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Prezado leitor,
Esta brochura contém um trabalho elaborado pelo F inancial Planning
Standards Board – FPSB, entidade que gerencia, divulga e controla a Certificação CFP® nos países onde ela está presente ao redor do mundo. O trabalho
foi traduzido pela Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, entidade que representa esta certificação no Brasil desde 2002.
O objetivo deste trabalho é apresentar o padrão global da Certificação CFP®
para o perfil do Planejador Financeiro Pessoal Certificado CFP®. Além disso,
esta brochura visa informar ao público e a todos os interessados na atividade
de planejamento financeiro pessoal quais são as habilidades, atributos, competências e atitudes esperadas de um planejador financeiro certificado pela
Planejar.
A Certificação CFP® é a única certificação de planejamento financeiro pessoal
com reconhecimento internacional. Sua filosofia global, apoiada no princípio
dos 4 E’s, credenciou-se como a certificação de maior credibilidade perante a
opinião do público no maior mercado de planejadores financeiros do mundo, o
mercado norte-americano.

4 E’s – A Filosofia Global de Certificação:
Experiência Profissional – Comprovada em atividade específica diretamen-te
relacionada ao processo de planejamento financeiro pessoal.
Exame – Todos devem prestar e passar no exame que é aplicado sob a
supervisão da entidade afiliada ao FPSB em cada país.
Ética – Adesão ao Código de Ética e Responsabilidade Profissional da
Planejar.
Educação – A educação continuada é necessária para a manutenção da
certificação pelos profissionais certificados.
Para mais informações sobre a certificação, acesse www.planejar.org.br
ou entre em contato: 11 4280.8520
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Missão do FPSB
O Financial Planning Standards Board (FPSB) gerencia, desenvolve e opera
programas de certificação, educação e programas relacionados para organizações de planejamento financeiro, possibilitando que estas se beneficiem e
protejam a comunidade global mediante o estabelecimento, a manuten-ção e
o fomento, no mundo todo, de padrões profissionais de planejamento
financeiro. O compromisso do FPSB com a excelência é representado pelas
marcas de diferenciação profissional CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER e a
logomarca CFP®.
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Perfil de Competências do Planejador Financeiro do FPSB

Uma análise abrangente que identifica as capacidades, as habilidades e o conhecimento
neces-sários para realizar com competência as tarefas de uma profissão é a base de um
programa de credenciamento profissional de qualidade.
O Perfil de Competências do Planejador Financeiro do FPSB – composto por
Capacidades do Planejador Financeiro, Habilidades Profissionais do Planejador
Financeiro e Conjunto de Co-nhecimentos do Planejador Financeiro – descreve as
capacidades, as habilidades, as atitudes, os juízos e o conhecimento que o profissional
de planejamento financeiro utiliza ao trabalhar com clientes em trabalhos de
planejamento financeiro. Para proporcionar de maneira compe-tente um planejamento
financeiro a um cliente, o profissional de planejamento financeiro pre-cisa combinar a
capacidade de executar as tarefas de planejamento financeiro (definidas em
Capacidades do Planejador Financeiro) usando as habilidades profissionais adequadas
(defini-das em Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro), recorrendo a seu
conhecimento de questões de planejamento financeiro (definidas no Conjunto de
Conhecimentos do Planejador Financeiro). A combinação eficaz de capacidades,
habilidades e conhecimento é o que define como competente o desempenho do
profissional de planejamento financeiro.
O Perfil de Competências do Planejador F inanceiro do F PSB reflete o que o
profissional de planejamento faz atualmente, bem como as expectativas para a
profissão de planejamento financeiro nos próximos cinco anos. O Perfil de
Competências descreve todo o leque de capaci-dades, habilidades e conhecimentos
necessários para proporcionar aos clientes, com competên-cia, um planejamento
financeiro. Os profissionais de planejamento financeiro que optaram por especializar ou
limitar o escopo de sua prática (por exemplo, em um ou dois componentes do
Planejamento Financeiro, como Planejamento Sucessório ou Planejamento Tributário)
devem levar em conta todo o conjunto de capacidades do planejador financeiro para
identificar qual capacidade utilizar em um trabalho para cliente.
Ao criar o Perfil de Competências do Planejador Financeiro, o FPSB descreveu as
capacidades, as habilidades e o conhecimento esperados de qualquer pessoa que
pratique o planejamento financeiro. O FPSB espera que os clientes dos profissionais de
planejamento financeiro se be-neficiem com um conjunto de aceitação mundial de
padrões de competência para profissionais de planejamento financeiro.
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Capacidades do Planejador Financeiro

Exemplo de capacidade do Planejador Financeiro
Coleta (Gestão de Ativos): 1.105 Coleta as informações necessárias para preparar um
demonstrativo detalhado dos investimentos detidos.

Planejamento financeiro é o processo de formulação de estratégias para auxiliar os
clientes a gerenciarem seus assuntos financeiros para atingirem seus objetivos de vida. O
processo de pla-nejamento financeiro envolve a análise de todos os aspectos relevantes
da situação do cliente em uma ampla gama de atividades de planejamento financeiro,
incluindo interrelações entre objetivos muitas vezes conflitantes.
As Capacidades do Planejador Financeiro determinadas pelo FPSB definem o conjunto
comple-to de competências requeridas de um profissional de planejamento financeiro. As
Capacidades do Planejador Financeiro descrevem as diversas tarefas que os
profissionais de planejamento financeiro devem ser capazes de realizar no decorrer de
trabalhos de planejamento financeiro para clientes, qualquer que seja o tipo, o contexto
ou sua localização. O profissional de planeja-mento financeiro utiliza uma ou mais
Capacidades do Planejador Financeiro, além de habilida-des, atitudes, juízos e
conhecimento relacionados ao trabalho, para fornecer com competência um
planejamento financeiro aos clientes.
Independentemente de o profissional de planejamento financeiro oferecer um
planejamento financeiro abrangente ou optar por limitar o escopo do seu trabalho (por
exemplo, para um ou dois componentes, como Planejamento Sucessório ou Planejamento
Tributário), ele precisa ser capaz de dominar todo o conjunto de capacidades requeridas
para fornecer com competência ao cliente um plano financeiro abrangente.
Os profissionais de planejamento financeiro devem dominar cada uma das
Capacidades do Planejador Financeiro no nível adequado e provavelmente vão trabalhar
com outros profissio-nais para avaliar e estudar os diversos aspectos da situação
financeira do cliente (por exemplo, trabalho com advogados em questões de
Planejamento Sucessório, trabalho com contadores em questões de Planejamento
Tributário etc.).
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Quadro de Capacidades do Planejador Financeiro
Cada Capacidade do Planejador Financeiro descreve uma tarefa que o profissional de
planeja-mento financeiro certificado executa ao fornecer planejamento financeiro a
um cliente. Ape-sar de reconhecer a natureza integrada das Capacidades do
Planejador Financeiro e que cada Capacidade pode aparecer sob diversas categorias,
para fins de apresentação, o FPSB alocou cada Capacidade do Planejador Financeiro
verticalmente a uma das três funções de planeja-mento financeiro (Coleta, Análise e
Síntese) e horizontalmente a um dos seis componentes de planejamento financeiro
(Gestão Financeira, Gestão de Ativos, Gestão de Risco, Planejamento Tributário,
Planejamento de Aposentadoria e Planejamento Sucessório).

Funções do Planejamento Financeiro
O F PSB classificou as capacidades do Planejador F inanceiro em três F unções de
Planejamento Financeiro:
Coleta
Durante a Coleta, o profissional de planejamento financeiro coleta as informações
necessárias para preparar um plano financeiro. A coleta vai além da simples reunião
de informações, incluindo também a identificação de fatos relacionados, por meio de
cálculos requeridos e a ordenação das informações do cliente para análise.
Análise
Durante a Análise, o profissional de planejamento financeiro identifica e considera
problemas, faz análise financeira e avalia as informações resultantes para poder
formular estratégias para o cliente.
Síntese
Durante a Síntese, o profissional de planejamento financeiro sintetiza as informações para formular e avaliar estratégias para criar um plano financeiro.
Competências Essenciais do Planejador Financeiro
Coleta, Análise e Síntese podem ser ainda definidas por competências essenciais
do Planejador Financeiro.
Durante a Coleta, as duas competências essenciais do Planejador Financeiro são:
1. Coletar as informações quantitativas necessárias para elaborar um plano
financeiro.
2. Coletar as informações qualitativas necessárias para elaborar um plano
financeiro.
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Embora cada uma dessas competências essenciais do Planejador Financeiro
tenham associadas a elas capacidades de planejamento financeiro diferentes e
possivel-mente relacionadas, ambas utilizam as mesmas práticas fundamentais
de planeja-mento financeiro da função Coleta.
Durante a Análise, as duas competências essenciais do planejador financeiro são:
1. Considerar as oportunidades e restrições potenciais para formular
estratégia
2. Avaliar as informações para formular estratégias.
Embora cada uma dessas competências essenciais do planejador financeiro tenham
associadas a elas capacidades de planejamento financeiro diferentes e possivelmente
relacionadas, ambas utilizam as mesmas práticas fundamentais de planejamento
financeiro da função Análise.
Durante a Síntese, a competência essencial do planejador financeiro que utiliza as
práticas fundamentais de planejamento financeiro da função Síntese é:
1. Formular e avaliar estratégias para elaborar um plano financeiro

Práticas Fundamentais de Planejamento Financeiro
As Práticas F undamentais de Planejamento F inanceiro representam as competências
que se relacionam com a capacidade do profissional de planejamento financeiro de:
• Integrar as diversas competências essenciais do planejador financeiro e
componentes de planejamento financeiro.
• Entender e dominar as interrelações entre as diversas Capacidades do
Planejador Financeiro de executar uma função de planejamento
financeiro.
O profissional de planejamento financeiro usa uma ou mais Práticas Fundamentais de
Plane-jamento Financeiro ao fornecer um planejamento financeiro a um cliente.

Componentes do Planejamento Financeiro
O FPSB classificou as Capacidades do Planejador Financeiro em seis componentes de
planeja-mento financeiro:
1. Gestão Financeiro
2. Gestão de Ativo
3. Gestão de Risco
4. Planejamento Tributário
5. Planejamento de Aposentadoria
6. Planejamento Sucessório
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O profissional de planejamento financeiro não avalia isoladamente as necessidades
de im-postos, gestão de ativos ou aposentadoria ao fornecer planejamento
financeiro a um clien-te. Da mesma forma, o profissional de planejamento financeiro
incorpora pelo menos uma das capacidades do Planejador Financeiro de uma
determinada função de planejamento fi-nanceiro (por exemplo, Coleta) ou
componente do planejamento financeiro (por exemplo, Gestão de Risco) ao trabalhar
com uma Função ou área relacionadas, porém separadas, da situação financeira do
cliente.
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Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro
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Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro
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Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro
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Termos Usados na Matriz de Capacidades do Planejador Financeiro
Gestão de Ativos: Estratégias e técnicas para otimizar o retorno dos ativos
levando em con-ta os requisitos e as restrições do cliente.
Alocação de Ativos: Abordagem para decidir como investir um conjunto de
recursos em um amplo leque de classes de ativos para determinar um mix de
ativos mais condizente com os objetivos de retorno do cliente com níveis de
risco aceitáveis e adequados.
Orçamento: Demonstrativo que estima os recursos financeiros e gastos de um
determinado período.
Demonstração de Fluxo de Caixa: Demonstrativo que resume as entradas e
saídas de caixa em um dado período.
Cliente: Pessoa, pessoas ou entidades relacionadas com quem o profissional de
planejamen-to financeiro tem uma relação formal de planejador-cliente.
Planejamento Sucessório: Estratégias e técnicas para a preservação e
distribuição de ativos acumulados.
Gestão Financeira: Estratégias e técnicas para otimizar o fluxo de caixa, os
ativos e passivos a curto e médio prazo.
Plano F inanceiro: Uma estratégia ou grupo de estratégias, detalhadas e
metodicamente formuladas, usadas para gerenciar os assuntos financeiros de
uma pessoa para atingir seus objetivos de vida.
Práticas Fundamentais de Planejamento Financeiro: As competências que
percorrem todos os componentes de planejamento financeiro e se relacionam
com a integração e as interre-lações entre as capacidades do Planejador
Financeiro.
Necessidades: Um item ou condição que são necessários.
Demonstrativo de Patrimônio: Um demonstrativo dos ativos e passivos.
Objetivos: Um resultado que é buscado e desejado.
Demonstrações Financeiras Pessoais: Demonstração do patrimônio,
demonstração do fluxo de caixa e orçamento, em conjunto.
Informações Qualitativas: Informações sobre qualidades, atitudes e preferências
do cliente.
Informações Quantitativas: Informações objetivas e mensuráveis sobre o
cliente.
Planejamento de Aposentadoria: Estratégias e técnicas para acumulação de
patrimônio e retiradas nos anos de aposentadoria.
Gestão de Risco: Estratégias e técnicas para gerenciar a exposição financeira
devido ao ris-co pessoal. Os termos risco, exposição ao risco e tolerância ao
risco referem-se ao risco de perda financeira devido a circunstâncias pessoais.
Estratégia (estratégias): Plano concebido para atingir um ou mais objetivos
específicos.
Planejamento Tributário: Estratégias e técnicas para maximizar o valor
presente do pa-trimônio da família após a tributação.
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Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro
As Habilidades Profissionais descritas no Perfil de Competências do Planejador
Financeiro do FPSB identificam as habilidades que o profissional de
planejamento financeiro deve ter para aconselhar os clientes em trabalhos de
planejamento financeiro e que envolvem um alto grau de confiança, incerteza,
complexidade e acordo mútuo com clientes de vários tipos, ou na inte-ração com
colegas ou outras pessoas na condição de profissional.
É fundamental no conceito de profissionalismo do FPSB a necessidade do
profissional de plane-jamento financeiro usar suas habilidades profissionais para
trabalhar no interesse dos clientes e defender e fomentar os interesses da
profissão de planejamento financeiro em benefício da sociedade.
O FPSB classificou as habilidades profissionais requeridas de um profissional de
planejamento financeiro em quatro áreas:
1. . Responsabilidade profissional
2. . Práti
3. . Comunicaç
4. . Cogniç
Em cada categoria de habilidade, o FPSB identificou diversos componentes que
indicam que o profissional forneceu um planejamento financeiro com o nível
adequado de competência profissionalismo.
O profissional de planejamento financeiro precisa ser capaz de integrar sem
rupturas uma ou mais habilidades profissionais com o conhecimento e
capacidades adequadas em cada um de seus atos ou interações profissionais, e
comprometer-se em atualizar permanentemente suas habilidades profissionais
para manter a competência no campo do planejamento financeiro.
O profissional de planejamento financeiro pode usar uma ou mais habilidades
profissionais para ter um desempenho competente em qualquer Capacidade do
Planejador Financeiro.
Embora algumas das Habilidades Profissionais sejam específicas ao
planejamento financeiro, muitas são comuns a todas as profissões.

15

Matriz de Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro
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Conjunto de Conhecimentos do Planejador Financeiro
A capacidade de atuar de maneira eficaz como profissional de planejamento
financeiro exige que a pessoa domine o conhecimento teórico e prático em um
amplo leque de tópicos de pla-nejamento financeiro e afins. Depois que a pessoa
domina o conjunto de Conhecimentos de Planejamento Financeiro, ela pode aliar
esse conhecimento a habilidades e capacidades profis-sionais para proporcionar
planejamento financeiro competente.
O domínio do conjunto de conhecimentos da profissão de planejamento
financeiro permite que o profissional dessa área suscite o respeito e a confiança
dos clientes e adquira confiança em sua capacidade de exercer a profissão com
competência.

Quadro do Conjunto de Conhecimentos do Planejador Financeiro
O conjunto de Conhecimentos do Planejador Financeiro do FPSB identifica o
conhecimento que o profissional precisa ter para fazer o planejamento financeiro
de clientes ou para interagi com colegas ou outros na condição de profissional.
O FPSB classificou o conjunto de conhecimentos de planejamento financeiro em
onze áreas:
Tributação
II. Seguro
III. Investimento
IV. Aposentadoria, Poupança e Geração de Renda
V. Legislação
VI. Análise Financeira
VII. Dívida
VIII. Ambiente Econômico e Regulatório
IX. Planos de Previdência Social
X. Finanças Comportamentais
XI. Ética e Padrões de Conduta
I.
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Conjunto de Conhecimentos do Planejador Financeiro
I. Tributação
1. Regras de avaliação;
2. Tributação pessoal;
3. Tributação empresarial;
4. Transferência de patrimônio;
5. Questões de impostos internacionais.

II. Seguros
6. Seguro empresarial;
7. Seguro de vida;
8. Seguro de incapacidade/substituição da
renda;
9. Seguro-saúde;
10. Seguro de doenças críticas (inc doenças
graves e traumas)
11. Seguro de bens materiais;
12. Seguro de acidentes pessoais.

III. Investimentos
13. Tipos de investimento;
14. Estruturas de investimento;
15. Tipos de risco de investimento;
16. Medição de risco de investimento;
17. Técnicas de gestão de carteiras;
18. Técnicas de compra e venda;
19. Medição de desempenho;
20. Moderna teoria de carteira.

IV. Aposentadoria, Poupança e
Programas de Renda
21. 1. Pensão do Governo;
22. 2. Poupança do Governo;
23. 3. Programas Empregador/Empregados;
24. 4. Previdência Complementar;
25. 5. Poupança Pessoal.
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V.

Legislação
26. Legislação
27.

civil
Legislação societária

VI. I. Anális

inanceira

28. Análise

de informações financeira;
29. Índices financeiros pessoais;
30. Gestão de caixa e orçamento;
31. Demonstrativos financeiros pesso

VII. II. Dí
32. Crédito

ao consumidor e gestão
crédito
33. Hipote
34. Leas
35. Insolvência e falên

O símbolo
global de
desempenho

O símbolo global de
excelência em planejamento
financeiro

A Certificação CFP® é a única credencial de profissionalismo mundialmente
reconhecida para o planejador financeiro pessoal. Ao buscar aconselhamento
objetivo, competente e
de confiança, procure um profissional CFP®.
Para mais informações sobre a Certificação CFP®, visite www.planejar.org.br e
www.fpsb.org.
Certificação CFP® Excelência global em planejamento financeiro

As marcas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER and
pertencem ao Financial Planning Standards
Board Ltd. para uso fora do território norte-americano. A Planejar – Associação Brasileira de Planejamento
Financeiro é a entidade autorizada pelo FPSB, mediante acordo firmado entre ambas, para a concessão e
administração destas marcas no território brasileiro.
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