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Palavra do
Presidente

2020: Um dos anos mais 

desafiadores dos últimos tempos...

Vivenciamos um cenário de pandemia que 

há décadas não acontecia no mundo e, sem 

sombra de dúvida, ficará na memória de 

várias gerações. Saúde e economia foram 

fortemente impactadas. Pessoas, famílias, 

empresas e instituições tiveram que se 

adaptar a um novo cenário, a um novo 

padrão. 

Para a Planejar, não foi diferente. 

Estruturamos nossas atividades, 

atendimento e a atuação de voluntários 

para o formato 100% remoto. Essas 

mudanças trouxeram consequências, 

mas não impediram que atingíssemos 

resultados importantes que merecem ser 

divididos com vocês.

Completamos 20 anos de existência! Vinte 

anos qualificando profissionais e levando a 

importância do planejador financeiro para 

a vida de muitos brasileiros. Passamos 

pela auditoria do órgão que nos regula 

internacionalmente – Financial Planning 

Standards Board (FPSB) – com o intuito 

de certificar que a Associação atua 

nos padrões de qualidade e exigência 

esperados no mundo todo para a formação 

de planejadores financeiros qualificados.

Nossos candidatos sofreram com 

cancelamentos e mudanças de data de exame 

devido à COVID-19, mas nós mantivemos o 

foco e conseguimos viabilizar duas datas de 

prova dentro de todos os padrões sanitários 

exigidos durante a pandemia, garantindo a 

inclusão de quase 800 novos profissionais 

certificados no mercado. Essa conquista 

possibilitou que passássemos de 7ª para a 5ª 

posição no ranking global, atingindo o número 

de 5.414 profissionais certificados no Brasil. 

Nos engajamos em campanhas globais 

visando minimizar os impactos da pandemia 

para a população em geral, entregando 

cursos gratuitos e o e-book “Planejamento 

Financeiro Pessoal para Tempos de Incerteza”. 

Abrimos nossa CFP Magazine para o público 

e mantivemos nossas atuações na semana 

ENEF, WIW e WFPD. Aliados aos associados, 

incentivamos a contribuição dos profissionais 

às instituições parceiras: Fundação Banco do 

Brasil, Seu Dinheiro Nossa Ajuda e Plataforma 

n2, como forma de levar nosso apoio às 

pessoas e famílias.



Jan Gunnar Karsten
Presidente da Planejar
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Para os profissionais CFP®, entregamos o 

Kit do Associado, composto por uma série 

de documentos que auxiliam os profissionais 

que estejam iniciando na carreira de 

planejador financeiro. Os eventos de 

educação continuada passaram a ser 100% 

online, possibilitando a participação dos 

associados em todo Brasil. Desenvolvemos 

o Programa de Investimentos Alternativos 

Planejar – PIAP, que foi lançado ainda 

no formato piloto no início deste ano e 

deve ser divulgado para toda a base de 

profissionais CFP® ao longo de 2021.

Mudamos de sede, de sistema e fechamos 

o ano entregando o primeiro Congresso 

Internacional da Planejar, com um 

conteúdo de altíssima qualidade. 

Para 2021 os desafios permanecem 

enormes diante do cenário de pandemia 

que se estende por todo mundo. Ainda 

assim, temos grandes projetos para 

entregar! 

Iniciamos o ano com o desenvolvimento do 

Plano Estratégico de Educação, que visa 

conectar todas as iniciativas de educação 

para os associados. Implantaremos um 

novo Portal de Educação, que contará 

com trilhas de aprendizagem e diversos 

recursos adequando às necessidades dos 

diferentes perfis de profissionais que a 

Planejar congrega.

Ampliaremos nossa atuação nas redes 

sociais e nos eventos de conscientização 

financeira, levando mais educação para a 

sociedade e reforçando a importância do 

planejador financeiro com a Certificação 

CFP® neste processo. Teremos lives 

internacionais junto ao FPSB para 

compartilhamento de experiências e 

melhores práticas entre os profissionais 

CFP® ao redor do mundo.

Entre outras iniciativas, teremos, no    

segundo semestre de 2021, a aplicação 

da pesquisa internacional do Job 

Analysis do FPSB, que busca identificar 

os padrões internacionais na profissão 

de Planejamento Financeiro e atualizar o 

currículo da certificação CFP® no mundo. 

Investiremos na primeira pesquisa de 

imagem para as marcas CFP e Planejar e 

implantaremos o Digital Badge – Certificado 

Digital em blockchain para os profissionais 

certificados. 

Aproveito, como de costume, para 

agradecer à equipe da Planejar, aos 

voluntários, à Anbima, aos nossos 

conselhos de Administração, Normas Éticas 

e Fiscal, aos nossos voluntários e a você, 

nosso associado.

Desejo que 2021 seja um ano de muitos 

avanços na saúde, na economia e no Brasil. 

E que nós estejamos sempre prontos para 

atuar não apenas no desenvolvimento 

de nossas atividades profissionais, mas 

também nos engajando em iniciativas 

voluntárias, sejam elas em conjunto à 

Planejar, outras instituições ou de forma 

individual. Vamos todos fazer parte 

desta corrente do bem e contribuir para 

o desenvolvimento de um futuro mais 

próspero para as famílias brasileiras.



A PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros – é uma 

associação não governamental e sem fins lucrativos, com 20 anos de 

experiência, que reúne todos os planejadores financeiros CFP® no Brasil e 

demais profissionais interessados na atividade de planejamento financeiro 

pessoal.

Diretrizes: 

• Fomentar a formação de planejadores financeiros no Brasil.

• Promover o processo da Certificação CFP® no Brasil, o aperfeiçoamento 

contínuo e a autorregulação dos planejadores financeiros CFP®, conforme 

diretrizes globais do Financial Planning Standards Board – FPSB.

• Promover para o mercado e para a sociedade a atividade de planejamento 

financeiro pessoal, a educação financeira e a Certificação CFP® como 

certificação de distinção reconhecida mundialmente.

No Brasil, a Planejar representa com exclusividade a certificação CFP® 

(Certified Financial Planner), presente em 26 países no mundo, com mais de 

192 mil profissionais certificados, além de ser a única entidade afiliada ao 

FPSB autorizada a conceder o selo de distinção para profissionais que atendam 

aos padrões mundiais.

Perfil da
Planejar 
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A Certificação
CFP® no Mundo
No final de 2020, somamos 192.762 profissionais 

CFP® em todo o mundo.

Maior aumento de profissionais 
CFP® por território

Profissionais CFP® por território

Fonte: FPSB

Estados Unidos China Japão Brasil Malásia Taiwan
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A Certificação
CFP® no Brasil
Em 2020, o Brasil chegou à marca de mais de 5 mil profissionais CFP®. 

O Brasil é o segundo país com maior crescimento em número de planejadores 

financeiros CFP®. Apesar dos desafios impostos pela pandemia da COVID-19, 

o número de profissionais CFP® cresceu no mundo todo – e não foi diferente 

no Brasil. Em números de planejadores, houve um crescimento de 15,83% em 

2020. Hoje são 5.414 profissionais, e o país passou da 7ª para a 5ª posição no 

ranking mundial. São mais profissionais qualificados auxiliando no planejamento 

financeiro de pessoas e famílias.

*Em 2020 realizamos apenas dois exames, um em outubro somente em SP e RJ e o outro 
em dezembro em todas as capitais em que são realizados os exames.

Crescimento de Planejadores 
Financeiros CFP® no Brasil 5.414 associados CFP®

63,38% são homens

35,74% são mulheres

63,44% atuam em bancos

75,91% estão no eixo SP-RJ
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Desenvolver e fomentar padrões profissionais para a atividade de planejamento 

financeiro pessoal no Brasil, contribuindo para uma sociedade mais consciente 

da necessidade de organizar sua vida financeira para atingir seus objetivos, com 

a promoção da Certificação CFP® como símbolo de excelência dos profissionais 

que exercem essa atividade.

Planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.

• Excelência: ser reconhecido pelos associados e mercado pelo alto nível de 

qualidade das entregas.

• Integridade: agir de acordo e estimular a adoção de práticas que respeitem 

o perfil e as necessidades dos profissionais e clientes.

• Engajamento: promover a cooperação de colaboradores e associados como 

agentes em torno da causa comum.

Missão

Visão

Valores  

Norteadores
Estratégicos
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A PLANEJAR, em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 

participou da 7ª Semana ENEF, uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação 

Financeira (FBEF) para promover ações de educação financeira no país.  

O evento ocorreu de 23 a 29 de novembro, tendo como tema “Resiliência 

financeira: como atravessar a crise?” 

Em virtude da pandemia e da necessidade de distanciamento social, os 

eventos foram promovidos de forma virtual, com a participação da Comissão 

de Conscientização Financeira e de profissionais CFP® voluntários.

Confira alguns números do evento:  

• 47 entidades parceiras cadastradas

• 5 palestras exclusivas para entidades parceiras

• 4 webinars abertos ao público

• 6 eventos em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM

• + de 4,5 mil visualizações

Responsabilidade
Social 

Clique aqui e assista

7ª edição da Semana ENEF

Nessa edição, foi produzido um vídeo institucional que relata o 

histórico da participação da PLANEJAR na Semana ENEF.
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https://youtu.be/MdLQ_tvoMIY


WIW e WFPD 2020 

Entre os dias 05 e 09 de outubro, aconteceu a Semana Mundial do Investidor 

(World Investors Week – WIW), ação promovida pela Organização Internacional 

das Comissões de Valores (IOSCO) e coordenada pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) no Brasil.

Na mesma semana, no dia 07 de outubro, é celebrado o Dia Mundial do 

Planejamento Financeiro (World Financial Planning Day – WFPD). 

Com o intuito de disseminar a importância do planejamento financeiro, a 

PLANEJAR realizou diferentes ações online com a participação de planejadores 

financeiros voluntários. Veja os principais destaques do evento:

• + 3,5 mil pessoas assistiram às palestras exclusivas para as entidades 

parceiras (Rede Cidadã e CIEE).

• + 4,8 mil pessoas participaram da programação.

• 175 voluntários e 180 beneficiários inscritos para orientação financeira 

remota por meio da parceria com a plataforma N2.

• Divulgação do E-book Planejamento Financeiro em Tempos de Incerteza. 

Acesse. 

• “Viva o Hoje! Planeje seu Amanhã”. Reveja os vídeos gravados por plane-

jadores CFP® que compartilharam histórias inspiradoras. 

• Como contribuição para a comunidade global, compartilhamos com o 

FPSB, o e-book e cinco artigos sobre planejamento financeiro traduzidos 

para inglês.
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https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/03/planejar_E-BOOK_covid19_2020.pdf
https://youtu.be/6xVEX9KFSb0
https://worldfpday.org/global-events/


Iniciativas
de Educação

Confira, abaixo, um resumo dos projetos realizados: 

•  No início da quarentena, realizamos o Lançamento do Curso gratuito de 

Gestão Financeira. Mais de 2.400 alunos acessaram o curso.

•   Foram publicadas três edições da CFP® Magazine, todas abertas ao 

público em geral, sendo uma publicação especial com podcast. As edições 

totalizaram 40.600 acessos.

•   Lançamos duas turmas do Curso de Planejamento Financeiro EAD, somando 

551 alunos matriculados.

•   Obtivemos mais de 32 mil  lançamentos de créditos no Programa de 

Educação Continuada.

•   Realizamos 12 PECs online e 11 Comunidades Virtuais.

O ano de 2020 foi marcado pelo início do desenvolvimento de frentes 

importantes na área de Educação. 

Uma delas é a estruturação do Plano Estratégico de Educação, sob a 

responsabilidade da Comissão de Educação, que terá como foco o alinhamento dos 

temas relevantes discutidos e definidos com o grupo formado por representantes 

de cada Comissão da Associação. O Plano terá início a partir de 2021. 

Outra iniciativa relevante trata-se da criação do Programa de Investimentos 

Alternativos Planejar – PIAP, um curso exclusivo que tem a primeira turma 

programada para 2021.
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https://educa.planejar.org.br/ofertas/
https://educa.planejar.org.br/ofertas/
https://cfpmagazine.planejar.org.br/
https://planejar.org.br/curso-de-planejamento-financeiro/


Após a mudança no Código de Ética feita no mandato anterior, esses últimos 

dois anos demandaram bastante tempo do Conselho de Normas Éticas na 

revisão do fluxo processual das denúncias. Com o aumento significativo do 

número de casos recebidos, pudemos identificar a necessidade de contratação 

profissional de um escritório jurídico, que após longo trabalho está na fase 

final da revisão. 

O aumento no número de denúncias, além de outros fatores, foi motivado 

também por uma campanha que gerou muito engajamento dos associados.

Pela frente, temos o desafio de estarmos mais próximos de nossos associados, 

com uma comunicação pró-ativa que reforce, além de nossos princípios, 

também nosso processo e modo de atuação, para que tenhamos uma sociedade 

de profissionais cada vez mais engajada e disposta a contribuir para solidificar 

a imagem do profissional e da marca CFP®.

Ética

Status Conselho de Ética - até 31/12

2
4

1

7

13Quantidade 
Denúncias

*Totalizam 18 profissionais denunciados. Algumas 
denúncias têm mais de um profissional denunciado.

Ano
Qtde 

Denúncias Base CFP®
% Denúncias/ 

Base CFP®

2014

2016

2017

2019

2020

2

4

1

7

13*

 1.527 

 2.716 

 3.322 

 4.671 

 5.414 

0,07%

0,15%

0,03%

0,15%

0,24%

2014 2016 2017 2019 2020
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Campanhas de
Comunicação

Campanha de Ética

Foram criados posts semanais, publicados nas redes sociais da Planejar 

(Instagram, Facebook e LinkedIn), relacionando ações e comportamentos 

práticos aos princípios do Código de Conduta Ética da Planejar.
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Campanha “O mundo está mudando. E agora?”

Uma iniciativa dos profissionais CFP® voluntários da Frente de Trabalho 

COVID-19, integrante da Comissão de Comunicação, a campanha divulgou, 

de forma simples e prática, orientações sobre planejamento financeiro, com o 

objetivo de auxiliar o público mais fragilizado.

Além de post e vídeos publicados nas redes sociais da Planejar, também 

foi criado o e-book Planejamento Financeiro em Tempos de Incerteza. O 

material contribui para a conscientização da importância de se planejar e foi 

compartilhado na WIW e WFPD 2020 e, também, com a comunidade global 

por meio do FPSB.

Clique aqui 
e confira

Planejar na Mídia:

na imprensa, considerando todos 

os tipos de mídia jornalística: TV, 

impressos, online e rádio – uma 

média de 133 matérias/mês. 

em mídia televisiva, como GloboNews, 

TV Cultura, TV Band, TV Brasil e CNN.

em veículos parceiros como UOL 

(encerrada), Exame (encerrada), Valor 

Econômico, Época Negócios, Folha de S. 

Paulo e Rádio Nova Brasil FM. 

em vídeos publicados no YouTube, 

Facebook e Instagram.

1594 Inserções

18 entrevistas

172 artigos

Mais de 56.000 visualizações
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https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/03/planejar_E-BOOK_covid19_2020.pdf


Congresso 
Planejar
O Congresso aconteceu de 08 a 10 de 

dezembro, com a temática “Caos & 

Efeito: Como planejar o imprevisível?”. 

Em 2020, o evento chegou à 5ª edição 

com diversas novidades. 

Foi a primeira edição intitulada 

Congresso Internacional Planejar, com 

a participação de quatro palestrantes 

de países como Reino Unido, Estados 

Unidos e Japão, e, também, a primeira 

a primeira vez em que ocorreu em um 

Clique aqui e reveja

formato 100% digital e gratuito para os 

associados. 

O Congresso reuniu mais de 3 mil 

participantes e contou com o apoio 

de 14 empresas que patrocinaram e 

apoiaram o evento.

Reveja todos os temas abordados, 

além de entrevistas com convidados na 

revista do Congresso.
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https://planejar.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Revista-Congresso-Planejar-2020.pdf


Governança

Comissões Coordenador Membros

Advocacy 

Cerificação 

Comissão de Educação

Comissão de Eventos e Técnicos

Comissão de Relacionamentos com Associados

Conscientização Financeira

Comunicação e Marketing

Jayme Paulo Carvalho Jr, CFP®

Marcia Dessen, CFP®

Eduardo Forestieri, CFP®

Wellington Lanza, CFP®

Carlos Castro, CFP®

Luiz Correia Martins Pereira, CFP®

Maria Angela de Azevedo Nunes, CFP®

7

12

12

6

10

15

14

Com as mudanças adotadas no modelo de governança ao longo dos anos, a Planejar atua com três 

conselhos (de Administração, de Normas Éticas e Fiscal), escolhidos por meio de eleição, com mandato 

de dois anos. Além disso, conta com um corpo diretivo que constitui o Comitê Executivo, com Presidente 

e Vice-Presidente, todos indicados em Assembleia Geral e membros do Conselho de Administração. Os 

Conselhos da Planejar são compostos por profissionais altamente qualificados, com experiências variadas 

e relevantes, que apoiam a missão e a visão da entidade. 

A Planejar também conta uma equipe interna (staff) de 15 colaboradores, que atua com com o apoio de 

sete Comissões compostas por mais de 50 associados voluntários ativos que se organizam em grupos 

de trabalho. Tais comissões se reúnem mensalmente com foco em desenvolver projetos e iniciativas que 

visam alcançar os objetivos estratégicos da Associação.

Praças Embaixadores Vices-embaixadores

Embaixadas 

BA

DF

ES

MG 

PE

PR

RJ 

RS

SC 

Vale do Paraíba

Campinas

Thiago Sampaio, CFP® 

Hugo Manoel Affonso, CFP® 

Renan Lima, CFP® 

Bruno Ferreira Souza, CFP®

Paulo Marostica, CFP® 

Gabriele Barbosa, CFP®

Leticia Camargo, CFP® 

Marisa Dornelles Rodrigues, CFP®

Jailon Rogério Giacomelli, CFP® 

Rogério Nakata, CFP®

Ricardo Gomes, CFP® 

Fábio Liberatti, CFP® 

Leonardo Gomes, CFP® 

Caio Glauco Araújo de Souza, CFP® 

Karina de Castro Valadares Corsi, CFP®

Eduardo Carvalho, CFP® 

Lucas Moratto, CFP® 

Luciana Fernandes, CFP® 

Guilherme Moraes, CFP® 

Marcio Wolter Filho, CFP® 

Conselho de Administração: 15 membros, Conselho de Normas Éticas: 7 membros, 
Conselho Fiscal: 4 membros, Equipe Interna: 15 membros.
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Desempenho
Financeiro 2020

A pandemia da COVID-19 fez de 2020 um ano difícil, trazendo grandes desafios 

a todos nós, sobretudo às atividades realizadas fisicamente, como é o caso do 

nosso exame; perdemos uma de nossas datas e, considerando que temos tido 

cerca de 2.500 participantes por prova, isso representou uma perda de receita 

da ordem de R$ 2,5 milhões. Outro evento importante presencial que temos, 

o Congresso Planejar, também precisou ser realizado virtualmente e de forma 

gratuita, o que representou cerca de R$ 1 milhão a menos em receitas (compra 

de credenciais e patrocínios). De todo modo, acabamos apresentando um bom 

resultado de receitas, já que reduzimos apenas 12% em relação a 2019, ou R$ 

1,4 milhão.

Tivemos aumento expressivo (50%) nos custos do exame, devido aos 

protocolos exigidos. O crescimento no número de CFP®s e a desvalorização 

do real também pressionaram nossos custos com royalties, que dobraram em 

três anos (enquanto em 2018 foram de R$ 580 mil, em 2020 foram de R$ 1,2 

milhão). Ainda assim, conseguimos reduzir as despesas gerais (administrativas 

+ pessoal + prestação de serviços) em 17%, de R$ 8,2 milhões em 2019 para R$ 

6,8 milhões em 2020, praticamente anulando o impacto da queda de receita 

em nosso resultado.

Apesar da crise oferecida pela pandemia, com as iniciativas acima destacadas, 

conseguimos manter nosso superávit em patamar elevado (de R$ 2,8 milhões 

em 2019 para R$ 2,6 milhões em 2020), garantindo importante folga de nossa 

reserva financeira exigida pelo FPSB (12 meses operacionais), que atingiu 22 

meses operacionais em 2020, além de explicar o fortalecimento de nosso 

Caixa, que saltou de R$ 10,5 milhões em 2019 para R$ 13,5 milhões em 2020.

Receitas

Despesas

Resultado
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2020 2019

Receita operacional líquida

Receita operacional líquida

10.055.499

2.567.290

11.442.795

2.817.360

Pessoal

Despesas administrativas e gerais

Provisão para riscos fiscais

Despesas de serviços contratados

Despesas com tributos

Depreciação e amortização

Outras despesas e receitas 

operacionais

Receitas e despesas operacionais

(705.511)

(2.013.662)

(423.418)

(4.087.027)

(73.803)

(15.394)

(7.588.183)

(269.368) (319.695)

(9.141.677)

(1.180.827)

(2.317.328)

(505.594)

(4.694.114)

(106.431)

(17.688)

Resultado financeiro líquido

Resultado financeiro líquido

99.975

99.975

516.241

516.241

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores em reais)

Demonstrações de Resultados
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31 de Dezembro 2020 e 2019 (Valores em reais)

Caixa e equivalentes de caixa

Títulos e Valores Mobiliários

Contas a receber

Adiantamentos diversos

Impostos a recuperar

Despesas antecipadas

Circulante

6.275.374

7.237.746

2.013.465

72.699

1.364

4.113

15.604.761

10.483.189

-

1.911.149

99.902

-

-

12.494.240

Ativo
2020 2019

Depósito Judicial

Garantias e Cauções

Imobilizado

Intangível

Não circulante

Total do ativo

2.721.267

36.000

26.298

807.782

 3.591.347

19.196.108

2.321.995

37.260

77.870

1.410 

2.438.535

14.932.775

Fornecedores

Adiantamento de clientes

Impostos a recolher

Encargos e obrigações trabalhistas

Outras Contas a Pagar

Circulante

655.026

1.501.866

161.680

48.900

11.514

2.378.986

475.227

414.926

111.227

159.009

-

1.160.388

Passivo
2020 2019

Provisão para riscos fiscais

Não circulante

2.969.760

2.969.760

2.492.314

2.492.314

Total do passivo e patrimônio líquido 19.196.108 14.932.775

Patrimônio social

Superávit do Exercício

Patrimônio líquido

11.280.071

2.567.290

13.847.362

8.462.711

2.817.360

11.280.071

Balanços Patrimoniais
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Não tínhamos por hábito a realização de investimentos robustos, o que também 

mudou sobremaneira nos últimos anos, saindo de pouco mais de R$ 300 mil em 

2016 e atingindo R$ 1,6 milhão em 2020 (nossa expectativa é de investirmos 

R$ 3,5 milhões em 2021).

Nossos números crescem e, com eles, nossos desafios e energia na busca de 

fazer reconhecidos o planejamento financeiro, como indutor da transformação 

de vida dos brasileiros, o CFP®, como referência de qualidade e distinção 

profissional dentre os planejadores, e a Planejar, como referência de 

planejamento financeiro no Brasil.

Investimentos

Todos por um

Osvaldo Cervi

Diretor Executivo
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Chegamos ao outono de 2021. 

Da janela de casa, observamos a queda das folhas e as variações constantes 

da política e dos mercados. 

Mais que a virada de estação, testemunhamos nesse mundo já instável mudanças 

nas expectativas e na realidade. Com os países endividados e juros reais baixos, 

aplicações mais conservadoras deixam de ser investimentos estáveis. 

Mas o que significa se adaptar a essa nova realidade?

O aumento da ansiedade e do imediatismo tem gerado uma expectativa 

assimétrica: todos querem retornos muito altos com riscos muito baixos. 

Matemática impossível. O que é possível para nós, planejadores, é entender as 

angústias dos clientes em um cenário tão incerto. 

Empatia antes de mais nada. 

As pessoas estão precisando desabafar. Abra espaço para a escuta e para 

compreender o momento de cada um, sem julgamentos. 

Para os mais velhos, depois de tanto tempo em casa, o medo, a falta de perspectiva 

e a sensação de impotência ficam ainda mais fortes. Mesmo tendo construído 

legados, esses clientes estão, muitas vezes, privados do convívio com filhos, netos 

e amigos e sentem-se esgotados com o excesso de conteúdo negativo.  

A melhor equação
para as próximas estações
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Este é o momento de aprimorar práticas nas ciências comportamentais. Empatia, 

confiança, paciência, honestidade, saber ouvir, manter uma boa comunicação 

e ter a capacidade de motivar os outros são algumas delas. People Skills para 

melhorar o lado humano das relações. 

Muitos dos comportamentos adquiridos com a pandemia devem permanecer. 

A distância e o isolamento criaram novos desafios, e outra dinâmica na relação 

precisa ser conquistada para atender aos novos anseios. 

O mundo ficou mais rápido, as pessoas cada vez mais exigentes com serviços e 

menos tolerantes a falhas. O que vai, cada vez mais, ser avaliado na experiência 

do serviço é a capacidade de condução do processo comportamental. 

Os planejadores bem-sucedidos serão os melhores coaches dos clientes.

Devemos manter o olhar no longo prazo, mostrar que tudo isso é passageiro 

e que é preciso ser firme ao cumprir o planejamento para não ficar parado em 

meio à tempestade.  

Resiliência mais do que nunca. 

A força que nos faz seguir em frente sempre vem do coração. Para ser 

resiliente, é preciso ter propósitos claros, e o propósito de todo planejador é 

cuidar das pessoas, fazer o que é bom para o cliente. Isso está em nosso DNA, 

e o resultado do trabalho é demonstrado pelo nível de bem-estar. 

Para alcançar esse resultado em tempos tão difíceis, é fundamental manter o 

equilíbrio. Os clientes tendem a buscar profissionais que os tranquilizem com 

bons fundamentos. 

Por fim, quem trabalha cuidando de pessoas também precisa se cuidar. Boa 

alimentação, atividade física, espiritualidade, senso ético, educação continuada 

e, especialmente, solidariedade. Uma poderosa equação para se manter firme 

e ajudar seus clientes a superarem os desafios das próximas estações. 

Contem conosco!

Paulo Colaferro, CFP® 

Vice-presidente do Conselho 

de Administração 2020
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