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Candidatos Eleitos - Conselho de Normas Éticas

• Marcia Valeria Scaramela, CFP® 

• Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP®

• Rodrigo Assumpção, CFP® 

• Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP® 

• Leonardo Martin, CFP® 

• Annik Konradt Lins, CFP®

• Pedro Orlandi, CFP® 
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Marcia Valeria Scaramela, CFP® 
Eleita membro do Conselho de Normas Éticas

Sócia atuante na Área Comercial Gestão de Patrimônio da TAG, CFP desde 2010. Graduada em Economia,
possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral e Pós-MBA em Liderança e Negociação pela
Kellogg School of Management. Atua no mercado financeiro desde 1986, com sólida experiência e passagens
pela Tesouraria do BankBoston, exercendo função executiva junto a clientes Corporate. Trabalhou também em
instituições como Lloyds TSB e Banco Itaú na área de Wealth Management durante 10 anos. Antes de ingressar
na TAG, foi head do Private Banking do Banco Opportunity por 6 anos.

LinkedIn:www.linkedin.com/in/marcia-scaramela-cfp%C2%AE-0741401/detail/recent-
activity/shares/

É membro do Conselho de Normas Éticas há 2 biênios, com vários artigos sobre Ética na CFP Magazine.

Motivação em se candidatar: “Continuar a desenvolver ações que visam difundir a integridade e postura ética,
exigido por nosso Código de Ética, e atuar com foco em resultados percebidos.”

Contribuição: “Através de engajamento e dedicação para apoiar as iniciativas promovidas pelo Conselho, bem
como possíveis grupos de trabalho que se fizerem necessários para garantir a boa condução das pautas do
Conselho.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/marcia-scaramela-cfp%C2%AE-0741401/detail/recent-activity/shares/
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Marcela Regis de Augusto Púlice, CFP® 
Eleita membro do Conselho de Normas Éticas

Profissional com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Adquiriu a certificação em 2016.
Atualmente é Membro do Conselho de Normas Éticas e gostaria de permanecer para dar continuidade aos
avanços que fizemos na revisão do Código de Ética e demais iniciativas. Acredito no propósito da Associação e
pretendo promover boas praticas dentro do Conselho.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/marcela-púlice-cfp®-29272218/

Já atuou em 02 mandatos do Conselho de Ética, na Semana ENEF, divulgação da comunicação Planejar Pra Vida
Toda (campanha).

Motivação em se candidatar: “Continuar a construir um Conselho de Ética robusto, dinâmico e eficaz tanto na
orientação/disseminação dos princípios quanto na apuração das denuncias. O crescimento da Associação é
notável e precisa de um Conselho que acompanhe esta evolução.”

Contribuição: “Estar presente nas reuniões mensais e demais GTs, quando necessários. Contribuir tanto na
estratégia quanto na aplicabilidade das regras do código de ética. O trabalho é intenso, requer
comprometimento e dedicação, no qual, me coloco à disposição.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/marcela-púlice-cfp®-29272218/
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Rodrigo Assumpção, CFP® 
Eleito membro do Conselho de Normas Éticas

Sócio-fundador da Ethos Investimentos, membro eleito por 2 mandatos no Conselho de Normas Éticas da
Planejar. Formado em Direito, Pós-Graduado em Finanças pela FGV-CEAFE e concluiu especialização em
Financial Economics pela London School of Economics e Instituto de Estudios Bursatiles. É Consultor de Valores
Mobiliários credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e desde 2010 possui a certificação CFP®.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/rodrigoassumpcao/

Co-fundador da Comissão de Conscientização Financeira, ex-membro da Comissão de Educação, atual Vice-
Presidente do Conselho de Ética.

Motivação em se candidatar: “Acelerar o trabalho iniciado no mandato anterior de posicionamento mais pró
ativo do Conselho frente aos profissionais CFPs.”

Contribuição: “Promover a atividade do planejador financeiro tendo a Ética como principal pilar.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/rodrigoassumpcao/
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Rodrigo Alvarez Vazquez, CFP® 
Eleito membro do Conselho de Normas Éticas

Sou graduado em Administração de Empresas com Habilitação em Comercio Exterior pela UNIP – Universidade Paulista – 2001
MBA Executivo em Gestão de Negócios Financeiros pela FGV – 2010 Curso de Extensão em Wealth Management pelo Instituto
Saint Paul – 2012 Possuo 21 anos de experiência profissional no setor financeiro, sendo 14 anos atuando em Instituição Financeira
nas áreas de Private Banking e Alta Renda, e nos últimos 6 anos atuando como Planejador Financeiro Independente, atendendo
famílias de alta renda. Planejador financeiro certificado desde 2010 Membro da Comissão de Relacionamento com Associados
desde maio/2012. Membro do Conselho de Normas Éticas desde 03/2014.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/rodrigo-vazquez-cfp®-19650825/

Desde 2012, contribui de forma ativa na Planejar. Inicie minhas atividades como voluntario na Comissão de Relacionamento com
Associados, em 2012, e em 2014 no Conselho de Ética, Desde então continua como membro do Conselho de Ética, contribuindo
de forma ativa e participativa nas reuniões mensais, revisão do código de ética, analise de denuncias, enfim em todas as
atividades que compete ao Conselho de Normas Éticas. Também continua atuando na Comissão de Relacionamento com
Associados, especificamente no GT de Associados PJ, contribui para a revisão de planos PJ, assim como estabelecendo a grade de
benefícios de cada categoria, e buscando prospectar novos associados PJ. Já participou como Mentor no Programa de Mentoring.
Também já participei de forma Voluntaria em clinicas financeiras. Já participei com Mediador em Webinar da Planejar. Já
contribuiu com artigos para a Coluna - Consultório Financeiro do Jornal Valor, e revista CFP Magazine.

Motivação em se candidatar: “A nossa Associação tem crescido em numero de membros de forma rápida, e isso gera uma grande
preocupação na manutenção de nossa certificação de distinção e excelência. Minha principal motivação é contribuir para que
nossos Associados possam entender a importância e o valor que tem em ser certificado, e o papel do Conselho de Normas Éticas
na minha visão tem muito a contribuir de forma educativa e de orientação.”

Contribuição: “Meu objetivo é ajudar a construir e melhorar a visibilidade do Profissional CFP.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/rodrigo-vazquez-cfp®-19650825/
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Leonardo Martin, CFP® 
Eleito membro do Conselho de Normas Éticas

Iniciei minha carreira como AAI no escritório da AltaVista Investimentos da XP na cidade de Taubaté em 2009. Após um ano na
função e aprendendo muito sobre o mercado recebi uma oferta para trabalhar como Administrador de Contratos na Embraer,
local que fiquei por 2 anos. Em 2013 iniciei minha carreira no segmento bancário atuando no Itaú como gerente Uniclass. No
meio de 2014 recebi uma oferta do Banco Santander para assumir uma carteira Van Gogh. Tirei a certificação CEA e logo em
seguida a CFP. Então fui convidado para ser o gerente regional de investimentos no Santander. O trabalho acabou sendo referência
no Brasil e me convidaram para ir para a assessoria de investimentos. Me tornei coordenador de uma equipe e fizemos um
trabalho de captação e retenção de recursos muito significativo. O êxito me rendeu uma promoção para a assessoria Ultra High,
projeto que eu ajudei a desenvolver. Em 2020 o Banco BTG Pactual me ofereceu uma vaga como Head das operações do
segmento Advisor no Vale do Paraíba e desde então assumi esse desafio.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/leonardo-martin-cfp%C2%AE-73441022/

Motivação em se candidatar: “Acredito que o planejamento financeiro é um dos principais temas que levam pessoas, cidades e
um país a prosperidade. Combater desinformações e ajudar as pessoas a se organizarem tem sido minha vida desde que me
apaixonei pelo tema em 2013. Quero poder ajudar a influenciar mais pessoas a entenderem a importância de nossa missão.”

Contribuição: “Aumentar a participação de profissionais CPFs longe de grandes centros através do desenvolvimento de fóruns
regionais de ética. Criação do "FCC" Faça a Coisa Certa, comentando sobre casos de dilemas éticos e como se comportar num
cenário de adversidade. O selo "Planejamento Ético" para divulgação do trabalho do Planejador Financeiro com o público.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/leonardo-martin-cfp%C2%AE-73441022/
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Annik Konradt Lins, CFP® 
Eleita membro do Conselho de Normas Éticas

COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES: Planejador Financeiro CFP® - Competência Multiespecialista, com visão estratégica e
conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento
financeiro, fiscal e sucessório. Experiência como Consultora de Investimentos para as áreas de varejo de instituições financeiras,
aconselhamento a clientes de alta renda. Experiência como Private Banker, no atendimento a clientes no mercado local e
internacional para abertura de contas, constituição de fundos exclusivos, compra e venda de ações através de corretora.
Experiência como Agente Autônoma de Investimentos em DTVM (plataforma aberta) estudo de alocação de ativos, avaliação da
rentabilidade e custos e recomendação de melhoria seja através de fundos abertos, fundos exclusivos ou carteiras administradas
para clientes de alta renda. CERTIFICAÇÕES: Ancord – Agente Autônomo de Investimentos – Dez 2018, Certificação CFP® Certified
Financial Planner – Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, 2016, Certificação ANBIMA - CPA 20 FORMAÇÃO
ACADÊMICA: Especialização em Economia para Empresas – FGV, 2001, Especialização em Mercado de Capitais e Financeiros –
FGV, 1997, MBA- Executivo em Finanças – IBMEC /1995, Graduação em Administração de Empresas – UFSC - Universidade Federal
de Santa Catarina, 1986 .

LinkedIn: www.linkedin.com/in/annik-lins-cfp%C2%AE-b5224521/

Já escreveu dois artigos para a Planejar um no Valor Econômico e outro para a revista Época, participou da semana ENEF como
orientadora substituta e foi convidada pela Marcela Pulice para participar de um comitê para analisar um caso de infração de
normas éticas.

Motivação em se candidatar: “Quero contribuir para a comunidade dos planejadores financeiros do Brasil, disseminando as
melhores práticas para o maior número de pessoas possível.”

Contribuição: “Promover ambiente ético entre Clientes e Planejadores financeiros mediante conscientização dos Princípios e
Normas do Código de Conduta e Ética.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/annik-lins-cfp%C2%AE-b5224521/
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Pedro Orlandi, CFP® 
Eleito membro do Conselho de Normas Éticas

Os primeiros contatos com o mundo dos investimentos e do planejamento financeiro vieram durante a 
faculdade de Comunicação Social, na FAAP - Fundação Armando Alvares Penteado.
Antes do final do curso vendi minha participação na empresa fundada com amigos da adolescência e fui buscar 
informações e conhecimento para cuidar desse primeiro patrimônio.
Segui ainda por vários anos atuando como executivo e participando de outros projetos de empreendedorismo 
até fundar a partir de 2014, a Brain4Finance, a 7 Investimentos e Groway/Moneyline Tecnologia.
Atualmente concentro minha energia na 7 Investimentos credenciada à XP e no desenvolvimento da Groway, 
uma ferramenta colaboração com planejadores e planejados.
Quero muito colaborar com o desenvolvimento ético do instituto e da profissão.
Marido da Renata, pai do Felipe e da Malu, faço segundo eles o melhor hambúrguer da galáxia. Quando posso 
gosto de estar na quadra de tênis e ou acertando um “river” no poker com os amigos. 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/pedro-o-86387b30/

Voluntário ENEF.

Motivação em se candidatar: “Colaborar com o desenvolvimento ético da atividade.”

Contribuição: “Levando ao instituto minha experiência e disposição de colaborar.”

Voltar à 
relação

http://www.linkedin.com/in/pedro-o-86387b30/

