
 

VAGA DE ESTÁGIO EM PRIVATE EQUITY – EVERLAST CAPITAL 

EVERLAST Capital é um fundo de Private Equity brasileiro que tem por objetivo comprar uma 

empresa no segmento de tecnologia e assumir a sua gestão, de modo a acelerar o 

crescimento e geração de valor. Sua base de investidores é composta por alguns dos 

principais fundos institucionais de Middle Market bem como empreendedores de tecnologia 

que fundaram e venderam algumas das empresas de maior sucesso na América Latina. Além 

disso, o fundo foi incorporado por uma das principais Asset Managers em investimentos 

alternativos da região, que possui mais de 300 ativos no portfólio. 

Por ser um fundo novo, com uma estrutura horizontal e um time enxuto, os integrantes 

possuem grandes responsabilidades, exposição a todas as atividades relacionadas ao ciclo 

de análise e investimento, total abertura para exposição de ideias independentemente do 

nível de senioridade e trabalho diretamente com o Managing Director. 

Atividades a serem realizadas 

• Mapeamento e contato com M&A Advisors para geração de deal flow 

• Research e elaboração de teses proprietárias de investimento 

• Análise e modelagem financeira 

• Mapeamento de targets e prospecção ativa de empresas 

• Participação em processos de due dilligence 

• Elaboração de relatórios e apresentações para investidores 

Características desejadas 

• Alta capacidade analítica 

• Humildade 

• Conhecimento sólido em finanças corporativas, contabilidade e valuation 

• Domínio em Excel e PowerPoint 

• Excelente team player 

• Ter um plano carreira em Private Equity, Mercado Financeiro ou como 
Empreendedor 

• Experiência prévia em Fundo ou Instituição Financeira top tier será considerado um 
plus 

http://www.everlastcap.com.br/
https://braziljournal.com/spectra-levanta-r-17-bilhao-para-investir-em-alternativos


 

Descrição da vaga 

• Carga horária de no mínimo 30 horas semanais 

• Atuação em Home Office 

• Início imediato 

Managing Director 

Fábio Arruda possui experiência de 15 anos como Investidor e Empreendedor em negócios 

de tecnologia. Em 2012, aos 27 anos, foi CEO de um e-commerce fundado em conjunto com 

a Rocket Internet – Holding alemã com mais de 150 negócios em 100+ países. Em 2015 

fundou e foi COO da MAR ventures, Venture Builder de onde nasceram 5 fintechs 

abrangendo segmentos de crédito, remmitance, crypto e asset management. Dentro da 

MAR, foi co-fundador e CRO do Remessa Online, a maior plataforma independente de 

remessas internacionais do Brasil. Em 2019, ingressou como COO da EmCasa, no segmento 

de real estate tech. Ao todo, essas empresas levantaram mais de R$200 milhões dos 

principais fundos de Venture Capital da América Latina como Kaszek Ventures, Monashees, 

Global Founders Capital, Provance Capital, BTG, dentre outros. 

Para aplicar, basta enviar um e-mail com o currículo para fabio.arruda@everlastcap.com.br 

https://braziljournal.com/as-portas-do-ipo-ebanx-faz-ma-de-mais-de-r-1-bi

