
Área para Escolha 

Ficha de Inscrição
Área Cursos Informações sobre a área Principais áreas relacionadas: Desafios/Aprendizado do Trainee: 

Assessoria de Planejamento e Controle
APC (Atendimento / Apuração de 

Resultados)

Administração / Ciências 

Contábeis / Economia / 

Engenharia / Física e 

Matemática

A Assessoria de Planejamento e Controle é incumbida 

de analisar e apurar os resultados gerenciais do Safra e 

reportá-los a áreas comerciais, de produtos e à Alta 

Administração. Tem um papel essencial no 

planejamento estratégico do Banco e nas diretrizes de 

atuação comercial. Também participa ativamente de 

reuniões estratégicas, na qual os gerentes comerciais e 

de produtos recebem direcionamentos e feedbacks 

baseados no desempenho das suas carteiras de clientes.

Comitê Executivo, Comercial, Produtos, 

Gestão de Despesas e Orçamento, 

Contabilidade, T.I, Mesa de Ativos, Comercial 

Seguradora, Jurídico Contencioso.

Entender os resultados comerciais e auxiliar 

na automatização, otimização e consolidação 

de informações que são reportadas ao 

Comitê Executivo e à rede de agências. Estas 

informações são utilizadas nas principais 

decisões estratégicas do Banco.

 Auditoria Auditoria
Administração e Ciências 

Contábeis 

Efetua avaliações objetivas e independentes sobre a 

adequação e a eficácia das estruturas de controles 

existentes no Conglomerado Safra. Os trabalhos são 

planejados e priorizados anualmente de acordo com a 

classificação de risco atribuída para cada processo e de 

acordo com visão da alta administração.

A área de Auditoria Interna, de forma direta 

ou indireta, atua em todas ás áreas do 

Conglomerado Safra,  especialmente em 

Contabilidade, Asset, Câmbio, Tesouraria, 

Seguros, Previdência, SafraPay, Riscos 

Corporativos, Agências e Back Offices, 

Tecnologia e Segurança da Informação.

Auxiliar na criação de processos otimizados 

com pool de informações que possam ser 

utilizadas nas futuras análises e identificar 

processos e controles que antecipem as 

situações de risco do banco.

DAC Corporate

DAC Empresas

DAC Middle

 Crédito (Política de Crédito) Politicas  Crédito

Administração / 

Estatística /Economia / 

Engenharia / Física e 

Matemática

Define os modelos estatísticos, faz estudos e avaliação 

de riscos dos clientes para tomada de crédito. A partir 

disso, também é incumbida de realizar relatórios para o 

cumprimento das regras estabelecidas pelos órgãos 

reguladores, tendo em vista, manter a integridade dos 

dados utilizados para as diretrizes de crédito do Banco.

 Tecnologia de Informação, Monitoramento, 

Departamento de Análise de Crédito, Revisão 

de Crédito e Contabilidade, Pesquisa e 

Validação Patrimonial e Backoffice.

Compreender a política de crédito do Banco. 

Atuar na adequação dos modelos estatísticos 

e no controle e verificação do cumprimento 

das diretrizes.

 Contabilidade Contabilidade

Ciências Contábeis / 

Estatística / Economia e 

Administração

Demonstra os resultados do Banco ao mercado, atua na 

consolidação contábil das empresas que compõe o 

Conglomerado Safra. É composta pelas áreas de 

Divulgação de Resultados e Fechamentos Contábeis. 

Todas elas têm um papel fundamental para que a 

divulgação dos resultados, publicação de balanços para 

o mercado e o fornecimento de informações para áreas 

correlacionadas internamente sejam realizadas de 

forma efetiva, contribuindo para que os resultados 

apresentados pelo Conglomerado Safra sejam cada vez 

mais aprimorados.

 Gestão de Despesas e Orçamento, Análise 

Planejamento e Controle, Backoffice e 

Controladoria.

 Compreender as fontes e o fluxo das 

informações contábeis do Conglomerado e 

qual a importância e utilidade das 

informações e processos que compõem a 

área. Além disso, todas as informações 

geradas na área são utilizadas para as 

demonstrações frente ao Banco Central e 

divulgadas nas demonstrações financeiras e 

balanços para o mercado, garantindo a 

solidez e a segurança de toda informação 

financeira.  

Gestão de Capital e Relação com 

Investidores 
Gestão de Capital

Administração /  

Engenharia / Ciências 

Contábeis e Economia

Responsável pelo gerenciamento de capital da 

instituição, desde a concepção do plano de capital até 

monitoramento de sua execução, passando por 

avaliações do comportamento em cenários de estresse 

e do capital disponível frente ao apetite de risco do 

banco, em visões prospectivas e retrospectivas.

Conselho de administração, Comitê 

Executivo, Áreas de Riscos, Tesouraria e 

Planejamento.

Entender os modelos e métodos de projeção 

financeiras, assegurando um alto grau de 

assertividade  e acompanhar estudos e 

implementações das evoluções regulatórias 

em curso, propostas pelo comitê de Basileia 

(órgão internacional, responsável por 

proposições de métodos que mitiguem riscos 

sistêmicos no mercado financeiro).Propor 

alternativas e melhorias, que gerem 

otimização de capital, respeitando o apetite 

de risco do banco.

ÁREAS CORPORATIVAS

 Crédito (Análise de Crédito)

Administração / Ciências 

Contábeis / Economia / 

Engenharia 

É responsável pela análise de todas as propostas de 

crédito provenientes da equipe comercial, sendo 

fundamental para as decisões estratégicas do Banco. 

Está dividido de acordo com os segmentos comerciais – 

Empresas, Middle e Corporate e setores da economia. 

Produtos e Serviços PJ, Comercial PJ, Comitê 

Executivo, Política de Crédito.
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 Analisar as operações de créditos do Banco 

de acordo com o perfil de risco do Safra. 



Controle e Orçamento Fiscal Controle e Orçamento Fiscal
Administração / Ciências 

Contábeis e Matemática

Gerir as informações fiscais e recolhimento de impostos 

do Conglomerado Safra. Consolidar e reportar, 

regularmente, todas as informações aos órgãos 

competentes e aos clientes.

Contabilidade, Jurídico, Tecnologia de 

Informação, Back Offices (Captação, Asset, 

Previdência), Desenvolvimento de Produtos;

 Auxiliar nos processos de consolidação das 

informações que serão utilizadas como base 

para as decisões estratégicas, além da 

exposição e visão do Conglomerado como um 

todo.

 Engenharia de Patrimônio Engenharia/Patrimonio Engenharia / Arquitetura 

Responsável pela gestão do patrimônio e elaboração de 

projetos e obras das estruturas físicas do Safra. Atua na 

expansão de novos pontos, e na manutenção e reforma 

da rede de agências, além dos projetos de revitalização 

e manutenção predial.

Compras, Contas a Pagar, Middle Office, 

Gestão de Despesas e Orçamento, 

Comunicação e Marketing PJ.

 Traduzir os valores, a cultura e a identidade 

corporativa do banco nos projetos 

arquitetônicos.

 Gestão de Despesas e Orçamentos 
Gestão 

Despesas/Orçamento/O&M

Administração / Ciências 

Contábeis / Economia / 

Engenharia / Estatística / 

Física e Matemática

Define o orçamento anual do Banco, controla os custos 

de todas as áreas do Safra, consolida informações em 

nível gerencial e auxilia o Comitê Executivo na tomada 

de decisões. Também analisa e identifica oportunidades 

de melhoria em processos e estruturas, além de 

acompanhar projetos de investimentos do Banco.

Comitê Executivo, Contabilidade, TI, Recursos 

Humanos, Comunicação e Marketing PJ, 

Engenharia, Compras, Jurídico, Segurança, 

Backoffice, Produtos, Aeronaves, Assessoria 

de Planejamento e Controle , Filantropia, 

Credenciadora, Banco De Investimento.

Entender como as áreas do Banco se 

relacionam e como o controle de orçamento 

é importante na proposição de novos 

projetos e melhorias. A responsabilidade de 

consolidar efetiva e assertivamente as 

despesas garantindo a qualidade da 

informação repassada. A dinâmica das 

despesas do Banco e a rápida consolidação 

das informações são essenciais para a 

tomada de decisão.

Riscos Corporativos  Riscos Corporativos (vaga PLD)

Administração / 

Economia / Direito / 

Estatística / Ciências da 

Computação

Proteger, orientar e impedir o Safra do risco de 

utilização de seus produtos e serviços para fins ilícitos. 

Dentre as atividades da área, destacamos análise para 

início de relacionamento e o monitoramento da 

movimentação financeira dos clientes (novos e 

atuantes) e colaboradores Safra.

Comercial, Backoffice, Comitê de Câmbio, 

Mesa de Créditos, Desenvolvimento de 

Produtos PJ, Produtos Estruturados, Recursos 

Humanos, Compliance.

Habilidades analíticas, para acompanhar o 

cenário econômico e, a partir deste 

acompanhamento, identificar modus 

operandi e perfil de lavadores de dinheiro. 

Habilidades interpessoais, para aprimorar e 

agregar conhecimento aos processos do 

departamento, tendo em mente a interface 

com áreas que têm contato com os clientes.

 Jurídico (Consultivo) Juridico Consultivo Direito

É a área que fornece orientação jurídica para todo o 

Conglomerado Safra e apoia as áreas comerciais 

visando proteção das operações do Banco.

Comercial, Produtos, Backoffice.

Buscar sempre as melhores soluções de 

proteção relacionados às operações do 

Banco.

 Jurídico (Fiscal Societário) Juridico F/Societario/Tribut Direito

Jurídico Societário: Abertura, manutenção e 

encerramento de sociedades, filiais e agências, 

elaboração e guarda de atos societários, além de 

atender demandas regulatórias.

Jurídico Tributário: No âmbito Contencioso, representa 

e assessora o Grupo em todas as discussões de natureza 

tributária, na esfera administrativa e judicial. No 

Consultivo, atua na elaboração de pareceres e consultas 

tributárias acerca de operações e produtos do Banco.

Recursos Humanos, Backoffice, Jurídicos, 

Contabilidade, Relação com Investidores, 

Controladoria.

Entender o cunho dos documentos nos quais 

as empresas do grupo estão descritas, o que 

é necessário entregar ao regulatório e a 

forma adequada, como é feita a adequação 

das operações do Banco no âmbito legal-

fiscal.

 Mesas MESA Ativos / Captação

Administração / Ciências 

Contábeis / Economia / 

Engenharia / Física e 

Matemática

Incumbida da precificação das operações do Banco. 

Dentro desta área está a Mesa de Segmentos, 

responsável por estabelecer os preços de operações de 

crédito dos segmentos comerciais do Banco e a mesa de 

Tarifas/Multas e Comissões, que precifica tarifas, 

multas e comissões que incidirão de acordo com 

padrões negociados. A Mesa de Captação, por sua vez, 

é responsável pela precificação dos instrumentos de 

captação do Banco. 

Produtos e Serviços Pessoa Jurídica, 

Comercial PJ, Comitê Executivo.

Analisar operações de ativos, identificar 

possíveis riscos de crédito, mensurar riscos, 

determinar preço, desenvolver e criar 

produtos. 



 Processamento de Operações 

(BackOffice Câmbio)
Back Office Cambio/Alp/Pf

 Processamento de Operações 

(BackOffice Seguros)
Back Office Seguradora

 Processamento de Operações 

(BackOffice BI)

 Processamento de Operações 

(BackOffice BI)

Engenharias, 

Administração, 

Economia, Ciências 

Contábeis

O Backoffice é área de suporte a todas as áreas de 

Negócios, Produtos e Comercial. Sua função é 

formalizar, controlar, custodiar e liberar todas as 

operações contratadas, nas condições aprovadas e nas 

regulamentações estabelecidas. Está dividido em 

diversas sub-áreas, segmentadas por produto (Asset, 

Tesouraria, Corretora, Financeira e etc).

Comercial, Mesa de Operações, Produtos, 

Risco, Tecnologia de Informação, Jurídico, 

Finanças, Compliance e demais áreas.

O trainee terá grande aprendizado no 

entendimento dos processos e produtos do 

banco de investimento e o desafio de propor 

melhorias de processos e automatizações.

 Produtos (Desenvolvimento de 

Produtos)
Desenvolvimento de  Produtos

Administração / 

Economia / Estatística e  

Engenharia 

Desenvolve novos produtos bancários para pessoas 

jurídicas, bem como mantém atualizado o portfólio do 

Banco. Para isso, realiza constantes pesquisas e estudos 

de mercado, avaliando a demanda e viabilidade de um 

novo produto estabelecendo estratégias de distribuição 

e comercialização.

Jurídico Consultivo, Tecnologia de 

Informação, Backoffice, Comercial PJ, Riscos 

Corporativos, Middle Office, Comunicação e 

Marketing PJ.

Entender o processo de desenvolvimento de 

produtos bancários e como entregá-los de 

forma sólida e competitiva.

Produtos Corporate BS / 

Empréstimos

Produtos Empresas BS Setor

Produtos Middle BS Setor

O Backoffice é área de suporte das transações 

comerciais, sem a qual nenhum banco funciona. Sua 

função é formalizar e liberar todas as operações 

contratadas, nas condições aprovadas e nas 

regulamentações estabelecidas. Está dividido em 

diversas subáreas:

* Câmbio: responsável pelo controle das operações 

realizadas em moeda estrangeira;

* Processamento: área cujo objetivo principal é mitigar 

riscos e viabilizar a entrada do cliente no Banco, 

garantindo acesso a todos os produtos e serviços. 

Encarregada pela abertura de contas, gestão de firmas 

e poderes, pagamentos, gestão de numerário (papel 

moeda), compensação de cheques, dentre outros.

* Operações: responsável por manter o rigoroso padrão 

de segurança na formalização e liberação das operações 

dentre elas: empréstimos, financiamentos, fianças 

bancárias, dentre outros.

Comercial, Mesa de Ativos, Área 

Internacional, Produtos, Tecnologia de 

Informação, Middle Office, Jurídico 

Consultivo e demais áreas.

Conhecer os produtos de 

empréstimo/serviços, análise de crédito, 

processo operacional do Banco e auxiliar o 

comercial a realizar as operações.

 Produtos (Estratégia Comercial)

Entender os processos e propor 

automatizações.

Administração / 

Economia / Engenharia / 

Ciências Contábeis

Responsável pela comercialização de produtos e 

serviços para todos os segmentos Pessoas Jurídicas do 

Banco (Empresas – Middle –  Corporate). Acompanha as 

operações de crédito, defende e viabiliza tais operações 

junto a áreas de extrema importância dentro da 

estrutura do Banco. Também realiza visitas frequentes 

junto com os gerentes comerciais.

As famílias de produtos do Safra são:

• Ativos

• Cheque Empresarial

• Câmbio

• Fiança

• Ativos de Longo Prazo (exemplos: BNDES, Leasing)

• Serviços

Comitê de Crédito / DAC, Desenvolvimento 

de Produtos PJ, Assessoria de Planejamento e 

Controle e Controle, BackOffice, 

Comunicação e Marketing PJ, Mesa de 

Operações, Revisão de Crédito, 

Monitoramento.

Administração / Ciências 

Contábeis / Economia / 

Engenharia / Estatística/ 

Física e Matemática



Apuração, Planejamento e Controle (BI)
Apuração, Planejamento e 

Controle (BI)

Engenharias, Economia, 

Matemática, Física, 

Estatística, Ciências 

Contábeis e  Ciências 

Atuariais

A área é responsável por apurar os resultados e 

indicadores chaves de performance das áreas 

comerciais e os reporta ao Comitê Executivo. Por isso, 

tem um papel essencial no planejamento estratégico. 

Também participa ativamente de reuniões estratégicas 

comerciais baseadas no desempenho das suas carteiras 

de clientes.

Comitê Executivo, Comercial, Produtos, RH.

O grande aprendizado é entender os 

resultados comerciais, principais drivers, e 

como essas informações impactam na 

tomada de decisão estratégica das áreas 

comerciais. Os desafios estão voltados para a 

identificação de oportunidades de melhoria 

nos processos, automatização de base de 

dados, otimização e consolidação de 

informações que são reportadas ao Comitê 

Executivo, a toda a rede de agências e 

utilizadas nas principais decisões estratégicas.

 Recursos Humanos 

(Consultoria Interna BI)

 Recursos Humanos (Consultoria 

Interna BI)

Economia, 

Administração

Atua apoiando as áreas de negócio em atividades como 

remuneração estratégica, gestão de talentos, atração 

de profissionais e desenvolvimento de pessoal. 

Todas as áreas do BI

Os principais aprendizados estão 

relacionados aos diversos produtos da área 

de RH, como atração de pessoas, 

remuernação e desenvolvimento de talentos. 

Os desafios incluem identificar demandas das 

áreas de negócio e desenvolver novas 

práticas de atuação.

 Recursos Humanos

 (Operações)
 RH Operacional

Administração / 

Economia / Engenharia / 

Estatística /Física e 

Matemática

Responsável por criar e desenvolver produtos para 

gestão de remuneração, benefícios, folha salarial, 

indicadores e orçamentos de Recursos Humanos, 

objetivando contribuir com uma visão mais alinhada às 

tendências de mercado.

Tecnologia da Informação, Recursos 

Humanos – Treinamento e Desenvolvimento, 

Gestão de Despesas, Jurídico, Comunicação e 

Marketing PJ, Assessoria de Planejamento e 

Controle.

Visão analítica para compor e analisar 

indicadores na tomada de decisão e visão 

gerencial para identificar oportunidades de 

melhorias e automatizações, além de manter 

os níveis de eficiência do Banco. 

 Recursos Humanos

 (Treinamento e Desenvolvimento)

RH Seleção / Consult / 

Treinamento

Administração / 

Psicologia e Engenharia 

Responsável por estimular os funcionários a se 

desenvolverem profissionalmente. Para isso, identifica 

oportunidades de ações de treinamento e 

desenvolvimento e as implementam como ferramentas 

de aprendizado para que todos os profissionais 

intensifiquem competências já existentes e agreguem 

novas habilidades à sua formação.

 Comercial PJ, Comunicação e Marketing PJ, 

Desenvolvimento de Produtos PJ, Tecnologia 

de Informação e Comitê Executivo.

Possuir habilidade interpessoal para se 

relacionar com todas as áreas do Banco e 

analítica para, a partir deste relacionamento, 

colher informações, identificar 

oportunidades, gerar, analisar e propor 

ações.

Produtos (Desenvolvimento de 

Produtos e Estratégia Comercial)
SafraPay Produtos

Administração / 

Economia e Engenharia 

A SafraPay é uma credenciadora, que captura e 

processa transações com cartões de crédito e débito 

por meio de diferentes soluções de captura (máquinas, 

e-commerce, etc.). Esta área é responsável por 

desenvolver e entregar ao mercado as mais eficientes 

soluções de meio de pagamento, com propostas 

comerciais competitivas e um produto muito próximo 

do dia a dia dos clientes do Banco.

 Tecnologia de Informação, Comunicação e 

Marketing PJ, Jurídico Consultivo, Gestão de 

Despesas e Orçamento e Contabilidade. 

Analisar e identificar oportunidades de 

oferecer produtos competitivos e com 

retorno para o Safra.

 Tecnologia (Desenvolvimento) TI Desenvolvimento (Mobile)

Engenharia / 

Matemática / Sistemas 

da Informação 

/Tecnologia da 

Informação / Ciências da 

Computação

Responsável por todo o processo de criação, 

implementação e acompanhamento de softwares, 

sejam eles produzidos internamente ou adquiridos de 

fornecedores externos. Além disso, a área é responsável 

por definir as metodologias que serão aplicadas ao 

desenvolvimento, gerenciar os projetos referentes a 

qualquer implantação ou melhoria de um sistema e dar 

o suporte necessário a todas as ferramentas utilizadas 

pelo Safra.

 Tecnologia de Informação, Desenvolvimento 

de Produtos PJ, Comunicação e Marketing PJ.

 Equilibrar conhecimento técnico com boa 

comunicação, estando sempre atualizado 

com as tendências de mercado e as 

tecnologias mais recentes, tendo vontade de 

trabalhar em um ambiente de alta 

disponibilidade, dinâmico e que necessita de 

aprendizado rápido.

 Tecnologia (Desenvolvimento) TI Desenvolvimento (BI)

Engenharias / Análise de 

Sistemas / Sistemas da 

Informação /Tecnologia 

da Informação / Ciências 

da Computação

Entre outras atribuições, é responsável por 

disponibilizar a infraestrutura de tecnologia necessária 

para dar suporte aos sistemas do Banco, executar as 

rotinas de produção e garantir a disponibilidade dos 

serviços. Também desenvolve novos projetos de 

tecnologia adequados à necessidade do Banco.

 Desenvolvimento de Produtos, Comunicação 

e Marketing, Comercial, Mesa de Operações, 

Corretora e Tesouraria.

O aprendizado está voltado às linguagens de 

programação adotadas pelo banco e as 

oportunidades são inúmeras na parte de 

desenvolvimento de novas soluções 

tecnológicas para tornar o banco mais digital. 



 Tecnologia (Infraestrutura) TTI Infraestrutura

Engenharia / 

Matemática / Sistemas 

da Informação 

/Tecnologia da 

Informação / Ciências da 

Computação

Garantir que todos os recursos de Tecnologia de 

Informação estejam disponíveis aos usuários 24 horas 

por dia, 7 dias por semanas, além de realizar projetos 

de melhoria contínua sem impactar o dia a dia dos 

usuários. A área está dividida em 5 subáreas:

* Operação, Produção e Governança: Responsável por 

agendar, acompanhar e corrigir rotinas automáticas que 

rodam nos servidores do datacenter do Banco.

* Suporte Alta/Baixa Plataforma: Responsável pelo 

correto funcionamento dos servidores (alta plataforma) 

e dos mainframes (baixa plataforma).

 Instalação, Manutenção e Agências: Responsável por 

dar suporte às ocorrências na Matriz e nas agências.

* Telecomunicações: Responsável por garantir que 

todos os recursos de rede estejam propriamente 

instalados e resguardados.

 Tecnologia de Informação, Engenharia e 

Patrimônio, Compras.

 Disponibilidade de trabalhar em um 

ambiente de alta diversidade utilizando o 

conhecimento acadêmico para propor e 

executar melhorias tendo como principal 

objetivo não impactar o dia a dia da 

instituição financeira.

 Tecnologia (Segurança da Informação) TI Segurança da Informação

Engenharia / 

Matemática / Sistemas 

da Informação 

/Tecnologia da 

Informação

Responsável por zelar pela proteção das informações do 

Safra contra acesso, modificação, destruição ou 

divulgação não autorizada. Está encarregada de 

proteger o Banco contra ameaças digitais como vírus, 

fraudes, softwares e programas mal intencionados, 

entre outros. Está ligada à área de Tecnologia de 

Informação.

Auditoria, Tecnologia de Informação, 

Comunicação e Marketing PJ, Riscos 

Corporativos, todas as Áreas de Negócios PJ e 

PF.

Entender sobre a importância da segurança 

de informações no ambiente bancário e estar 

atualizado sobre melhores práticas de 

mercado.

Tecnologia SafraPay TI SafraPay

Engenharia / 

Matemática / Sistemas 

da Informação 

/Tecnologia da 

Informação e Ciências da 

Computação

Responsável por controlar e disponibilizar a 

infraestrutura de tecnologia necessária para dar 

suporte ao funcionamento do sistema de operação da 

máquina SafraPay, garantindo a disponibilidade dos 

serviços 24 horas por dia. Além disso, a área 

proporciona a proximidade com sistemas e processos 

inovadores em tecnologia, criação, implementação e 

homologação de softwares de ponta, visando um 

melhor dimensionamento da estrutura e melhor 

adequação aos processos. Outra atribuição 

fundamental e de extrema importância para a 

perenidade do serviço prestado é gerenciar os projetos 

referentes a qualquer implantação ou melhoria do 

sistema da SafraPay, proporcionando eficiência na 

geração de informações para as áreas operacionais e 

comerciais, fortalecendo a marca dentro do mercado de 

adquirência.

Tecnologia de Informação, Produtos 

SafraPay, Desenvolvimento de Produtos PJ,  

Comunicação e Marketing PJ.

Entender as necessidades da estrutura de 

tecnologia que dá suporte ao funcionamento 

do sistema de adquirência, entender a 

importância da disponibilidade operacional 

neste segmento, garantindo que a efetivação 

e a concretização da operação sejam 

realizadas no menor tempo possível, com 

segurança e disponibilidade.

Área para Escolha 

Ficha de Inscrição
Área Cursos Informações sobre a área Principais áreas relacionadas: Desafios/Aprendizado do Trainee: 

Belém Belém

Campinas Campinas

Cuiabá Cuiabá

Goiânia Goiânia

Ribeirão Preto Ribeirão Preto

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

São José dos Campos São José dos Campos

São Paulo - Capital São Paulo - Capital

Administração / 

Economia e Engenharia 

Atende e prospecta empresas com o objetivo de trazer 

novos negócios para o Banco. Assim, terá constante 

contato com CEO´s e CFO´s de grandes empresas, para 

conhecer as necessidades de cada cliente do segmento 

para oferecer-lhes produtos personalizados.

Segmentos:

* Empresa

* Middle

* Corporate

Comitê de Crédito / DAC, Produtos, Recursos 

Humanos, Assessoria de Planejamento e 

Controle, BackOffice, Mesa de Operações, 

O&M, Jurídico Consultivo, Comunicação e 

Marketing PJ, PLD, Revisão de Crédito e 

Monitoramento.

Prospectar clientes, formar uma carteira 

rentável, conhecer os produtos de 

empréstimo/serviços, análisar o crédito e os 

fluxos de operações do Banco.

BANCO COMERCIAL 



Área para Escolha 

Ficha de Inscrição
Área Cursos Informações sobre a área Principais áreas relacionadas: Desafios/Aprendizado do Trainee: 

Asset Allocation Asset Allocation

Engenharias, Ciências 

Atuariais, Economia, 

Administração

O Safra Asset Management gere recursos de terceiros 

por meio de fundos de investimentos e carteiras 

administradas. 

Atua criando e gerenciando estratégias de investimento 

e administrando carteiras globais e regionais, fundos 

mútuos e veículos de investimento de governos, 

instituições, empresas e indivíduos. 

Tecnologia da Informação,  Back-office, 

Apuração e Planejamento Comercial.

 O trainee vai aprender sobre estratégias de 

investimento e administração de carteiras. Os 

desafios são mais analíticos e 

desenvolvimento de melhorias na gestão de 

informações da área.

Asset Previdência e Produtos Asset Previdência e Produtos

Engenharias, Ciências 

Atuariais, Economia, 

Administração

 A Asset Produtos tem como função atender as áreas de 

gestão e comercial da Asset no que tange: informações, 

novos produtos, legislação, material de vendas e 

divulgação. Além disso, desenvolve novos fundos para 

deixar o portifólio do Banco cada vez mais completo.

É responsável também pela gestão dos produtos de 

Previdência Privada – PGBL e VGBL, contando com uma 

equipe especializada nesse segmento. 

Tecnologia da Informação,  Middle-Office, 

Apuração e Planejamento Comercial, 

Corretora.

O trainee vai aprender e der desafiaado a 

classificar clientes por fundos, por segmentos 

e segregação de P&L por veículo, tipo de 

fundo, alocação , etc. Essas informações são a 

base para os relatórios da área.

Distribuição de Produtos de 

Investimentos 

Distribuição de Produtos de 

Investimentos

Engenharias, Ciências 

Atuariais, Economia, 

Administração

É responsável pela consultoria de investimentos de 

todos os clientes, Private e Varejo. A área distribui 

produtos de Tesouraria, Asset, Previdência e Corretora. 

Áreas Comerciais e de Produtos.

Os desafios e aprendizados estão voltados  

aos produtos e serviços que o banco oferece 

e que podem ser potencializados,  gerando 

melhor alocação de investimentos.

M&A M&A
Engenharias, Economia, 

Administração

A área assessora as companhias nos temas que 

envolvam fusões, aquisições, venda de parte ou da 

totalidade do capital destas empresas (M&A).

Define estratégia mais apropriada para os interesses do 

cliente, abordando pontos como estrutura de 

transação, incorporação, alienação de ativos, joint 

venture, entre outras - e melhor forma de abordagem 

aos investidores.

Jurídico e Compliance.

O maior aprendizado diz respeito ao 

conhecimento mais profundo de empresas, 

análises financeiras e de viabilidade de 

negócios. Os desafios são voltados para as 

análises de dados e síntese de indicadores 

para a tomada de decisão.

Produtos Pricing Produtos Pricing

Engenharias, Economia, 

Administração de 

Empresas, Matématica, 

Física, Estatística, 

Ciências Contábeis e 

Ciências Atuariais

A área de Produtos Pricing atende à Financeira do 

grupo, liderando o desenvolvimento de produtos, 

funcionalidades e serviços do portfólio atual, desde a 

concepção até sua completa implantação. Gerencia o 

preço praticado pelos revendedores e filiais analisando 

risco, mercado, concorrência, dentre outras variáveis.

Comercial, TI, Back-office, Apuração e 

Planejamento Comercial, Tesouraria e 

Jurídico.

Os desafios estão voltados à maximização dos 

resultado do produto através de incentivos 

em taxa e comissão; aprimorar os modelos de 

precificação e remuneração dos parceiros 

comerciais; desenvolver novos planos de 

incentivo e campanhas; elaborar pesquisas de 

mercado e entender práticas da 

concorrência; implantar as ações de pricing, 

de modelo de remuneração e de incentivos; 

contribuir para a estratégia do produto.

Tesouraria Clientes Tesouraria Clientes

Engenharias, Ciências 

Atuariais, Economia e 

Administração  

A área de tesouraria clientes tem por objetivos 

estabelecer vínculos entre as áreas comerciais do Banco 

Safra S/A e a tesouraria do banco.

São ofertados diversos instrumentos financeiros, tais 

como funding (CDBs, LCI, LCA, LF, LF Subordinadas, 

etc...), certificados de operações estruturadas, mais 

conhecidos como COEs, e derivativos para posições 

direcionais ou de proteção (hedge).

Orientam-se gerentes e clientes com a proposição das 

melhores soluções financeiras para cada operação e 

perfil de investimentos. Também são feitas cotações on-

line para a correta precificação de tais soluções.

A estruturação e gerenciamento das atividades de 

pesquisa e acompanhamento de mercado também são 

feitas para os produtos de funding, identificando 

preços, produtos e instrumentos disponíveis, 

concorrência, gaps de oferta.

Comercial, TI, Back-office,  Apuração e 

Planejamento Comercial, Produtos e Jurídico.

Oportunidade de atuar no time de 

profissionais responsáveis pela gestão dos 

ativos, vivenciando sua rotina e identificando 

potenciais melhorias de atuação e boas 

práticas. Ajudar o banco a aumentar sua 

eficiência financeira atendendo suas 

necessidades periódicas de liquidez.

BANCO  DE INVESTIMENTOS


