
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.

A Deméter Agro-solutions é um braço da Laplace Finanças, fundada em 2021 por um grupo de executivos 
com ampla experiência no Agro, em Finanças e em Gestão de Riscos. A missão da Deméter é oferecer 
soluções ligadas ao Agronegócio em Assessoria na Gestão de Risco, Inteligência de mercado e Gestão 
de Investimentos no Agro. 

TRACK-RECORD ÚNICO EM OPERAÇÕES NOS ÚLTIMOS ANOS

+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

VAGA DE COORDENADOR PARA ASSESSORIA EM GESTÃO DE RISCOS

ATIVIDADES
• Criação de modelos econômico-financeiros com projeções de DRE, Balanço e Fluxo de Caixa
• Modelagem de estruturas de endividamento e Hedge
• Análise estatística de dados de mercado (e.g. câmbio, preços de commodities)
• Elaborações de apresentações
• Facilitação de discussões e apresentação de materiais em reuniões com clientes

DESCRIÇÃO
• Assessoria financeira para definição de estratégia de Gestão de Riscos de empresas do Agronegócio
• Mapeamento de fatores de riscos (e.g. câmbio, preços de commodities) para  modelagem do plano de 

negócios com o objetivo de determinar exposições diretas e indiretas de variáveis alvo para a gestão de 
riscos (lucro, fluxo de caixa, covenants, etc)

• Criação de governança de gestão de riscos
• Suporte aos clientes na estruturação de operações de hedge com derivativos  

REQUISITOS

• Ensino superior em Engenharia, Economia, Administração, Contabilidade ou áreas afins.
• 3 a 5 anos de experiência
• Excel avançado
• Essencial: Experiência com modelagem econômico financeiras (projeções de DRE, balanço patrimonial 

e fluxo de caixa)
• Diferencial: Conhecimento básico de estatística e de instrumentos financeiros (tipos de dívida, 

derivativos, etc)

DIFERENCIAIS
• Salário compatível com o mercado
• Vale refeição
• Plano de saúde
• Elegibilidade para bônus conforme desempenho
• Flexibilidade de horário (home-office ou híbrido)

CONTATO
Interessados devem enviar currículo com o título 

“Coordenador Financeiro Deméter” para 
alexandre.adler@demeteragro.com.br até 15/Out

Para mais informações visite nosso site: 
https://www.laplace.com.br/

R$ 554 milhões

IPO

Mai/2021

R$ 1,5 bilhão

Reestruturação

Set/2021

R$ 3,5 bilhões

M&A

Out/2021

R$ 1,4 bilhões

Reestruturação

Jul/2022

R$ 510 milhões

M&A

Jul/2022

Laplace Finanças foi o assessor 
financeiro exclusivo da 

Eletrobras em uma das maiores 
ofertas de ações na história do 

Brasil

R$ 33,7 bilhões

Capitalização da Eletrobras | 2022

R$ 2,4 bilhões

M&A

Ago/2021

https://www.laplace.com.br/

