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Sobre nós: 

A área de investimentos de Capital Privado do BTG Pactual atua nos segmentos de Private Equity, 

Infraestrutura, Impacto e High Growth e faz a gestão e alocação de recurso de terceiros em ativos 

nos setores da economia real, principalmente, mas não se limitando , aos setores de saúde, 
educação, varejo, serviços financeiros, tecnologia, industrials, energia, telecomunicações, 

transporte e logística. 

Com atuais ~R$ 25,5 bilhões de Ativos sob Gestão (AuM) em 12 companhias, temos um portfólio 
diversificado e com forte presença na América Latina, com exposição oportunística aos mercados 

europeus e norte americano. Também fomos eleitos pela Preqin o Gestor mais consistente em 

Infraestrutura da América Latina e segundo no mundo em termos de performance na última década. 

https://www.btgpactual.com/asset-management/capital-privado/ 

 

Descrição da vaga: 

• Suporte nas análises de potenciais novos investimentos, incluindo avaliação de modelos de 

negócios, setoriais e de demonstrativos financeiros 

• Suporte na preparação de materiais para os Comitês de Investimentos; 

• Suporte na preparação de modelos de Valuation  

• Acompanhamento das investidas – elaborar reports, apresentações e contribuir com diversas 

análises em contato próximo com as companhias do portfólio;  

• Estudar, apresentar e opinar sobre as empresas e mercado nos Comitês de Investimentos ;  

• Interação com outras áreas do banco. 

 

Perfil desejado: 

• Formação preferencial em Administração de Empresas, Engenharias ou Economia - previsão de 

formatura: a partir de junho/2024; 

• Pacote Office avançado; 

• Inglês fluente. 

 

Candidate-se enviando currículo para:  

sylvio.rinaldi@btgpactual.com com cópia para rafaela.portes@btgpactual.com com o título 

“BTG Private Equity_Estágio 2022.2” até 16/10. 

 

 

O BTG Pactual respeita a pluralidade de identidades e trabalha para promover uma cultura inclusiva. Não fazemos 

distinção de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em 

nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade. 
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