
Estágio (Research Analyst) 

Se você tem espírito empreendedor, experiência em consultoria estratégica ou no mercado 
financeiro, temos uma oportunidade para você na start-up vencedora do prêmio de “Melhor 
empresa B2B” do Oscar das Startups – Gala Latam Founders -e referenciada no texto da 
World Economic Forum – “Here is how to create next Latin Unicorn”. 

Sobre nós: 
-Somos a maior empresa de Market-place do setor de peças no Brasil eestamos com crescimento 

bastante acelerado! Fundada em 2012, a empresa tem como essência utilizar a tecnologia digital para 

transformar o setor. 

- Para isso, estamos buscando pessoas com excelente histórico acadêmico e profissional para fazer 

parte do nosso time. 

  

Competências Pessoais: 
• Alta capacidade analítica 

• Ter perfil inovador e interessado nas tendências de digitalização do mercado; 

• Dinamismo, autonomia e capacidade de resolução de problemas; 

• Pessoa proativa, comprometida e com foco no cliente. 

  

Descrição Das Atividades: 
• Esse profissional será responsável por realizar pesquisas de mercado, tendências de 

digitalização e dados macroeconômicos da América Latina. 

Exigências: 

Recém-formado ou cursando Ensino Superior nas áreas Economia, Administração ou Engenharia; 

Inglês: Fluente; 

  

Benefícios: 
Salário Fixo acima da média do mercado 

 

Caso tenha interessa ou conheça alguém com esse perfil, entre em contato conosco! 

E-mail: recrutamento@canaldapeca.com.br 

Saiba mais sobre nós em: www.canaldapeca.com.br 

  

Estágio em Startup - Área administrativa e controle de indicadores 

Se você esta buscando uma oportunidade de trabalho, na qual ofereça desenvolvimento 

acelerado e vantagens competitivas, venha trabalhar conosco! 

Estamos buscando pessoas proativas, com bom senso e vontade de aprender. 

Sobre nós: 

-Somos a maior empresa de tecnologia do setor de peças no Brasil! Fundada em 2012, por dois ex-

feanos, a empresa tem como essência agregar conhecimento técnico de mecânica com 

tecnologia e proporcionar uma experiência inovadora de compra e venda de peças.  

-A empresa ganhou em 2017 o prêmio de "Melhor empresa B2B" no evento "Gala Latam Founders" 

conhecido como o "Oscar das startups". 

-Recentemente a empresa foi citada como referência no artigo "Here's how to create the next latin 

unicorn" da World Economic Forum, segue o link: https://www.weforum.org/…/here-s-how-to-

create-the-next-la…/ 
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Atividades: 
-Auxiliar o CEO a identificar problemas e oportunidades para melhorar o desempenho das áreas, 

fazendo acompanhamento das métricas elaborando relatórios coesos e objetivos que possam 

representar indicadores. 

Interação com as áreas, para reunir dados necessários para desenvolver o trabalho; 

  

Exigências: 
-Cursando Graduação em: Economia, Engenharia de Produção, Estatística, Administração, Ciências 

Contábeis, Processos Gerenciais ou outros cursos relacionados;  

-Pacote Office: Intermediário; 

-Inglês: Intermediário; 

-Gostar de lidar com números, ser analítico e ter boa comunicação. 

Benefícios: 
-Bolsa estágio entre R$1650,00; 

-VT e VR; 

-Seguro de vida. 

Saiba mais sobre nós em : www.canaldapeça.com.br 

Interessados encaminhar o currículo para: recrutamento@canaldapeca.com.br 

  

Efetivas: 

  

Business Analyst 

Se você tem espírito empreendedor, experiência em consultoria estratégica ou no mercado 
financeiro, temos uma oportunidade para você na start-up vencedora do prêmio de “Melhor 
empresa B2B” do Oscar das Startups – Gala Latam Founders -e referenciada no texto da 
World Economic Forum – “Here is how to create next Latin Unicorn”. 

Sobre nós: 
-Somos a maior empresa de Market-place do setor de peças no Brasil eestamos com crescimento 

bastante acelerado! Fundada em 2012, a empresa tem como essência utilizar a tecnologia digital para 

transformar o setor. 

- Para isso, estamos buscando pessoas com excelente histórico acadêmico e profissional para fazer 

parte do nosso time. 

Competências Pessoais: 

• Alta capacidade analítica e experiência com modelagem financeira 

• Ter perfil inovador e interessado nas tendências de digitalização do mercado; 

• Habilidade de comunicação e interação com parceiros internos eexternos; 

• Dinamismo, autonomia e capacidade de resolução de problemas; 

• Pessoa proativa, comprometida e com forte foco no cliente; 

• Forte capacidade de planejamento, priorização e condução de frentes simultâneas; 

Descrição Das Atividades: 

• Esse profissional estará apoiando na estruturação e elaboração dos novos negócios e projetos da 

empresa. Estará apoiando na construção de apresentação de projetos e ficará responsável pela 

modelagem financeirae retorno dos projetos. 

Exigências: 

Superior Completo nas área Financeira, Administrativa ou Engenharia; 

Pacote Office Completo; 

Inglês: Fluente; 

Será um diferencial quem tiver MBA 

Benefícios: 

Salário Fixo acima da média do mercado 
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Variável trimestral (com relação ao desempenho e projetos) 

Stock Options da empresa 

Caso tenha interessa ou conheça alguém com esse perfil, entre em contato conosco! 

E-mail: recrutamento@canaldapeca.com.br 

Saiba mais sobre nós em: www.canaldapeca.com.br 

  
  
Associate Consultant 

Se você tem espírito empreendedor, experiência em consultoria estratégica ou no mercado 
financeiro, temos uma oportunidade para você na start-up vencedora do prêmio de “Melhor 
empresa B2B” do Oscar das Startups – Gala Latam Founders -e referenciada no texto da 
World Economic Forum – “Here is how to create next Latin Unicorn”. 

Sobre nós: 
-Somos a maior empresa de Market-place do setor de peças no Brasil eestamos com crescimento 

bastante acelerado! Fundada em 2012, a empresa tem como essência utilizar a tecnologia digital para 

transformar o setor. 

- Para isso, estamos buscando pessoas com excelente histórico acadêmico e profissional para fazer 

parte do nosso time. 

  

Competências Pessoais: 

• Perfil empreendedor, com iniciativa e capacidade de resolução de problemas; 

• Alta capacidade analítica e experiência com modelagem financeira 

• Experiência em projetos estratégicos; 

• Excelente senso de alinhamento estratégico das operações aos objetivos de negócio; 

• Ter perfil inovador e interessado nas tendências de digitalização do mercado; 

• Habilidade de comunicação e interação com parceiros internos eexternos; 

• Dinamismo, autonomia e capacidade de resolução de problemas; 

• Pessoa proativa, comprometida e com forte foco no cliente; 

• Forte capacidade de planejamento, priorização e condução de frentes simultâneas; 

• Boa comunicação e habilidade comercial com o C-Level das empresas parceiras. 

  

Descrição Das Atividades: 
• Esse profissional estará na linha de frente dos novos negócios da empresa, realizando reuniões 

comerciais com parceiros estratégicos, estruturando novos projetos e coordenando diferentes áreas 

dentro da empresa. 

Exigências: 

Superior Completo nas área de Economia, Administração ou Engenharia; 

Pacote Office Completo; 

Inglês: Fluente; 

Será um diferencial quem tiver MBA ou pós-graduação 

  

Benefícios: 
Salário Fixo acima da média do mercado 

Variável trimestral (com relação ao desempenho e projetos) 

Stock Options da empresa 

Caso tenha interessa ou conheça alguém com esse perfil, entre em contato conosco! 

E-mail: recrutamento@canaldapeca.com.br 

Saiba mais sobre nós em: www.canaldapeca.com.br 

  

 

mailto:recrutamento@canaldapeca.com.br
http://www.canaldapeca.com.br/
mailto:recrutamento@canaldapeca.com.br
http://www.canaldapeca.com.br/


Consultor de Vendas: 
Se você tem espírito empreendedor, experiência com vendas B2B, Digital ou temarketing, 
temos uma oportunidade para você na start-up vencedora do prêmio de “Melhor empresa 
B2B” do Oscar das Startups – Gala Latam Founders -e referenciada no texto da World 
Economic Forum – “Here is how to create next Latin Unicorn”. 
Sobre nós: 
-Somos a maior empresa de Market-place do setor de peças no Brasil eestamos com crescimento 

bastante acelerado! Fundada em 2012, a empresa tem como essência utilizar a tecnologia digital para 

transformar o setor. 

- Para isso, estamos buscando pessoas com excelente histórico acadêmico e profissional para fazer 

parte do nosso time. 

  
Competências Pessoais: 

• Perfil empreendedor, com iniciativa e capacidade de resolução de problemas; 

• Alta capacidade de negociação; 

• Excelente senso de alinhamento estratégico das operações aos objetivos de negócio; 

• Ter perfil inovador e interessado nas tendências de digitalização do mercado; 

• Habilidade de comunicação e interação com parceiros internos e externos; 

• Dinamismo, autonomia e capacidade de resolução de problemas; 

• Pessoa proativa, comprometida e com forte foco no cliente; 

• Forte capacidade de planejamento, priorização e condução de frentes simultâneas; 

• Boa comunicação e habilidade comercial. 

  

Descrição Das Atividades: 

Responsável por realizar vendas externas, fazendo uso das melhores técnicas e estratégicas mais 

inovadoras, adequando-se a política da empresa. Visitas comerciais com o intuito de identificar 

oportunidades para vendas de serviços voltados a área de tecnologia. 

  

Exigências: 

Superior Completo ou Cursando nas área de Administração com ênfase em Marketing, 

Engenharia de Produção/Mecânica e áreas correlacionas. 

Pacote Office Completo; 

  

Qualificação Desejável: 

Desejável: Conhecimentos em serviços de Tecnologia, mercado de peças e ferramentas. 

Conhecimento em ferramentas de CRM (Salesforce) 

  

Benefícios: 
Salário dentro da média do mercado; 

Variável de acordo com o desempenho; 

Vale Refeição; 

Vale Transporte. 

  

Caso tenha interessa ou conheça alguém com esse perfil, entre em contato conosco! 

E-mail: recrutamento@canaldapeca.com.br 
Saiba mais sobre nós em: www.canaldapeca.com.br 
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Erika Cerqueira da Silva 

Recursos Humanos 
M: +55 11 94839-8975 

Rua Pamplona, 988 - 3º andar - Jd. Paulista 

São Paulo - SP - Brazil 

  

 
 

tel:+55%2011%203149-5500
https://maps.google.com/?q=Rua+Pamplona,+988+-+3%C2%BA+andar&entry=gmail&source=g

