APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2021.2

“O InFinance é uma iniciativa extremamente valiosa”
João Scandiuzzi
Estrategista Chefe - BTG Pactual

INFINANCE

QUEM SOMOS
Fundado em 2012, o InFinance surgiu como uma entidade com o propósito de aproximar
os alunos da Comunidade Insper ao mercado financeiro, promovendo palestras com
profissionais renomados e capacitando seus membros por meio de aulas e
2021
projetos, com o apoio de dezenas de parceiros
2019.1 2019.2 2020.1
2017.1 2017.2 2018.1 2018.2
2016.2
2015.2 2016.1
2015.1

2013.1

Valuation
Programa de Trainee

Plan. Estrat.

Identidade Visual

Ident. Visual

Crédito

Crédito
M&A
Renda Fixa

Private Equity
Equity Research

2012.2

Networking

Challenges

VC & Private Equity
Lab Finanças

Networking

Challenges

Renda Fixa

2013.2 2014.1

Asset

Planejamento Estratégico

M&A

2014.2

2020.2

PE
Equity
Valuation Week

Trainee

Processo Seletivo

PS

Palestras

Palestras

Parcerias

Parcerias

INFINANCE HOJE
Hoje, o InFinance é uma das maiores ligas de
mercado financeiro do Brasil.
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PROPÓSITO

MISSÃO

VALORES

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

O OBJETIVO É IR ALÉM;
Aprender com todos;
Reconhecimento
pelo resultado;
Fazer o certo;
Paixão pelo que fazemos

VISÃO

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

PROJETOS
Além de estarem alocados - mentorados por profissionais parceiros do
mercado - em um dos núcleos da Diretoria de Projetos

Presidente

Eduarda Saurin

Projetos

Rafael Andrade
Asset Management
Em Asset Management, os membros analisam
múltiplas empresas no semestre e são capacitados
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.

Crédito
Em Crédito, os membros analisam uma
empresa e, procedido o modelo com as devidas
projeções, o grupo deve escolher a operação
de crédito ideal à empresa no momento.

Equity Research
Em Equity, os membros desenvolvem habilidades
analíticas e de pesquisa para execução de análises
e avaliações qualitativas e quantitativas de
empresas listadas em bolsas.

Mergers & Acquisitions

Pedro Stevaux

Em M&A, os membros são capacitados,
qualitativa e quantitativamente, a partir de
uma completa análise de um possível deal,
prospectado pelos próprios integrantes do
núcleo.

Private Equity
Em PE, os membros fazem a prospecção de uma
companhia, na qual a entrada de um fundo é
possível e rentável e replicam todos os estágios
de um investimento de Private Equity.

Renda Fixa
Em Renda Fixa, os membros desenvolvem o
racional necessário para se investir em diversos
ativos de renda fixa, construindo uma carteira
coerente e acompanhando seu rendimento.

SUPORTE
Todos membros do InFinance fazem parte de pelo menos um núcleo
das Diretorias de Suporte: Comunicação e Planejamento

Presidente
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Suporte 2021.2

COMUNICAÇÃO
2021.2
Eventos

Eventos, palestras, aulas e
para a Comunidade Insper

Live com Cláudio Haddad

Marketing

Criação de uma rede de networking
Posicionamento do InFinance com nossos ex-membros
perante os parceiros externos
Mentoria para novas entidades
Rebranding da identidade visual
de Mercado Financeiro
do InFinance na mídias sociais.
Contato com Ligas de Mercado
Rebranding do Instagram
Financeiro para realização de eventos

Fórum InFinance: bate-papo com CEOs

Painel ESG com Liga de
Empreendedores

Networking

Rebranding do site

Live com Denis Morante e ligas

Suporte 2021.2

PLANEJAMENTO
2021.2
Processo Seletivo

Trainee

Vídeo de apresentação
Redução das folhas
Dinâmica em Grupo com
Resolução de cases
Entrevistas individuais
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Trilha de Capacitação
com membros e parceiros

Elaboração de projetos

387
Curso
Adm

38 candidatos no
Programa de Trainee
2021.1

72

Capacitação
Trilhas de capacitação
Básica
Todos os membros devem
participar e inclui aulas
técnicas e de soft skills.
Específicas
Membros devem optar
por uma trilha a cada
semestre.

Recursos Humanos
Feedbacks
Dividido em três partes:
1ª: formulário
2ª: dinâmica 360º
3ª: gerente-membro
Gerenciamento dos
recursos financeiros

Elaboração de produtos
Gerenciamento de
iniciativas

Trilhas de Leitura
Integração dos membros
Membros transitam entre
Novas iniciativas de
trilhas, escolhendo o livro
integração no ambiente
que querem ler.
online

2021.1
ATUALIZAÇÕES

– Assembleia InFinance

PRINCIPAIS
PROJETOS
2021.1
da
Inovação eIntensificação
Expansão
Expansão da Relação
Diferentes
formas
de
Relação com ExCultura de Feedback
das Atividades
com Terceiros
Membros Gerar Conteúdo
Junção dos núcleos de Marketing e Publicações, formando o novo núcleo de Marketing com o intuito
de otimizar e coordenar melhor todas as publicações da entidade.
Planejamento de novas formas de gerar conteúdo, sendo algumas das principais as seguintes:
Criação de um curso com algum foco específico
fornecido para o público externo.
Com as novas trilhas de capacitação internas,
percebemos a possibilidade e capacidade do InFinance
expandir e fornecer um curso de capacitação para o
público externo, sendo da Comunidade Insper ou não.
A ideia ainda é embrionária, e o que foi pensado até
aqui é na possibilidade de estruturar esse curso ao
longo do semestre e implementar a sua primeira
edição em dezembro/janeiro de 2021/22.

Formas alternativas do InFinance produzir conteúdo.
Dado o cenário pandêmico que impossibilita encontros
e eventos presenciais, percebemos uma saturação na
quantidade de lives e uma oportunidade de pensar em
formas alternativas e complementares de produzir e
fornecer conteúdo. Dentre essas formas estão
entrevistas publicadas em formas de matérias escritas
nos veículos da entidade e ainda a criação de um canal
no Spotify para publicar séries de Podcasts.
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Mudanças em toda a dinâmica de feedbacks da entidade, desde o processo seletivo até a dinâmica
dos membros e o núcleo de Recursos.
O intuito é capacitar melhor os membros em soft skills e possibilitar ainda todo o tipo de melhorias
para os mesmos através de feedbacks completos acerca de sua performance.
O atual processo de feedback implica em três partes.
A primeira é um feedback formal, em que os membros avaliam seus pares por meio de um formulário
com uma série de afirmações, selecionando um número de 1 a 5 para representar a sua avaliação.
A segunda é um feedback informal, em que os grupos se reúnem para um dinâmica de avaliação
360º, em que citam um ponto positivo e um construtivo para cada um.
Por fim, os gerentes realizam conversas individuais com seus membros.
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Inovação eRelação
Expansão
com ExExpansão da Relação
Cultura de Feedback
Gerar Conteúdo
Membros
com Terceiros das Atividades
Melhor definição do escopo do núcleo de Networking e novos projetos conduzidos pelo mesmo com o
intuito de criar uma rede de conexões para a entidade e todos os membros. Tais projetos envolvem:
Manutenção do contato com entidades
parceiras e outras ligas de mercado financeiro,
posicionando o InFinance como líder no projeto
de criação de uma associação de ligas de
Mercado Financeiro no Brasil e no contato
cotidiano com as mesmas. Foco também em
manter um bom relacionamento com entidades
do Insper.

Expansão para o contato com alunos
e ligas de Ensino Médio,
auxiliando os mesmos com as suas
atividades e criando uma boa relação
com potenciais futuros membros e
alunos do Insper.
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Criação de uma cultura proativa na entidade em termos de inovação e mudanças.
Mais especificamente no semestre de 2021.1, foram feitas conversas na entidade sobre a
criação de um Núcleo Quant, possivelmente em parceria com a Giant Steps, novo parceiro
do segundo semestre de 2020.
O projeto de Renda Fixa incorporou métodos quantitativos em sua análise, em parceria
com a Encore.
Primeiro semestre da Asset Management.

ASSET MANAGEMENT
O novo núcleo de Asset Management foi construído a partir de conversas
com mais de 10 casas diferentes, assim coletando diversas visões distintas
para que o grupo pudesse formar a sua concepção própria.
PROCESSO DE
CRIAÇÃO
Conversas
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Brasil Capital

Club (Boston College)

Constellation
Apex Capital
Indie Capital
Arbor Capital

Mckinsey

Skopos Capital
Panamby Capital
Verde
Encore
Integrante de um Finance

ESTRUTURA
ATUAL
No semester de 2021.1 o núcleo da asset contou
com um gerente e quatro membros divididos em
dois times, cada analisando as seguines
empresas:

•

Mercado Livre, Magalu, B2W, Via Varejo e
Enjoei;

•

Stone, Pagseguro, XP, Banco Inter e Meliuz.
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Criação de um programa de mentoria entre membros da entidade e associados
interessados. A ideia foi fortalecer o contato entre membros e ex-membros, manter os
associados mais próximos do dia a dia da entidade e melhorar a experiência dos membros
a partir do contato com uma pessoa referência.

PROGRAMA DE MENTORIA
A ideia do programa de mentoria é que cada membro possa ter um
contato próximo com uma pessoa que seja uma referência para as suas
atividades no InFinance, carreira e trajetória no geral.
ESTRUTURA DO PROGRAMA
Cada membro tem como mentor um associado do InFinance interessado em participar do programa.
•

A dupla de mentor – mentorado será definida a partir do interesse do membro em áreas do mercado e cargos que
ocupa no InFinance (núcleos dos quais faz parte), e a experiência do associado tanto no mercado quanto no InFinance.

•

Realizar aproximadamente de 4 a 6 encontros (virtuais, ou ser combinado) entre mentorado e mentor ao longo do
semestre, para se conhecerem e conversarem sobre carreira, atuação na entidade e qualquer outro assunto que
parecer relevante.

•

Flexibilidade para os dois combinarem os encontros e assunto dos mesmos da forma que funcionar melhor para
ambos. A ideia no final é apresentar duas pessoas que podem criar uma relação interessante.

INTERESSE DOS MEMBROS
Asset Management

Membros

Investment Banking

Private Equity

Renda Fixa

Wealth Management

Crédito

PRINCIPAIS
INICIATIVAS
2021.1
Geração
de
Inovação
e Expansão
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com
Engajamento
no
Pluralidade na
Conteúdo
das Atividades
Entidades
Entidade Modelo Remoto

• Foco: transformar a imagem do Mercado Financeiro.
• Tentativas de atração para o Processo Seletivo:
• Contato feito individualmente com cada um dos bixos, com foco nas meninas.
• Realização de um Bate Papo com as Meninas do InFinance para incentivar as
candidatas a prestarem o PS e tirar dúvidas desse tema.
• Na Segunda e Terceira fase, cada candidata teve pelo menos 1 menina avaliando-a.
• Novas parcerias e projetos sobre diversidade, como XP e Elas no MF.
• Eventos com mulheres do Mercado
• Woman Speed Networking

Suporte 2021.1

Meninas InFinance
Evolução de Meninas no InFinance

Objetivo para 2021.2: > 31,7%
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Realização do Planejamento Estratégico para reformulação da visão, missão e valores para um
novo horizonte de 5 anos, com base nas novas ambições da entidade.
MISSÃO
Promover a oportunidade
de desenvolvimento por meio
do Mercado Financeiro, formando
pessoas preparadas para ir além
de seus objetivos

VISÃO
VALORES

O objetivo é ir além;
Aprender com todos;
Reconhecimento
pelo resultado;
Fazer o certo;
Paixão pelo que fazemos

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

@infinanceinsper
InFinance Insper
InFinance Insper
www.infinanceinsper.com

