
Resumo da Oportunidade 

A Virya Capital busca um estagiário altamente capacitado e motivado para trabalhar diretamente com o diretor do fundo. 

Essa oportunidade possibilitará ao estagiário viver de perto todo o ciclo de private equity, com participação ativa na busca, 

negociação e aquisição de uma empresa. Caso o estagiário tenha um bom desempenho, poderá haver oportunidades de 

continuidade e/ou efetivação na operação da empresa adquirida. Esta posição também é ideal para aqueles que querem 

ganhar experiência para buscar oportunidades em bancos de investimento, consultorias ou private equity após a 

graduação, casos em que estaremos disponíveis para providenciar cartas de recomendação e apresentações quando 

possível. 

Sobre a Virya Capital 

A Virya Capital é uma empresa de private equity no modelo search fund, um veículo de investimentos dedicado a 

identificar, adquirir e operar uma empresa de médio porte no Brasil. A empresa é apoiada por um grupo de investidores 

americanos e brasileiros que, somados, contam com centenas de transações e bilhões de dólares investidos nos Estados 

Unidos, Europa e América Latina por meio do modelo de search fund.  

Responsabilidades do Estagiário 

Estamos buscando estagiários para atividades de suporte ao fundo durante a busca por uma companhia para aquisição. 

O estagiário desempenhará um papel integral na busca por alvos para aquisição, na gestão do pipeline de negócios e na 

execução de transações. 

Dependendo da experiência e do interesse do estagiário, as atividades podem incluir: 

• Analisar indústrias para definir e refinar teses de investimento; 

• Filtrar listas de indústrias para identificar alvos para investimento; 

• Entrar em contato com donos de empresas para validar interesse em receberem investimento; 

• Acompanhar o diretor em reuniões com donos de empresas; 

• Colaborar em processos de due dilligence, i.e. analisar demonstrações financeiras, fazer modelos financeiros, 
coordenar atividades com contadores e advogados etc.; 

• Preparar relatórios para investidores; 

• Apoiar a gestão da operação do fundo; 

Perfil do Estagiário 

Não é impreterível que o candidato tenha experiência prévia. No entanto, é indispensável que conte com as seguintes 
características: 

• Algum conhecimento de modelagem financeira, incluindo avaliação de empresas pelos métodos de fluxo de caixa 
descontado e de análise de empresas e transações comparáveis – oferecemos treinamento complementar com 
as melhores plataformas de ensino da disciplina no mundo, mas é preciso ter conhecimento prévio; 

• Alta capacidade analítica e de pesquisa, bem como sólidas habilidades de comunicação oral e escrita 

• Ética de trabalho sólida, capacidade de trabalhar de forma independente e vontade de aprender; 

• Inglês fluente – capacidade de conversar com desenvoltura com interlocutores diversos, ler material escrito com 
agilidade e escrever relatórios no idioma com correção; 

Ainda que não requerido, é desejável que o candidato tenha as seguintes habilidades: 

• Experiência em identificar e apresentar recomendações de indústrias, empresas e/ou oportunidades de 
investimento; 

• Experiência prévia em funções de pesquisa ou liderança, incluindo em entidades estudantis como Empresa Júnior. 
 

Para se candidatar, por favor, envie seu currículo para contato@viryacapital.com com o assunto “Candidatura para 
Estágio_SEUNOME” até o dia 06/07/2021. 
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