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“O InFinance é uma iniciativa 
extremamente valiosa”

João Scandiuzzi

Estrategista Chefe - BTG Pactual 



QUEM SOMOS
INFINANCE

Fundado em 2012, o InFinance surgiu como uma entidade com o
propósito de aproximar os alunos da Comunidade Insper ao mercado
financeiro. A entidade promove uma série de eventos e palestras abertas

com profissionais renomados para a Comunidade Insper.
Além disso, os membros do InFinance são capacitados através de aulas

e projetos – mentorados por profissionais parceiros do mercado – nos
núcleos de Asset Management, Crédito, Equity Research, M&A, Private
Equity e Renda Fixa..

HISTÓRICO

MISSÃO

Promover a oportunidade de desenvolvimento por meio do Mercado Financeiro, 
formando pessoas preparadas para ir além de seus objetivos.

Ser referência como a entidade estudantil protagonista no Mercado Financeiro 
brasileiro, disponibilizando capacitação e networking de excelência em qualquer lugar.

VISÃO

O objetivo é ir além, buscando sempre inovar, construir e transmitir conhecimento;
Aprender com todos, nunca faltando humildade para evoluir em todas ocasiões;
Reconhecimento pelo resultado; valorizando a capacidade de se entregar ao máximo;
Fazer o certo, mantendo integridade e ética acima de tudo;
Paixão pelo que fazemos, fomentando o sentimento de pertencer à entidade.

VALORES

HOJE

20+
parceiros

6 núcleos

2012.2

Lançamento oficial

2014.2
Fundação do núcleo de 
Private Equity

2015.2

Fundação dos núcleos de 
Renda Fixa e M&A

2016.1
1º Semestral 
Meeting

2011.2
Fundação

2021.1

41
membros
oficiais



PROJETOS
INFINANCE

CRÉDITO
Em Crédito, analisamos uma empresa de forma a entender, desde sua operação, seu histórico e suas

estratégias futuras até sua estrutura de capital. Feita essa análise e procedido o modelo com as devidas
projeções, o grupo deve escolher a operação de crédito ideal à empresa no momento. Por fim, o tipo de

contrato, o prazo, a taxa, o montante e os convenants/garantias devem ser definidos.

EQUITY RESEARCH
O núcleo de Equity Research tem como foco capacitar seus membros para a execução de análises e

avaliações de empresas listadas em bolsas. Por meio do desenvolvimento de habilidades analíticas e de

pesquisa, com objetivos tanto qualitativos quanto quantitativos, simulamos práticas comuns às assets do
mercado financeiro, realizando um modelo de Valuation para as empresas analisadas ao final do semestre.

PRIVATE EQUITY
Este núcleo tem como principal objetivo replicar todos os estágios de um investimento de Private

Equity. Os membros fazem a prospecção de uma companhia, na qual a entrada de um fundo é possível e

rentável, e desenvolvem uma tese qualitativa de geração de valor e estrutura da transação, finalizando com
uma modelagem financeira quantitativa rigorosa.

MERGERS & ACQUISITIONS
No núcleo de M&A, os membros são capacitados a partir de uma completa análise de um possível

deal, prospectado pelos próprios integrantes do núcleo. Para tal, o grupo desenvolve habilidades tanto

qualitativas, ancoradas no estudo da operação das empresas e na busca por racionais que justifiquem o
processo de M&A entre as mesmas, quanto quantitativas, exaustivamente trabalhadas no cálculo de
sinergias, elaboração de merger model e execução das demais análises pertinentes ao processo.

RENDA FIXA
O núcleo de Renda Fixa tem como objetivo desenvolver o racional necessário para se investir em

diversos ativos de renda fixa. Para isso, o primeiro passo é o aprendizado sobre a decisão de política

monetária no Brasil, sendo necessário, portanto, entender o papel do Banco Central na economia e analisar
a conjuntura doméstica e internacional. Feito isso, os membros são apresentados aos mais diversos ativos
de renda fixa e às estratégias de investimento relacionadas a eles para que construam uma carteira coerente
e acompanhem seu rendimento.

ASSET MANAGEMENT
O núcleo de Asset Management tem como objetivo analisar múltiplas empresas no semestre, desde a

parte qualitativa à parte quantitativa e valuation, e capacitar os membros em gestão de risco e portfólio
por meio da gestão de um fundo de ações, simulando a atividade de assets do mercado financeiro.



Para essas atividades, contamos hoje com mais de 20 instituições
parceiras respeitadas no Mercado Financeiro. Cada núcleo recebe o apoio

de parceiros respectivos, por meio de reuniões frequentes de
acompanhamento. A partir dessa dinâmica de mentoria, somos capazes de

aperfeiçoar os argumentos apresentados nas teses de cada projeto e
aproximá-los da realidade do mercado.

A partir desses relacionamentos externos, aprimoramos nossos
conhecimentos técnicos, adquirimos experiências únicas com
profissionais experientes e conseguimos expandir nossa networking com

a excelência de nossos projetos. Além disso, não raro nossos membros
iniciam programas de estágio e carreiras através de instituições parceiras.

PARCERIAS
INFINANCE
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