
 

Banco ABN AMRO S.A. - O ABN AMRO, através de seu escritório em São Paulo, cobre grande parte da América do Sul 

atendendo aos seus clientes corporativos no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e Colômbia. O 

Corporate & Institutional Banking, banco corporativo do ABN AMRO no Brasil, oferece as melhores soluções a clientes 

cuidadosamente selecionados, cobrindo todo o fluxo de negócio das atividades de Commodities (agrícolas e metálicas), 

Alimentos, Recursos Naturais, Energia, Utilities, Transportes e Logística. Além do nosso time de Corporate Lending contamos 

com equipes altamente especializadas nas áreas de Structure Finance, Corporate Finance e Global Markets. 

Adicionalmente, o departamento de Pós Negociação B3 (Clearing Brasil), atua como intermediário entre os investidores não 

residentes, as corretoras de títulos e valores mobiliários e a B3, oferecendo o suporte necessário na pós negociação, 

compensação e liquidação das operações efetuadas nos mercados de ações e derivativos. 

Para mais informações acesse nosso site www.abnamro.com.br. 
 

Requisitos 

- Nível Superior completo, pós-graduação desejável; 

- Idiomas: Inglês fluente (mandatório) e Espanhol avançado (diferencial); 

- Alta capacidade analítica e de relacionamento interpessoal; 

- Experiência com análise financeira e de crédito, planilhamento de balanços, projeções financeiras e com produtos e 

soluções financeiras em trade finance; 

- Conhecimento e experiência setorial em Agronegócios; 

- Conhecimentos adequados sobre o sistema legal, fiscal e regulatório do Brasil; 

Atividades 

A área de Agri-Commodities é um departamento com foco na originação, análise e estruturação de operações de crédito, 

mercado de capitais e fusões e aquisições para empresas atuantes no agronegócio. As atividades incluem preparação de 

“pitches”, elaboração de relatórios de crédito, defesa em comitês de crédito, até a análise da documentação legal e 

acompanhamento da conclusão da operação; bem como monitoramento ativo do portfólio de negócios e da performance dos 

clientes. 

O Analista é responsável pelo suporte aos Gerentes de Negócios quanto a manutenção do relacionamento comercial com 

clientes; pela preparação relatórios de análise de crédito, projeções financeiras, e apresentações setoriais; bem como pelo 

cumprimento dos KPIs acordados internamente. 

Local de Trabalho 

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700 - Itaim Bibi- São Paulo 

Contato 

Por favor enviar o currículo para rh@br.abnamro.com, com o assunto “Analista de Crédito – Agri”, ou entrar no site 

www.abnamro.com.br, link “Carreiras”. 

Vaga de Analista de Crédito – Agri (Trade Commodities Finance) 
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