? Manda o seu currículo para time@paketa.com.br. Está na 

dúvida? Veja o que a mídia está falando da Paketá: 

 

• http://bit.ly/2Wg4ELe : Consignado é a linha que mais cresce entre os empréstimos 

• http://bit.ly/2WOTnlA : Fintech quer gerir crédito corporativo 

• http://bit.ly/2x2PvCU : Fintech de crédito consignado privado vai além do crédito e 

mira a educação financeira 

 

A PAKETÁ CRÉDITO 

 
A Paketá Crédito fornece Crédito Consignado a taxas atrativas para funcionários 

CLTs de empresas conveniadas. Nessa modalidade, amparada pela lei federal 

10.820, o pagamento mensal do empréstimo é feito diretamente pelas empresas, 

descontando o valor da folha do funcionário. 

 

Com o conhecimento acumulado de +15 anos de seus fundadores em Digital e 

no segmento Financeiro, a Paketá desenhou uma jornada de tomada de crédito 

100% digital, envolvendo de maneira muito simples os 02 principais atores desse 

processo, o RH e o colaborador. Todo o ciclo relacionado com o Crédito 

Consignado é encapsulado pela Paketá: 

 

▪ Fundo de Investimento: Fundo Paketá com carteira de R$100 Milhões para 

empréstimo em 2019. Teremos R$ 1 Bilhão até 2024. 

 

▪ Produto e Tecnologia: Desenvolvido por equipe interna. Atende a todos 

os padrões financeiros de gestão de fraude, sigilo de dados, lavagem de 

dinheiro, etc. 
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▪ Riscos, Crédito e Controladoria: Análise de riscos e crédito liderada por 

sócio com +15 anos de experiência em instituições financeiras sólidas. 

 

▪ Negócios e Parcerias: Executivos com mais de 10 anos em Crédito 

Consignado aliam experiência no mercado e inovação no atendimento. 

 

▪ Operações: Estrutura especializada em análise de crédito, suporte 

financeiro e atendimento de clientes por meio digitais. Modelo de 

atendimento individualizado, considerando o contexto de cada cliente. 

 

▪ Gestão de Dados: time especializado na análise de dados para guiar a 

melhor maneira de promover educação financeira aos funcionários e 

campanhas de engajamento com a empresa / RH. 

 

FLUXO DE CRÉDITO 
 
 
 

   
Contato com Empresa, 

Acordo com RH  Definição de 

Política de Crédito 

Simulação e 

Pedido de Crédito 

pelo funcionário 

Averbação do RH 

da Empresa 

 

   
Análise financeira 

da Empresa 

 
 
 

Empresa conveniada e 

divulgação interna para 

funcionários 

Aprovação do pedido 

pela instituição 

financeira 

 
 

Crédito 

Liberado 

 

LIDERANÇA PAKETÁ 
 

 

 

Consignado Privado com taxas 

competitivas frente aos  

bancos tradicionais 

Menos trabalho ao RH na gestão 

do benefício por meio de 

ambiente totalmente digital 

Crédito disponibilizado em qualquer 

conta de mesma titularidade do 

tomador em até 24h 

 
 

 

   
 

Flexibilidade na análise de crédito 

de colaboradores negativados e 

casos de exceção 

Melhor experiência ao  

colaborador através de processos 

simplificados e digital 

Condições especiais para uso 

do crédito em cursos e 

treinamentos 


