
Diretor de Gestão 

Matheus Portela de Oliveira Chaves 

 

 

i. Cursos concluídos: Economista graduado pela Universidade de Brasília 

– UnB em dezembro de 2015. 

 

ii. Aprovação em exame de certificação profissional:  

 

a) CFP® (obtido em 2016);  

b) CNPI-P (obtido em 2016);  

c) CGA (obtido em 2018).  

d) Está credenciado como consultor e como administrador de 

carteiras de valores mobiliários junto à CVM. 

 

iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:  

 

- Atuou entre agosto de 2013 e junho de 2014 na empresa Econsult, de 

consultoria econômica para empresas, ocupando o cargo de assessor 

(responsável por elaborar projetos de viabilidade econômica para 

empresas). 

- Atuou entre agosto de 2014 e outubro de 2016 na DXI Planejamento 

Financeiro, empresa de corretagem de seguros e consultoria CVM. 

Ocupou o cargo de analista de investimentos e planejamento financeiro, 

elaborando os relatórios com indicação de investimentos para os clientes. 

- Atuou entre janeiro de 2017 e junho de 2017 na Jeremy Bentham 

Investimentos, da qual foi sócio fundador. A empresa, já extinta, atuava 

como consultoria CVM e corretora de seguros. Ocupou o cargo de 

responsável técnico pela consultoria. 

- Atuou entre julho de 2017 e agosto de 2018 na Planejadores Associados 

(corretora de seguros). Ocupou o cargo de responsável técnico junto á 

SUSEP. 

- Atuou entre julho de 2017 e agosto de 2018 como consultor CVM 

autônomo, prestando serviço de planejamento financeiro e indicação de 

produtos de investimentos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diretor de Risco, Compliance e PLD 

Matheus Paschoal de Assis Moraes  

 

 

i. Cursos concluídos:  

a. Administrador graduado pelo Centro Universitário de Brasília – 

Ceub em julho de 2017. 

b. Especialização em Gestão de Risco e Compliance na Fundação 

Getúlio Vargas – FGV, 2018 

c. MBA na Fundação Getúlio Vargas – FGV, 2019. 

 

 

ii. Aprovação em exame de certificação profissional: Especialista de 

Análise de Risco pela FGV. Curso concluído em 24 de agosto de 2018. 

 

iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:  

 

- Atuou entre agosto de 2013 e setembro de 2014 na CTIS Tecnologia 

(empresa de TI), ocupando o cargo de gerente de logística. 

- Atuou entre abril de 2015 e agosto de 2016 na DXI (corretora de seguros 

e consultoria CVM), como gerente de back office e gerente financeiro, 

responsável por intermediar o relacionamento entre a empresa e os 

parceiros comerciais, dar suporte operacional aos clientes e colaboradores, 

além de elaborar relatórios e criar indicadores para acompanhamento do 

desempenho financeiro da empresa. 

- Atua desde julho de 2017 na Planejadores Associados (corretora de 

seguros) como gerente financeiro e gerente de back office. Desempenhou 

as mesmas funções que na empresa anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diretor Executivo 

João Pessine Neto 

 

i. Cursos concluídos: Administrador graduado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FVG-RJ em julho de 2010. 

 

ii. Aprovação em exame de certificação profissional: CFP® (obtido em 2016). 

 

iii. Principais experiências profissionais:  

 

- Atuou entre fevereiro de 2010 e agosto de 2010 na empresa Ágora Corretora, ocupando 

o cargo de analista de investimentos, responsável por aconselhar clientes no processo de 

alocação em ativos de renda fixa e variável. 

- Atuou entre agosto de 2010 e abril de 2012 no Bradesco. Ocupou o cargo de operador 

de sala de ações. 

- Atuou entre abril de 2012 e janeiro de 2013 na Ativa Corretora, ocupando o cargo de 

Consultor Comercial.   

- Atou entre janeiro de 2013 e janeiro de 2017 na DXI Planejamento Financeiro 

(consultoria CVM e corretora de seguros), como planejador financeiro para pessoa física. 

- Atua desde janeiro de 2017 na Planejadores Associados (corretora de seguros e 

prestadora de serviços de planejamento financeiro) como Diretor Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analista de Investimentos 

Carlos Augusto de Carvalho Alves de Faria 

 

i. Cursos concluídos: Engenheiro Mecânico graduado pela Universidade Brasília 

– UnB em dezembro de 2017. 

 

ii. Aprovação em exame de certificação profissional: 

a) CNPI-P (obtido em 2017); 

b) CGA (obtido em 2017);  

c) CFP® (obtido em 2019); 

d) É Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários credenciado junto à CVM. 

  

iii. Principais experiências profissionais:  

 

- Atuou entre fevereiro de 2017 e dezembro de 2017 na Planejadores Associados como 

estagiário. 

- Atua desde janeiro de 2018 na Planejadores Associados como analista de back office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assessor comercial 

Pedro Henrque Jobim Souza 

 

i. Cursos concluídos:  

a. Engenheiro Mecânico pela Universidade Brasília – UnB (2010) 

b. Pós-graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas – FGV 

(concluído em 2014) 

 

ii. Aprovação em exame de certificação profissional:  

- CFP® (obtido em 2017) 

  

iii. Principais experiências profissionais:  

 

- Atuou entre janeiro de 2017 e junho de 2017 na Guide Life, como planejador 

financeiro para pessoas físicas. 

- Atuou entre junho de 2017 e dezembro de 2018 na Planejadores Associados, como 

assessor comercial. 

 


