
Estágio na Área de Risco em Fundo de Investimento de Crédito

Atividades: 
Área com grande interação com sócios da Gestora e com as áreas de Crédito, 
Comercial, Cobrança e Gestão.

Requisitos
• Estar cursando Administração, Economia ou Engenharia
• Vontade e facilidade de aprender
• Proatividade em propor mudanças e melhorias nos processos atuais.
• Forte conhecimento em Excel

Funções Risco:
• Análise e acompanhamento do desempenho da carteira de recebíveis
de desconto e em garantia dos fundos: % de inadimplência, liquidez,
performance, concentração,...;
• Análise e acompanhamento do lastro da carteira de recebíveis de
desconto e em garantia dos fundos;
• Elaboração de relatórios de risco e monitoramento para a área de gestão.

Benefícios
Aprendizado acelerado diretamente com os sócios 
Possibilidade de efetivação
Bolsa-Auxílio R$ 2.800,00
Plano de Saúde
Vale refeição
Vale Alimentação

Interessados enviar CV para cv@quatainvestimentos.com.br

A Empresa

A Quatá Investimentos é uma gestora de recursos especializada em 

crédito privado. Temos expertise na análise de crédito e na estruturação 

de produtos de crédito privado. Nossos produtos procuram atender à 

demanda das empresas por estruturas de financiamento através do 

mercado de capitais.

A Quatá Investimentos tem atualmente R$ 1,1 bilhões de ativos sob 

gestão e atua na estruturação e gestão de Fundos de Investimento em 

Direitos Creditórios (FIDCs) , Fundos de Renda Fixa e Veículos de Dívida 

para o Mercado de Capitais, com foco no mercado de crédito. 

Objetivo

Criar soluções financeiras ágeis e inteligentes para empresas brasileiras 

de médio porte e para os investidores que buscam alternativas 

sofisticadas e seguras de investimento.

Meta

Construir a ligação entre os tomadores de recursos e o mercado de 

capitais (investidores) através de estruturas financeiras que acompanham  

o ciclo de crescimento das empresas e dos setores econômicos.

Cultura

Foco e pró-atividade. Servir com excelência e construir uma estrutura 

financeira ágil e eficiente é a nossa meta. Somos uma companhia de 

donos e donos puxam a responsabilidade para si. Integridade, trabalho 

duro, qualidade e consistência são as chaves da base da nossa 

companhia.
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