
 

 

 

 

BPS CAPITAL – INVESTIMENTO EM SPECIAL OPPORTUNITIES  
DUAS VAGAS DE ESTÁGIO (INÍCIO 1º TRIMESTRE DE 2023)   

• A BPS Capital é uma casa de investimentos que utiliza fundamentos de value investing, ou seja, busca obter retornos 

substanciais comprando ativos a preços altamente descontados 

•  A BPS utiliza uma abordagem flexível para investimentos em equity ou dívida orientados para o controle ou influência 

significativa em empresas que estão passando por uma situação atípica, participando ativamente de reestruturações 

para restaurar a viabilidade financeira das empresas, gerando valor para os stakeholder envolvidos 

• A estratégia busca gerar retornos expressivos de equity ao mesmo tempo em que assume um risco controlados por meio 

de expertise interna de structuring financeiro e jurídico 

“Investment success doesn’t come from “buying good things,” but rather from “buying things well.” 

― Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor 

DESCRIÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIO  NO TIME DE INVESTIMENTOS 

• Atuar no mercado financeiro de investimentos alternativos por meio de distressed equity, private equity oportunístico, 

entre outras abordagens 

• Curva de aprendizado alta desde análise fundamentalista até modelagem financeira crítica de uma empresa com foco em 

preservação de caixa no curto prazo e geração de valor no médio-longo prazo 

• Atuar desde a concepção do ângulo do investimento passando pela execução da transação e até o desinvestimento; 

• Utilização de ferramentas financeiras de alta complexidade financeira como debêntures conversíveis, opções de compra 

e venda, warrants e alavancagem financeira 

• Alta exposição com management por meio de due diligence de companhias target ou monitoramento de nossas 

investidas 

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES  

• Analisar oportunidades de investimento em companhias abertas e fechadas com profundidade 

• Análise contábil profunda 

• Análise financeira fundamentalista 

• Elaboração de modelos de valuation: DCFs, LBOs, M&As e de Restructuring  

• Avaliação de investimento 

• Preparar apresentações e materiais para comitês internos 

• Due-diligence profunda de potenciais investimentos  

• Elaborar relatórios e pesquisas setoriais 

PERFIL REQUISITADO  

• Estudante de administração, ciências contábeis, engenharia ou economia (preferencialmente FGV, Insper, USP, ITA, IME 

ou outras de primeira linha); 

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

• Raciocínio lógico e visão analítica e proatividade;  

• Interesse e curiosidade em investimentos com capacidade de aprendizado rápido e autodidata 

• Sólidos conhecimentos em contabilidade, finanças corporativas, matemática financeira  

• Desejável experiência com avaliação de empresas/modelagem financeira; 

• Desejável experiência e conhecimento com as matérias relativas à Lei de Recuperação Judicial e Falências; 

• Salário e benefícios compatíveis com mercado com bônus atrelado à performance 

AOS INTERESSADOS, ENVIAR CV PARA PROCESSO.ESTAGIO@BPSCAPITAL.COM.BR COM O TÍTULO “VAGA DE ESTÁGIO - NOME E 

SOBRENOME DO CANDIDATO” ATÉ 31/01/2023  

Fases do Processo Seletivo: 

1) Prova presencial: GMAT + Contabilidade/Finanças Corporativas/Valuation  

2) Case Study: Análise de investimento de companhia aberta e apresentação ao time BPS 

3) Entrevistas finais 


