
 

 

Descrição da Empresa 

Finchain, a única One-Stop-Shop em Blockchain do Brasil, é expert em soluções em 

blockchain de ponta-a-ponta, foi fundada em 2015 e é pioneira no país na 

tecnologia. Especialista em desenvolver projetos e soluções inovadoras que utilizem a 

tecnologia blockchain: ICOs e STOs, DLTs, Smart Contracts, NFTs e Decentralized 

Finance.  

Estruturou mais de 8 cases com diversas aplicações da tecnologia e também conta 

com iniciativas próprias. As principais startups do Grupo Finchain são a FlowBTC, uma 

das mais tradicionais corretoras de criptomoedas do Brasil, e o PandaPay, Carteira 

Digital Multimoedas em Blockchain.  

A Finchain está à procura de um Estagiário Comercial para auxiliar na escala e 

ganho de tração do grupo e de todas as suas iniciativas. 

  
Sobre a vaga 

 Local da Vaga: Remota com a possibilidade de ser híbrida (dias no escritório, 

dias home office); 

 Escritório: Faria Lima - São Paulo - SP; 

 Carga Horária: 6 horas/dia, flexível (você faz seu próprio horário); 

 Salário Compatível com o Mercado 

 Etapas do Processo: Análise de Currículos, Entrevista com Gestor e Entrevista com 

DIretor. 

  

Principais Atividades 

 Análise do Funil de Vendas de todas as ventures do grupo Finchain; 

 Levantamento de insights comerciais e execução dos mesmos; 

 Definição de metas, métricas e KPI’s Comerciais; 

 Participação em reuniões comerciais com clientes estratégicos; 

 Definição e aplicação do método de abordagem ideal para o cliente da Finchain; 

 Participação direta em atividades com os diretores e gestores da Finchain. 

  

Requisitos 

 Cursos/Áreas: Engenharias, Economia, Administração ou Comunicação;  

 Disponibilidade para estagiar em São Paulo/SP 



 Experiência no setor comercial: Funil de Vendas, Métodos de Aquisição de 

Clientes, Reuniões de Prospecção, Métricas Comerciais, CRM, Noções de 

Copywriting. 

 Vontade de empreender, queremos um sócio em potencial; 

 Inglês Avançado/Fluente; 

 Pacote Office; 

 Mindset Startup: Estar disposto a atender tarefas/stacks complementares ao 

escopo; 

 Interesse em criptomoedas e Blockchain é um diferencial; 

  
Poderá ser visto como um diferencial:  

 Experiência prévia em Fintech; 

 Interesse em criptomoedas e Blockchain. 

  

Benefícios 

 Autonomia 100% 

 Carga horária flexível 

 Trabalhar diretamente com os sócios e c-levels da empresa (máximo 

aprendizado) 

 Blockchain (cursos e ensinamentos sobre a tecnologia top3 da década de 20 

segundo a Forbes) 

 Revisão Salarial Anual 

  
Diferenciais do grupo Finchain 

 Única One-Stop-Shop em Blockchain no Brasil; 

 Premiações e Destaque em programas e competições de fintechs: Blocktank, 

Outstanding Ingênico/Worldline, Innovation Latam, Investidores Anjo, China-Brazil 

Innovation Week e CIAB Febraban, com o PandaPay;  

 Pioneirismo: A primeira corretora do mundo a listar o token MCO2 da Moss, 

Token ESG de Crédito de Carbono, a primeira corretora a negociar o Celo Dólar (cUSD) 

no país, trazendo o grupo Celo para o Brasil, através da FlowBTC; 

 Acelerações do PandaPay realizadas pela Cielo, Plug And Play e Inovativa Brasil. 

 Primeiro case de M&A do mercado brasileiro de blockchain feito por uma 

instituição do mercado financeiro tradicional, o Banco Genial.  

  
Interessados mandar um e-mail com CV atualizado e uma breve apresentação 
própria para cesar@finchain.com.br até a data limite (10/09/2021) 

 
Quer saber mais? Acesse www.finchain.com.br 
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