
 

Fábio Riberi Punsuvo 

Informações 
pessoais 

 Nacionalidade: Brasileira 
 Naturalidade: São Paulo 
 Tels.:+5511994868300 +551127760017  
 E-mail: fabio@f8a.com.br 

Áreas de 
interesse 
acadêmico 

 
 Mercado de capitais; 
 Análise de Investimentos; 
 Matemática financeira; 
 Governança Corporativa; 
 Economia. 

Resumo de 
qualificações 

 
 Consultor de Valores Mobiliários autorizado pela Comissão de Valores 

Mobiliários; 
 Conselheiro Certificado (CCA) pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC); 
 Membro titular/independente de Comitês de Investimento/Financeiro 

em Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Seguradoras 
nacionais e estrangeiras; 

 Desenvolvimento de trabalhos de consultoria financeira e de 
investimentos, direcionados a investidores institucionais (fundos de 
pensão e seguradoras) e clientes corporativos, elaborando soluções 
de investimento personalizadas; 

 Experiência no desenvolvimento de projetos de Governança de 
Investimentos, com foco na racionalização de processos e 
implantação de controles internos na área financeira e de 
investimentos; 

 Prestação de serviços para empresas de grande porte, nacionais e 
multinacionais; 

 Elaboração e revisão de Políticas de Investimento, focando objetivos 
de retorno, tolerância a riscos, modelagem de estruturas de 
investimentos, Asset Liability Management (ALM), estabelecimento de 
critérios objetivos para a seleção e avaliação de gestores de recursos, 
elaboração de mandatos de gestão, elaboração de processo técnico 
para a avaliação de propostas de investimentos, seleção das classes 
de ativos etc.; 

 Consultoria para implantação de Comitês de Investimento e prestação 
de serviços técnicos de consultoria de investimentos; 

 Experiência na estruturação de fundos de investimento e fundos de 
aplicação em cotas de fundos de investimento nos segmentos de 
renda fixa, renda variável e multimercados; 

 Gerenciamento da área financeira e de investimentos de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, sendo o responsável direto 

mailto:fabio@f8a.com.br


pelas atividades desenvolvidas no Departamento de Controle e 
Análise Financeira e Departamento de Operações, englobando os 
mercados de renda fixa, renda variável, e imobiliário; 

 Coordenação do processo de orçamento empresarial; 
 Experiência no planejamento e controle do fluxo de caixa, 

administrando montante expressivo de recursos financeiros; 
 Identificação e análise das alternativas de investimentos existentes no 

mercado financeiro; 
 Experiência na avaliação da viabilidade econômico-financeira de 

projetos de investimento;  
 Conhecimentos aprofundados de informática: ambiente de grande 

porte e microinformática; 
 Experiência na concepção e desenvolvimento de sistemas 

informatizados: empréstimos, fluxo de caixa, controle de 
investimentos, integração de sistemas etc.; 

 Experiência na realização de apresentações para Conselhos de 
Administração, Conselhos Fiscais, Diretorias Executivas etc.; 

 Participação ativa em grupos de trabalho envolvendo diversas 
empresas/áreas; 

 Atuação como membro efetivo de Comitês de Investimentos, órgão 
assessor da Diretoria Executiva, sendo o responsável pela elaboração 
dos estudos de viabilidade econômico-financeira objetos de 
apresentação para deliberação e formulação das estratégias de 
alocação dos investimentos; 

 Experiência em processos de planejamento estratégico; 
 Conhecimentos aprofundados dos produtos de investimento 

disponibilizados no mercado brasileiro; 
 Conhecimentos aprofundados em operações estruturadas: 

Sociedades de Propósito Específico, Fundos Imobiliários, Fundos de 
Direitos Creditórios, Fundos de Capital Garantido, Fundos de 
Investimento em Participações, operações de hedge para carteiras de 
renda variável etc.; 

 Excelente relacionamento com Consultorias, Auditorias, provedores 
de serviços e profissionais do mercado financeiro; 

 Implantação de metodologia para avaliação econômico-financeira de 
projetos de investimento para a área de marketing de laboratório 
farmacêutico; 

Formação 
Acadêmica 

2022 – Pós-Graduação, “Lato Sensu”, Leadership and Management, 
Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco. 

2012 – Alternative Investments Program, The Wharton School, 
University of Pennsylvania. 

2006 – Mestrado, “Stricto Sensu”, em Administração de Empresas, 
linha de pesquisa em Valoração Empresarial, pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
Dissertação de Mestrado sobre o tema “Qualidade da governança 
corporativa e participação societária dos fundos de pensão nas 
empresas de capital aberto brasileiras”. 

2002 – Pós-Graduação, “Lato Sensu”, em Finanças, no Programa 
MBA Executivo em Finanças, pelo IBMEC Business School. 

1997 – Pós-Graduação, “Lato Sensu”, em Administração com 
ênfase em finanças, no Programa C.E.A.G. da Fundação Getúlio 



Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
(EAESP). 
 
1992 – Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de 
Economia São Luís. 
 
1985 – Tecnólogo em Processamento de Dados pela Fundação 
Bradesco 
Programação nas linguagens ASSEMBLER e COBOL 

Experiência 
Profissional 

 
Dezembro/2013 – atual 
F8A – Consultoria Financeira EIRELI 
Cadastrada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para a 
prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários.  
Sócio-Diretor Técnico 
 
Setembro/2002 – Fevereiro/2017:  
FRP – Consultoria Financeira  
Cadastrada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para a 
prestação de serviços de Consultoria de Valores Mobiliários.  
Sócio-Diretor Técnico 
 
Junho/2008 – Julho/2009: 
Itajubá Investimentos 
Sócio responsável pela área de produtos 
 
Junho/2007 – Junho/2008: 
PPS – Portfolio Perfomance 
Sócio Consultor 
 
Abril/2005 – junho/2007: 
Icatu Hartford Seguros  
Gerente Corporate Sênior 
 
Setembro/2002 a Fevereiro/2005:  
RP&R – Rocca, Prandini & Rabbat – RiskOffice 
Prestação de serviços de consultoria através da FRP Consultoria 
Financeira 
 
Abril/2000 a Setembro/2002:  
Votorantim Asset Management DTVM Ltda  
Gerente Comercial da Divisão - Clientes Institucionais 
 
Fevereiro/1995 a Abril/2000: 
Economus Instituto de Seguridade Social 
Gerente do Departamento de Controle e Análise Financeira 
Maio/1997 a Abril/2000: acumulou a função de 
Gerente do Departamento de Operações Financeiras 
Agosto/1990 a Fevereiro/1995:  
Gerente da Economus Prestadora de Serviços S/C Ltda  
Maio/1989 a Agosto/1990:  
Analista de Suporte  
 
Novembro/1986 a Maio/1989:  
Banco Bradesco S/A 
Programador de Computador nas linguagens Assembler e Cobol 

Associações 
profissionais 

Registrado no Conselho Regional de Economia – CORECON sob no 
25.923-3 



Associado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC 

Atividades 
acadêmicas 

 
Professor de cursos de MBA na área financeira: PUC – Minas Gerais, 
Instituto de Estudos Aplicados a Seguridade (IDEAS) - Rio de Janeiro, 
UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí – Santa Catarina e cursos in 
company; 
Professor de finanças em cursos de Pós-Graduação na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie – São Paulo; 
Desenvolvimento de palestras focando temas da área financeira. 

Premiações 
 
 Menção honrosa no concurso de trabalhos técnicos destinados ao 27o 

Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, com o artigo “Pesquisa 
sobre governança corporativa e evidências empíricas dos benefícios 
obtidos pelos investidores institucionais”; 

 Artigo aprovado para publicação na Revista Contabilidade & Finanças da 
Universidade de São Paulo, sob o título:  "O Ativismo dos Fundos de 
Pensão e a Qualidade da Governança Corporativa"  
http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34243 
 

Cursos 
extracurriculares 

 ESG na Prática: Proteção e Geração de Valor 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC 

 Compliance e Governança: da conformidade legal à integridade 
corporativa on-line 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC 

 Advanced Topics in Business Management  
Pearson Business School – London - UK 

 Programa de atualização e desenvolvimento gerencial  
Fundação Getúlio Vargas 

 Geração de valor para o acionista  
Fundação Getúlio Vargas – CEAG (disciplina complementar do curso de 
Pós-Graduação) 

 Gestão de Risco de Crédito  
Fundação Getúlio Vargas – CEAG (disciplina complementar do curso de 
Pós-Graduação) 

 Risk Management   
Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas 

 Gerenciamento de Instituições Financeiras   
Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas 

 Corporate Finance   
Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas 

 Simulação do processo orçamentário: elaboração, execução e 
controle   
Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas 

 Administração de materiais, negociação e compras  
Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio Vargas 

 
 

São Paulo, março de 2022. 
 
 
 

_______________________ 
Fábio Riberi Punsuvo 
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