
 
 

 

Vaga para Investments Advisory 

 
 
 

Ativore Global Investments 
A Ativore é uma assessoria ao investidor internacional, que apoia clientes a construir e proteger 
legados por meio de investimentos em imóveis para renda no exterior. Fundada em 2013, a empresa 
está sediada em São Paulo e possui uma carteira de 150 clientes em 10 países. Nos diferenciamos 
pela proximidade e cuidado com os nossos clientes, disponibilizando uma equipe de 20 profissionais 
especialistas e com profundo conhecimento do segmento de investimento internacional. Saiba mais 
em http://www.ativore.com 

 

A vaga é para a área de Investments Advisory, cuja principal atividade será o relacionamento com 
investidores e atividades relacionadas ao portfólio de investimentos, com grande oportunidade de 
inovação e crescimento. 

 

Principais Atividades: 
- Relacionamento com investidores de altíssima renda; 

- Apoio no processo de aquisição e estruturação internacional; 

- Apoio na montagem e sugestão de portfólio aos investidores; 

- Interface com áreas técnicas internas de produtos e tributária; 

- Redesenho dos processos e ferramentas de reuniões periódicas com investidores. 

 

 

Formação & Características: 
- Formação em Engenharia de Produção, Economia, Administração ou áreas correlatas 
- Inglês avançado (escrita e oral); 
- Boa capacidade de relacionamento e aptidão comercial; 
- Ser organizado(a), proativo(a), dinâmico(a), ter boa comunicação oral e escrita e atenção a 
detalhes; 

- Ter boa capacidade analítica e crítica; 

- Interesse por finanças, mercado imobiliário e tributação internacional; 
- Ter visão empreendedora e de longo prazo. 

 

Conhecimentos 
- Conhecimento da ferramenta Pacote Office (Excel, Word e PowerPoint); 

- Conceitos de matemática financeira 

 

Diferenciais 
- Experiência prévia em relacionamento com clientes; 

- Experiência prévia na área comercial 

- Cursos, especializações e certificados em finanças. 

 

Remuneração e Benefícios: 
- Salário e outros benefícios a combinar dependendo do modelo de contratação; 
- Plano de saúde, plano dental e bônus semestral por avaliação de performance individual. 
 

Local de Trabalho: 
Rua Funchal - São Paulo – Próximo ao shopping JK Iguatemi. 

 
 
Enviar e-mail com currículo para: fabio.granato@ativore.com 
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