
2 VAGAS DE ESTÁGIO:
• EQUITY ADVISORY (M&A E IPO) E DEBT RESTRUCTURING
• INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS

A Laplace Finanças é uma assessoria financeira independente e gestora de recursos 
fundada em 2009, que reúne profissionais orientados pelo resultado, reconhecidos pela 
ampla experiência em investimentos e assessoria financeira, assim como pelas relações 
de longo prazo com investidores e clientes.

TRACK-RECORD ÚNICO EM OPERAÇÕES NOS ÚLTIMOS ANOS

LAPLACE FINANÇAS EM NÚMEROS

+230 transações +R$ 680 bilhões

A equipe da Laplace Finanças executou, com 
êxito, mais de 230 transações. Esta 

comprovada capacidade de execução é 
resultado da profunda experiência 

acumulada de seus profissionais

A equipe da Laplace Finanças concluiu as 
operações de Ofertas Públicas de Ações, 

M&A e reestruturação de dívida com valor 
superior a R$ 680 bilhões

PRINCIPAIS ATIVIDADE E PRÉ-REQUISITOS

EQUITY ADVISORY (M&A E IPO) E 
DEBT RESTRUCTURING

INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS

• Auxílio na elaboração e 
desenvolvimento de modelos 
financeiros

• Construção de bases de dados e 
análises setoriais

• Elaboração de apresentações no 
contexto das transações

• Auxílio na condução de processos de 
diligência 

• Participação em todas as etapas do 
processo de investimento:

— Sourcing, diligência e negociação

— Execução de transação 

— Acompanhamento de portfólio

— Desinvestimento

• Captação e distribuição de fundos de 
investimento

PRÉ-REQUISITOS:

• Estudantes de administração, economia ou engenharia, com formação a partir de 
dez/2022

• Inglês fluente
• Matemática financeira
• Capacidade analítica, comprometimento, proatividade e espírito de equipe

CONTATO
Os interessados devem enviar currículo com o título “Programa de Estágio” e indicação 

da(s) vaga(s) pretendida(s) para fernanda.farias@laplace.com.br até 10/fev
Para mais informações visite nosso site: https://www.laplace.com.br/
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BRL 753 milhões

M&A

Jul/2021

BRL 2,3 bilhões

M&A

Fev/2019

BRL 554 milhões

IPO

Mai/2021

BRL 4,1 bilhões

Reestruturação

Jan/2021

BRL 47 bilhões

Revisão estrutura de capital

Dez/2019

R$ 4,5 bilhões

Follow-on

Equity follow-on of 

the year (2020)

BRL 58,8 bilhões

Reestruturação

Set/2020
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