
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 e estamos 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. 

  

Estamos com vagas aberta para três áreas da empresa: 

  

a.)    Associate Consultant 

  

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 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 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 

  

  

b.)   Business Analyst 

  

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 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; 

  

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 financeira e 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 

  Variável trimestral (com relação ao desempenho e projetos) 

  Stock Options da empresa 

  

  

c.)    Research Analyst 

  

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 
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