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Processo Seletivo Special Situations BPS Capital –Estágio (Início 2022)

A BPS é investidora em special situations, nos mais diversificados ativos, que incluem participações societárias (incluindo ativos líquidos e 
private equity), títulos de dívida (crédito), ativos judiciais, imobiliários e demais direitos creditórios. A premissa para os investimentos da BPS é 
que a sua atuação gere valor para a contraparte.

Descrição da Vaga

• Atuar no mercado financeiro com investimentos em ativos alternativo, special

situations, distressed e private equity;

• Atuar desde a concepção do ângulo do investimento até a execução da transação e 

desinvestimento;

• Participar na construção e elaboração de estruturas como FIDCs, FIMs, FIPs

visando otimização fiscal;

• Alta exposição com management de Companhia.

Perfil Requisitado

Principais Responsabilidades

• Estudante de administração, ciências contábeis, engenharia ou economia (FGV,

Insper, USP, ITA, IME ou outras de primeira linha);

• Raciocínio lógico e visão analítica;

• Pacote Office avançado (Excel, Power Point e word);

• Sólidos conhecimentos em contabilidade, finanças corporativas, matemática e

financeira;

• Experiência com avaliação de empresas/modelagem financeira;

• Desejável experiência com avaliação de empresas estressadas, negociação com

credores e forma;

• Desejável experiência e conhecimento com as matérias relativas à Lei de

Recuperação Judicial e Falências;

• Desejável conhecimento com programação (Python).

Aos interessados, enviar CV para processo.estagio@bpscapital.com.br com o título “Vaga de Estágio” até 31/01/2022

Salário e benefícios compatíveis com mercado

• Preparar apresentações para comitês internos, investidores e pitch de novos 

investimentos;

• Elaborar relatórios e pesquisas setoriais, para comitês internos, investidores;

• Elaborar modelos financeiros DCFs, LBOs, M&As,, Real Estate, Restrutucturing

assim como modelos de renda fixa.

Fases do Processo Seletivo: Prova presencial GMAT + Contabilidade/Finanças Corporativas/Valuation e Entrevistas
Rua Pedroso de Alvarenga, 691, 16º, Itaim Bibi, SP
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BPS Capital

Áreas de Atuação

Alocação por Estrutura de 
dívida objetivando 
retornos de equity, com 
ênfase em downside
protection e preservação 
do capital

Dívida High 
Yield

Situações que demandam 
execução complexa, 
especialmente quando 
vemos catalisadores para 
destravar valor.

Foco em fluxos de caixa 
descorrelacionados com 
ciclos macroeconômicos

Special 
Situations

NPLs Corporativos 

Transações sob 
medida com uso 
intenso de 
estruturação

Real-Estate

Investimentos protegidos 
por garantias em ativos 
imobilizados.

Liquidação/
Recuperação 

Judicial

A gestão de falências é 
altamente ineficiente no 
Brasil, o que gera 
oportunidades para 
uma atuação proativa e 
multidisciplinar.

Transações imobiliárias, 
NPLs e Claims

O Brasil possui as 
maiores taxas de litígio 
do mundo, oferecendo 
uma oportunidade 
inexplorada de 
financiar ou adquirir 
claims

Legal Claims Litigation Finance

Financiar ações judiciais no 
Brasil e EUA (relacionados e 
empresas brasileiras), 
envolvendo casos de fraude 
e teses jurídicas

Private Equity

Investimento em 
capital privado, 
suportado por teses 
de investimento  que 
miram oportunidades 
de crescimento 
orgânicas e 
inorgânicas


