Faros ganha prêmio de melhor escritório
de investimentos do país
No último dia da Expert 2017, realizada pela XP Investimentos, aconteceu o
"Brazil Advisors Awards", premiação dos melhores escritórios e assessores de
investimentos da rede.
A XP Investimentos realizou entre os dias 22 e 24 de junho a Expert 2017, evento que reuniu
assessores de investimentos credenciados à XP, parceiros de negócios, distribuidores,
palestrantes e representantes das principais marcas de investimentos. No último dia do evento
aconteceu o “Brazil Advisors Awards”, premiação dos melhores escritórios e assessores de
investimentos da rede.
Utilizando 5 critérios para avaliação de qualidade e crescimento, a premiação é uma espécie de
“Oscar” dos assessores de investimentos, reconhecendo os melhores afiliados em três categorias:
melhor escritório, melhor assessor e escritório revelação (que são aqueles afiliados há no máximo
dois anos).
O vencedor na categoria “Melhor Escritório” foi a Faros Investimentos, focada em clientes de alta
renda com investimentos acima de R$ 1 milhão. Fundada por ex-profissionais do banco Banif, a
Faros surgiu em 2011 com um patrimônio líquido de R$ 90 milhões. Atualmente, o escritório conta
com um patrimônio de R$ 2,6 bilhões distribuídos entre 2.500 clientes ativos e 30 assessores.
Confira abaixo a entrevista com Matheus Soares Gouvea, sócio do escritório:
Há quanto tempo existe o escritório? Qual o tamanho atual de vocês (número de assessores,
clientes e patrimônio líquido)?
A Faros foi fundada em abril de 2011, 6 anos atrás. Temos R$ 2,6 bilhões distribuídos entre 2.500
clientes ativos e 30 assessores.
Conte um pouco sobre a evolução e o crescimento do escritório ao longo dos anos
Fundada por ex-profissionais do banco Banif, a Faros surgiu em 2011, com R$ 90 milhões
distribuídos em 56 clientes e uma equipe de 5 integrantes. Em 2013, a Faros se vinculou à XP, o
que acelerou ainda mais o crescimento da empresa, que em pouco tempo se tornou a maior
operação em patrimônio líquido da rede de escritórios.
Com um ritmo médio de crescimento de 60% ao ano, a Faros continua expandindo, através de
crescimento orgânico e de novos assessores.

Comente sobre a filosofia de trabalho do escritório, o foco de atuação (tipo de clientes,
produtos, etc)
A Faros é uma empresa voltada para clientes de alta renda, com investimentos acima de R$ 1
milhão. O perfil da grande maioria dos clientes é de preservação de capital, alocados
predominantemente em ativos de renda fixa e fundos de diversas classes de ativos.
A equipe é dividida em assessores comerciais e operacionais, cada quatro assessores comerciais
possui um assessor operacional, para auxiliá-lo nas demandas diárias.
Como é trabalhar como assessor da XP Investimentos? O que a instituição oferece?
A XP investimentos possibilita a Faros o acesso a diversos produtos em diferentes classes de
ativos, de maneira segura, transparente e tecnológica. Os nossos clientes acessam grande parte
do mercado através de um único cadastro.
O escritório venceu o Brazil Advisors Awards de 2017 como melhor escritório do País, entre mais
de 600 concorrentes. O que vocês consideram que foi fundamental para ganhar essa importante
premiação?
Trabalho em equipe, seriedade, baixo turnover de equipe e dedicação. Sempre acreditamos que a
assessoria financeira independente é o modelo do futuro no segmento de “Private banking”.
Baseado nessa crença, montamos a Faros, com o objetivo de prestar um serviço isento, com muito
foco e respeito ao dinheiro cliente.
Qual a importância desse prêmio para o escritório?
É o reconhecimento de um trabalho árduo e prazeroso de mais de seis anos, consolidação da
nossa marca, que nos ratifica o caminho correto trilhado.
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