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Os últimos anos, sobretudo desde o início 

pandemia da COVID-19, deixaram e, na minha 

opinião, deixarão um rastro de incerteza ou 

talvez de uma única certeza: a de que, cada 

vez mais, poucas coisas são certas.

Novamente estruturamos o Congresso 

Internacional Planejar com este desa� o: on-

line ou presencial? Quantas plenárias, que 

temas e conteúdo, em quantos dias, em que 

horários, com que estrutura, apenas para 

associados ou para toda a comunidade, 

com ou sem custo? En� m, lidamos com 

uma série de dúvidas, muitas já existentes 

em anos anteriores, mas nunca em um 

ambiente tão instável, em especial quanto 

ao comportamento das pessoas, diga-se 

de passagem um dos maiores desa� os dos 

planejadores � nanceiros CFP®s junto de seus 

clientes.

Mas decidimos seguir em frente e manter 

esse espaço que vimos ocupando nos últimos 

anos, por entender que temos temas, 

conteúdos e questões muito especí� cos à 

realidade dos planejadores, sobretudo quanto 

ao compartilhamento das experiências 

internacionais vivenciadas por pro� ssionais e 

colegas de nosso segmento, buscando jogar 

luz para nossos desa� os e orientar nossos 

próximos passos.

E esse crescimento, diverso nas carreiras e 

funções que nossos associados representam, 

traz uma exigência ainda maior para nossas  

decisões diárias de investimento, assim como 

para as de� nições de nosso Congresso 2021.

Demos e � zemos nosso melhor, com a valiosa 

contribuição de nossa equipe e voluntários, 

buscando levar a todos vocês conteúdos 

atuais que pudessem, olhando para 2022, 

apoiar seu aprendizado e tomadas de decisão.

Além de todo o conteúdo apresentado, há 

muito mais disponível no novo portal de 

educação, como as entrevistas realizadas 

por André Novaes com vários planejadores 

CFP®s ao redor do mundo e as entrevistas 

que serviram de base ao primeiro episódio da 

série “A construção de um legado”, “Como 

tudo começou”. Acesse e conheça todo esse 

conteúdo, que foi pensado para você.  O novo 

portal irá oferecer automaticamente créditos 

proporcionais para o programa de educação 

continuada.

Aproveito para desejar a todos os nossos 

associados, voluntários e suas famílias um 

2022 com novas e boas novas. Sabemos 

que novos obstáculos se apresentarão, mas 

esperamos que eles possam nos fortalecer 

e aproximar, a� nal somos melhores e mais 

fortes juntos. Feliz 2022!

Grande abraço,

Osvaldo Cervi, CFP®
Diretor  Executivo  da Planejar

INICIAMOS 2022, 
NOVAMENTE COM MAIS 
DÚVIDAS QUE CERTEZAS
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NETWORKING PRESENCIAL 
Brunch entre patrocinadores e planejadores marcou retorno do público 

presencial ao Congresso Internacional Planejar

Após uma edição realizada, em 2020, sem público e com quase todos os convidados 

participando de forma online por causa da pandemia de Covid-19, o Congresso 

Internacional Planejar 2021 foi realizado nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de maneira 

híbrida.

Na terça-feira (7), o evento teve início com um welcome co� ee. Com estandes montados 

em uma área anexa ao ambiente onde ocorreram os painéis, representantes das 

empresas parceiras do Congresso: BTG Pactual, Itaú, Mag Seguros, Vitria Seguros, XP, 

Warren, CFA Society e ABAAI e também da Planejar receberam associados e convidados 

para realizar network e aproveitar a ocasião para o tão aguardado reencontro após 

quase dois anos de restrições impostas pela pandemia.

Apesar da � exibilização, o evento seguiu todas as regras sanitárias como exigência de 

utilização de máscara e apresentação do comprovante de vacinação e teste negativo 

para COVID19, para entrar no local.

O público presente pôde, em seguida, acompanhar a abertura o� cial do Congresso, que 

também teve transmissão aberta ao público pelo canal da Planejar no Youtube.

A recepção contou ainda, com um um serviço de bu� et que culminou em um brunch 

para os presentes antes do encerramento da presença do público no evento.
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CFP®, Noel Maye e Kevin Keller
Mediação

Márcio Gomes

ABERTURA OFICIAL
Karsten, Colaferro, Keller e Maye debateram impactos causados pela pandemia 

na rotina do planejador � nanceiro

O Congresso Internacional Planejar 2021 começou com um debate importante sobre os 
impactos da pandemia de Covid-19 e seus aprendizados. Comandado pelo jornalista Márcio 
Gomes, o painel contou com as presenças de Jan Karsten, CFP®, presidente da Planejar, e de 
Paulo Colaferro, CFP®, vice-presidente da Planejar. Além deles, o painel, que foi realizado todo 
em inglês, também teve duas participações internacionais online, de Kevin Keller, CEO do CFP 
Board e de Noel Maye, CEO do FPSB - Financial Planning Standards Board.

Durante a conversa, que foi a única que contou com a presença do público, os convidados 
analisaram as mudanças que a pandemia provocou na rotina dos pro� ssionais. “As horas de 
trabalho têm ido muito além do que vimos no passado. Hoje, ninguém se sente confortável 
em não responder um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp no � nal de semana”, a� rmou 
Karsten que, em seguida, fez um alerta. “Acho que nós gestores temos que colocar um pouco 
de ordem nisso, cuidar do bem-estar mental das nossas equipes”.

Noel Maye apontou que esse período fez com que os planejadores � nanceiros estreitassem 
suas relações com seus clientes, com interações mais frequentes e de forma mais íntima. Para 
ele, houve mais colaboração entre as duas partes. “Os clientes estão mais informados, mais 
interessados nas estratégias, em olhar as melhores opções. Então, em vez de entregar um 
projeto 90% pronto, há agora um diálogo interativo”.

Ao debaterem a adoção de tecnologias aos seus métodos, como o uso das reuniões via vídeo 
chamada, Keller a� rmou que acredita que o recurso veio para � car e que deverá ser usado de 
acordo com a vontade do cliente. “Vejo que a regra aqui nos EUA será que o planejador deverá 
ajustar sua abordagem de comunicação ao cliente. Alguns clientes preferem reuniões cara a 
cara, mas muitos já dizem que preferem fazer suas reuniões online”.

Os pro� ssionais CFP® ainda trataram do aumento de demanda dos clientes por reuniões durante 
a pandemia, da importância do conceito ESG e destacaram que cada vez mais as chamadas 
“habilidades interpessoais” serão fundamentais para o planejador.

“As habilidades interpessoais serão mais importantes do que nunca porque o pro� ssional médio, 
que possui apenas conhecimento técnico, provavelmente será substituído pelas tecnologias. 

Então, acho que essas outras habilidades diferenciarão os pro� ssionais CFP® dos demais.
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Kevin Keller

Em entrevista exclusiva, o CEO do CFP Board abordou temas como pandemia, psicologia 
e a tecnologia no planejamento � nanceiro

Kevin Keller, CEO do CFP Board, concedeu entrevista exclusiva após participar da 
abertura do Congresso Internacional Planejar 2021.

Ele detalhou os principais desa� os dos pro� ssionais CFP®, de acordo com pesquisa 
realizada no ano passado: reuniões virtuais, trabalho remoto e conquista de novos 
clientes.

Curiosamente, os dois maiores desa� os no estudo anterior que foram ‘manter 
comunicação com clientes e a prospecção’ e ‘fator emocional’ foram irrelevantes no 
levantamento mais recente.

O PLANEJADOR FINANCEIRO
E O ‘NOVO NORMAL’ 

“
“Durante o período, o planejador � nanceiro se adaptou ao novo normal para atingir as 
necessidades dos norte-americanos de ampliação de comunicação”, explicou.

Keller também falou sobre a importância da psicologia ligada ao planejamento � nanceiro. 
“A meta do planejamento � nanceiro não é transformar pro� ssionais em terapeutas, 
mas ajudá-los a fortalecer suas habilidades de ouvir e se comunicar”.

O CEO abordou ainda o tema tecnologia que, na sua opinião, desempenhou um papel 
fundamental na preparação e entrega de conselhos � nanceiros durante a pandemia de 
COVID-19.

“É importante que planejadores � nanceiros exercitem o cuidado e o julgamento ao 
selecionar, usar ou recomendar qualquer tecnologia ao trabalharem com um cliente”, 
concluiu.

A META DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO NÃO 
É TORNAR PROFISSIONAIS TERAPEUTAS, MAS 
AJUDÁ-LOS A FORTALECER SUAS HABILIDADES 
DE OUVIR E SE COMUNICAR”
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RISCO, DIVERSIFICAÇÃO E CARTEIRAS 
EFICIENTES

Professor da UFRJ explicou a importância da busca pela diversi� cação nas chamadas 
‘carteiras e� cientes’ que alinham expectativas de retorno e risco do investidor

Carlos Heitor Campani, Professor de Finanças no COPPEAD - Instituto de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - foi o 
convidado para este painel patrocinado pela Brasilprev no Congresso Planejar 2021.

Ele defendeu as carteiras diversi� cadas de ativos no investimento em bolsa de valores 
para o investidor enfrentar situações adversas da economia, em especial neste período 
de pandemia.

“É importante buscar sempre a diversi� cação e a formação de uma carteira e� ciente 
que alinhe a expectativa de retorno e o risco que o investidor está disposto a tomar”, 
a� rmou.

A entrada de muitas pessoas na bolsa de valores em busca de novos investimentos 
durante a pandemia foi ressaltada por Campani. No entanto, ele enfatizou a importância 
do chamado investimento e� ciente em renda variável e fez a pergunta: “O que você 
prefere? Apostar cara ou coroa para ganhar R$5 milhões no tudo ou nada ou ganhar 
R$2,5 milhões com 100% de chance e certeza?”

Em caso de dúvida, o professor foi enfático: “A incerteza nos penaliza”.

Campani explicou que nós somos avessos ao risco de modo que penalizamos o risco de 
perder ou não ganhar. Então, por que com investimentos, muitas vezes, nos esquecemos 
disso?

Durante a palestra, o professor chega ao Conceito da Diversi� cação defendido pela 
Teoria de Harry Markowitz que, por isso, ganhou o Nobel de Economia em 1990.

Campani explicou a importância de dar igual peso às probabilidades de diferentes 
cenários da economia em uma carteira, por exemplo, para situações de recessão, 
normalidade e boom.

 “É importante buscar sempre a diversi� cação”, aconselhou.

07/12
Palestrantes

Carlos Heitor Campani
Mediação

Guto Abranches

Painel BrasilPrev
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AUMENTANDO A RESILIÊNCIA DOS 
TRABALHADORES DE BAIXA RENDA NO BRASIL: 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS E INOVAÇÕES
O estudo do Banco Mundial sobre as � nanças da população economicamente 
vulnerável no país foi o tema do painel que mostrou os principais problemas 

que precisam ser combatidos para a redução das desigualdades 

Carlos Castro, CFP®, co-fundador da SuperRico, convidou para a discussão a jornalista 
Naiara Bertão, do Valor Investe, que conversou com o economista sênior do Banco Mundial 
para a América Latina e Caribe, Matteo Morgandi, coordenador da pesquisa.

O levantamento do Banco Mundial apontou o baixo acesso das pessoas economicamente 
vulneráveis ao crédito, apenas a linhas mais caras a exemplo do cheque especial e do cartão 
de crédito rotativo, o que revela a falta de informação sobre educação � nanceira nesta 
camada da população brasileira.

Morgandi explicou que o programa social Bolsa Família foi apontado como o principal 
instrumento de auxílio à população de baixa renda. Neste sentido, o Auxílio Emergencial e o 
novo programa Auxílio Brasil também representam um apoio fundamental a estas famílias.

“Por isso, a importância da � la zero, além de um cadastro único como plataforma para 
outros serviços � nanceiros destinados às famílias”, defendeu.

Políticas de crédito e microcrédito tanto pedagógicas quanto oportunidades reais de 
recuperação � nanceira serviriam como complementação para o suporte a estas pessoas. 
“O grande desa� o é utilizar a tecnologia para aumentar o acesso aos serviços para o público 
de baixa renda”, explicou.

Entre outras perguntas, Naiara Bertão quis saber do economista sobre a participação de 
iniciativas públicas e privadas para uma mudança desta realidade.

Morgandi citou exemplos de programas em outros países, como no México, com parcerias 
que permitem produtos � nanceiros mais baratos para pessoas de baixa renda.

“É necessário promover os bancos que mais trabalham com o público de baixa renda, 
aumentar a transparência das operações e reduzir custo de intermediação”, explicou.

07/12
Palestrantes

Matteo Morgandi, Naiara Bertão e 
Carlos Castro, CFP® 

Painel SuperRico
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LANÇAMENTO DO PORTAL DE EDUCAÇÃO 
PLANEJAR 

Portal entrará no ar no início de 2022 e terá como destaque a construção de 
trilhas personalizadas para educação continuada

A Associação Brasileira de Planejamento Financeiro aproveitou o segundo dia de 
Congresso Internacional para lançar o Portal de Educação Planejar. Com previsão para 
entrar no ar no início de 2022, o projeto foi apresentado por Eduardo Forestieri, CFP®, 
Membro do Conselho de Administração e Coordenador da Comissão de Educação da 
Planejar, e Fatima Teixeira, Coordenadora de Educação e Certi� cação da Planejar. 
Os dois pontuaram que o lançamento do portal destaca a importância da educação 
continuada e um avanço para a Associação.

Eles iniciaram a conversa explicando como funciona a trilha para certi� cação CFP® e, em 
seguida, passaram a detalhar como foi criado e como funcionará cada área do portal.

Segundo Forestieri, o site levará uma experiência personalizada para os usuários e 
permitirá navegação por áreas como cursos EAD, acesso à CFP® Magazine de forma 
simpli� cada e construção de trilhas personalizadas para cada planejador.

“O que estamos nos propondo a fazer aqui é dar um passo além do que a gente já tem, 
trazendo um material e um conteúdo super apropriados e uma plataforma diferente”, 
a� rmou Forestieri.

Fatima Teixeira revelou que o projeto foi pensado durante 2020 e 2021, e que ele 
contará artigos e vídeos recuperados dos arquivos da Planejar.

Ela ainda lembrou que o portal tem como uma de suas missões simpli� car a vida dos 
pro� ssionais CFP®, contando com controles gerenciais que, por exemplo, lançarão 
automaticamente no sistema os créditos conforme as trilhas forem sendo � nalizadas.

“Ele terá também o Educa Busca, similar ao Google, onde as pessoas poderão pesquisar 
de forma mais rápida os assuntos e temas que elas desejam encontrar na plataforma”, 
completou Teixeira.

07/12
Palestrantes

Eduardo Forestieri, CFP® e 
Fatima Teixeira
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ESCOLHAS INTERTEMPORAIS E O 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

O economista Eduardo Giannetti da Fonseca e a especialista em Psicologia 
Econômica Vera Rita de Mello Ferreira explicaram os padrões de consumo e 

de planejamento � nanceiro

O economista, autor e cientista social Eduardo Giannetti da Fonseca participou desta 
discussão com Vera Rita de Mello Ferreira, Presidente-eleita da IAREP- International 
Association for Research in Economic Psychology - em um painel aberto ao público.

Gianetti falou sobre per� s de consumidores: os planejadores, os batalhadores, os 
negadores e os impulsivos. Também citou o exemplo da gripe espanhola, entre 1918 
e 1919, e o carnaval que o sucedeu no Rio de Janeiro como exemplos do que pode 
acontecer no Brasil do pós-pandemia.

“Uma intensa valorização do presente em detrimento da precaução com o futuro”, 
explicou.

Sob o ponto de vista psicanalítico, Vera Ferreira explicou que a pandemia forçou as 
pessoas a pouparem. “Durante a pandemia, houve um grande interesse pela educação 
� nanceira”, a� rmou.

Ela também fez um alerta aos planejadores � nanceiros na prestação de serviços no 
pós-pandemia. “Os clientes serão mais exigentes e vão demandar produtos que deem 
rentabilidade alta, risco zero, sem taxa de administração entre outras exigências e essa 
combinação não existe”, a� rmou.

Na opinião de Giannetti, o papel do planejador � nanceiro é orientar o cliente para a 
realidade. “Ele é como um � o terra e tem o dever de trazer o cliente para a realidade 
de que, se quiser um investimento mais rentável, vai ter que abrir mão da liquidez”, 
ponderou.

Vera Ferreira acredita que o planejador nunca pode esperar racionalidade do cliente, e 
sim um mundo emocional em ebulição. “Dinheiro nunca é só dinheiro e sempre tem peso 
emocional e psicológico com uma bagagem de lembranças e experiências. É mexer em 
vespeiro”, alertou.

07/12
Palestrantes
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Eduardo Giannetti

A REFLEXÃO DE UM ‘IMORTAL’ 
SOBRE O PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO NO BRASIL

O economista e � lósofo comentou a eleição para a ABL poucos dias após o Congresso 
Internacional Planejar 2021 e o papel do planejador � nanceiro na sociedade brasileira 

Poucos dias após a participação de Eduardo Giannetti da Fonseca no Congresso 
Internacional Planejar 2021, houve a notícia de eleição do economista, � lósofo, 
professor e escritor para a cadeira de nº 2 da Academia Brasileira de Letras.

Nesta entrevista especial, não poderíamos deixar de perguntar a ele como considerou 
este reconhecimento ao seu trabalho e obra.

“O desa� o agora é fazer jus a esta distinção prospectivamente e não retrospectivamente. 
Eu achei interessante, no meu momento pro� ssional, esse passo porque, ao longo da 
minha vida, eu sempre tive uma orientação muito forte para a área da � loso� a e da 
literatura, da escrita. E estou querendo investir mais neste caminho e menos pelo 
caminho pelo qual eu me viabilizei pro� ssionalmente, que foi o caminho da Economia”.

Giannetti também falou sobre a situação do Brasil na questão Planejamento Financeiro.

“Nós somos parte de uma cultura que é muito afeita a viver intensamente o presente e, 
muitas vezes, acaba pagando um preço demasiado alto por não tomar as providências 
e os cuidados necessários de preservação do futuro”.

Diante desta realidade, a missão do planejador � nanceiro se torna ainda mais importante 
para a sociedade, na visão de Giannetti.

“Ele não deve ser alguém que busca escolher em nome dos outros o que é melhor fazer, 
mas que mostre quais são as implicações e as consequências da escolha de diferentes 
caminhos. Eu acredito que o consultor � nanceiro é fundamentalmente uma pessoa que 
apresenta alternativas e trabalha cooperativamente com o poupador, com a pessoa 
que dispôs dos recursos, para que ela encontre o caminho que melhor re� ete os seus 
valores e suas preferências”, concluiu.

EU ACREDITO QUE O CONSULTOR FINANCEIRO 
É FUNDAMENTALMENTE UMA PESSOA QUE 
APRESENTA ALTERNATIVAS E TRABALHA 
COOPERATIVAMENTE COM O POUPADOR, COM 
A PESSOA QUE DISPÔS DOS RECURSOS”

“
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ESG APLICADO - RETÓRICA X REALIDADE
Os especialistas Fabio Alperowitch, Jair Ribeiro e Melissa Schleich explicaram 
a prática aqui no Brasil do conceito que envolve as preocupações com o meio 

ambiente, a responsabilidade social e a governança

O painel sobre o tema que envolve meio ambiente, responsabilidade social e governança 
no mercado � nanceiro teve a participação de Fabio Alperowitch, Fundador e Diretor da 
Fama Investimentos, Jair Ribeiro, Presidente da ONG Parceiros da Educação e Melissa 
Schleich, ESG Senior Manager na PwC Brasil.

Alperowitch comparou a realidade brasileira com a de países desenvolvidos, 
principalmente em relação aos desa� os no combate à corrupção. Ribeiro também fez 
paralelos com outras populações do mundo, destacando a importância da educação 
para a redução das desigualdades, em especial, as raciais.

“Há 56% de negros no Brasil e o ideal seria ter nas empresas um retrato de 
representatividade da sociedade. Isso traria sustentabilidade e rentabilidade às 
companhias”, explicou.

Um levantamento feito pela PwC foi apresentado por Schleich, que destacou a baixa 
satisfação de clientes com as práticas ESG das empresas.

“Uma parcela de 81% dos investidores com mais de R$7 trilhões em ativos disseram que 
práticas de ESG são muito importantes ou importantes. Apenas 22% se dizem satisfeitos 
e 29% têm con� ança nas informações de ESG”.

Ela explicou que o ESG tomou uma proporção maior em 2015 e 2016, mas chegou ao 
Brasil recentemente, entre 2018 e 2019. “É uma demanda que vem do investidor”.

Alperowitch complementou citando pesquisas acadêmicas que apontam empresas com 
práticas ESG como as que tomam melhores decisões. “Mas ainda há muito greenwash e 
pouco compromisso”, lamentou.

Ribeiro voltou ao tema racial comparando Brasil com Estados Unidos após a morte de 
George Floyd. “Existe uma ignorância por parte dos CEO brasileiros sobre a realidade 
racial no país. Vai ser necessário que as empresas brasileiras se posicionem como 
antirracistas”.

07/12
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VOLTA AO MUNDO EM 90 MINUTOS 
André Novaes e Carlos Amadi conversaram com planejadores � nanceiros 

de diferentes países para veri� car a situação da pro� ssão no mundo neste 
contexto de pandemia 

André Novaes, CFP®, CEO da Life e Carlos Amadi, Diretor da Academia de Planejadores da 
Life, � zeram uma pesquisa informal com planejadores � nanceiros dos Estados Unidos, 
Inglaterra, Holanda, Bélgica, África do Sul, Malásia e Colômbia. O objetivo foi saber 
a realidade do exercício da pro� ssão em diferentes países, principalmente, durante o 
período de pandemia.

Nas abordagens, os especialistas apuraram a situação dos mercados, a prática do 
planejamento � nanceiro no dia-a-dia, além dos desa� os e perspectivas para a pro� ssão. 

Guto Abranches, mediador do painel, comparou a pesquisa a um trabalho jornalístico. 
“É um trabalho efetivamente de reportagem que vocês � zeram”, a� rmou.

Os pesquisadores perceberam uma clara convergência dos pro� ssionais consultados 
sobre o planejamento � nanceiro ser uma atividade importante em um contexto de 
incertezas na economia, como foi no auge da pandemia.

No levantamento, também foram veri� cados os nichos de trabalho dos planejadores 
� nanceiros, além dos desa� os da carreira. Um dos maiores, segundo as informações 
coletadas, é o desa� o comercial. Neste sentido, os pro� ssionais têm feito uso intensivo 
das redes sociais para promoção do seu negócio.

E um consenso entre os pro� ssionais pesquisados é que o ano de pandemia foi o melhor 
de suas carreiras porque envolveu a clara preocupação de clientes com o futuro e, 
ao mesmo tempo, a necessidade de ter um especialista de con� ança para ajudar na 
minimização de riscos.

“A nossa atividade não é sobre a história dos números, mas sobre os números de 
histórias”, a� rmou Novaes. 

Todas as entrevistas feitas por André Novaes e Carlos Amadi já estão disponíveis na 
base de conhecimento da Planejar, como conteúdo extra do Congresso.

07/12
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OS DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO PARA A 
PRÁTICA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O professor da FGV, Luiz Carlos Cabrera, e o fundador e editor-chefe do Finsiders, 
Danylo Martins, apontaram cenário positivo para planejadores � nanceiros e debateram 
sobre desa� os do empreendedorismo e sobre o que leva um pro� ssional a empreender 

O painel “Os desa� os do empreendedorismo para a prática do planejamento � nanceiro” 
abriu o segundo dia do Congresso Internacional Planejar 2021. O debate, mediado pelo 
jornalista Márcio Gomes, teve início com um vídeo de Fabian Valverde (a versão na íntegra 
se encontra disponível na base de conhecimento), CEO e fundador da Paketá, � ntech de 
crédito consignado privado, que contou um pouco sobre sua trajetória como empreendedor.

Em seguida, a conversa teve seguimento com as participações online de Luiz Carlos Cabrera, 
professor da FGV, e Danylo Martins, fundador e editor-chefe do Finsiders. Os dois trataram 
sobre o cenário atual para a carreira de planejador � nanceiro no Brasil, como planejar sua 
carreira e sobre o empreendedorismo dentro deste mercado.

Cabrera logo de início pontuou que para empreender, um pro� ssional deve antes de 
tudo praticar o autoconhecimento e entender o que de fato ele busca. “Existe uma regra 
fundamental no mercado de trabalho: qualquer mudança que você faça ela tem que ser 
uma mudança por atração e não por expulsão. Você tem que ser atraído por outra empresa 
ou pelo empreendimento, não decidir empreender porque não quer mais ter chefe ou coisa 
do tipo”.

O professor também comentou que um planejamento de carreira deve ser feito para que o 
pro� ssional obtenha sucesso em sua empreitada e citou três perguntas que devem nortear 
esse planejamento: Quais são as competências que eu preciso adquirir? Quais são os 
conhecimentos que eu preciso adquirir? Como que eu faço para sustentar e ampliar minha 
rede de relacionamentos?

Martins a� rmou que a carreira de planejador está crescendo, apresentando boas 
perspectivas e boas oportunidades de trabalho. Ele ainda deu um conselho aos pro� ssionais 
da área. “Para ser planejador não basta saber só de economia, � nanças básicas, seguros e 
investimentos, é necessário saber cada vez mais sobre novas tecnologias, como inteligência 
arti� cial, Blockchain, Open Banking, PIX e criptomoedas, e entender sua aplicabilidade”.
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ESG E INVESTIMENTOS DE IMPACTO
Patrícia Genelhú e Renata Faber destacaram importância  e  crescimento do 
conceito ESG e deram dicas sobre como identi� car quais empresas de fato 

estão engajadas no tema 

O painel patrocinado pela BTG Pactual levou para o Congresso o debate “ESG e 
investimentos de impacto”. Com mediação do jornalista Márcio Gomes, Patrícia Genelhú, 
Head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto no BTG Pactual, e Renata Faber, Head 
de ESG na Exame, explicaram como se deu a chegada do conceito ESG no Brasil e como 
tem sido a adesão e adequação das empresas brasileiras a ele. “Já está provado que 
empresas que adotam as práticas ESG têm melhor retorno, têm resultado mais previsível 
e têm menor volatilidade nas ações da bolsa”, apontou Faber logo no começo do painel.

As especialistas apontaram que investidores e planejadores devem � car atentos para 
identi� car quais empresas estão de fato buscando se alinhar ao conceito e quais estão 
praticando “greenwashing”.  Segundo Genelhú e Faber, algumas estratégias podem ser 
adotadas para fazer essa diferenciação como observação de parâmetros da empresa, 
comparar ações desta com princípios adotados em outros países que já estejam mais 
avançados no tema, observar relatório de sustentabilidade e até mesmo pesquisar 
histórico de notícias publicadas sobre a empresa para veri� car se há denúncias de 
comportamentos que não correspondam ao conceito ESG.

Genelhú analisou quais são as perspectivas para as empresas que aderirem ao ESG e 
para os planejadores � nanceiros que se especializarem no tema, e deu uma dica a esses 
pro� ssionais.

“Dominar esse tema pode ser um grande diferencial para um planejador porque é um 
conceito que está crescendo muito no Brasil e no mundo e há poucos pro� ssionais que 
dominem tanto a área � nanceira quanto a parte técnica do ESG. Então, acredito que 
valha muito a pena estudar e se aprofundar nesse tema fazendo um MBA ou cursos”.

08/12
Palestrantes

Patrícia Genelhú e Renata Faber
Mediação

Márcio Gomes

Painel BTG Pactual



1515

DESAFIOS DE 2022: PROBLEMA OU 
OPORTUNIDADE

Caio Megale conversou com Vanessa Salinas sobre os efeitos da pandemia na 
economia e as consequências para o ano que vem 

Caio Megale, Economista-chefe na XP, e Vanessa Salinas, Head de Portfolio Solutions de 
Wealth Services na XP falaram sobre o cenário para 2022 como um ano de reequilíbrio.

Megale comentou sobre o início da pandemia como um “apagão” da atividade econômica 
global e os governos lançando programas de incentivo à economia que acabaram 
pressionando a in� ação no mundo. ”Não tem paralelo na história, nem na segunda 
guerra”, a� rmou.

Ele lembra que foram tantos recursos injetados na economia, especialmente nos 
governos Trump e Biden, que houve pressão para o avanço da in� ação. “A in� ação subiu 
no mundo inteiro. Então, o grande desa� o de 2022 é reequilibrar isso”, explica.

Por aqui, ele lembrou da alta dos juros pelo Banco Central na tentativa de conter a 
alta dos preços. “O Brasil já entrou na pandemia com a corda no pescoço dos gastos 
públicos. Em 2022, o efeito do remédio amargo vai aparecer”, a� rmou.

Salinas ponderou que a crise hídrica e o aumento nos preços de energia elétrica também 
causaram pressão in� acionária.

“O ano que vem é o ano do juro alto”, concordou o economista.

Megale também mostrou um grá� co com a forte alta nos preços de commodities. 
”Chega um momento em que a forte demanda pressiona a oferta e os insumos � cam 
mais restritos com os preços começando a subir”, explicou.

Salinas ponderou que a crise hídrica e o aumento nos preços de energia elétrica também 
foram fatores de pressão da in� ação. Megale concordou e acrescentou que, dependendo 
das eleições de 2022, o câmbio também poderá buscar um equilíbrio.
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LONGEVIDADE 
Em tom descontraído, Nilton Molina e Carlos Castro, CFP® debateram sobre 
a importância da educação � nanceira para jovens e do planejamento para a 

garantia de um futuro estável 

O painel com o tema “Longevidade” foi levado ao Congresso pela MAG Seguros. Em uma 
conversa descontraída, Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da 
Mongeral-Aegon, e Carlos Castro, CFP®, co-fundador da SuperRico, debateram questões 
como a importância da educação � nanceira para os jovens. Durante a conversa mediada 
por Larissa Altho� , executiva do grupo Mingeral-Aegon, Molina apontou a necessidade 
da conscientização dos jovens para que estes entendam a importância de planejar seu 
futuro e de sua família.

Bem-humorado, o presidente do Conselho de Administração da Mongeral-Aegon, que 
hoje tem 85 anos, ponderou que era possível compreender que os jovens de sua época 
não pensassem no futuro, uma vez que a expectativa de vida para um homem era de 44 
anos, mas que agora, com expectativa muito superior à daquela época, há a necessidade 
de se pensar sobre o tema.

“Jovens, vocês vão envelhecer. É muito importante tomar consciência disso logo e 
tomar providências antes que seja tarde”, aconselhou Molina.

Carlos Castro discorreu sobre a responsabilidade dos planejadores � nanceiros ao ajudar 
esse público em uma missão de tamanha importância. O co-fundador da SuperRico 
lembrou que estudos recentes apontam que uma baixa porcentagem da população 
brasileira poupa dinheiro para o futuro e que esse cenário precisa mudar.

“A previdência social passou a ser complementar. A gente precisa fazer a nossa própria 
previdência para ter uma vida mais estável no futuro”, alertou Castro.

Nilton Molina ainda completou: “Nem tudo que você ganha hoje, te pertence hoje. Não 
importa o quanto você ganha, um pedaço pertence ao futuro, você tem que poupar, 
não importa como ou quanto”.
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O MUNDO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
PÓS-PANDEMIA

Planejadores � nanceiros da Austrália, Estados Unidos e África do Sul relataram quais 
foram as mudanças em seus países e na prática da atividade por causa da pandemia 

Lelané Bezuidenhout, CFP®, CEO da Associação de Planejamento Financeiro da África 
do Sul, David Blanchett, Diretor ADM e Chefe de Pesquisa de Aposentadoria da PGIM 
DC Solutions e Dante De Gori, CFP® , CEO da Associação de Planejamento Financeiro da 
Austrália falaram sobre a realidade do trabalho com planejamento � nanceiro em seus 
países de origem neste período de pandemia de coronavírus sob controle.

Tanto na Austrália, quanto nos Estados Unidos, Dante e David disseram que o sistema 
de ensino está mais preocupado com a formação em educação � nanceira dos cidadãos.

Na África do Sul, Lelané também veri� cou que as pessoas passaram a dar uma maior 
importância ao cuidado com as � nanças em suas vidas, principalmente no período entre 
2020 e 2021.

“Há três anos, o que aconteceu na pandemia poderia ser considerado coisa de � lme. 
Agora, mais do que nunca, é importante oferecer o planejamento � nanceiro para os 
clientes”, a� rmou.

Dante disse que, nos últimos dez anos, a Austrália vem passando por reformas com 
uma mudança massiva e disruptiva no planejamento � nanceiro do país e há o mesmo 
esforço das escolas em tornar cidadãos mais preparados para lidar com as � nanças. Lá, 
segundo ele, a pro� ssão de planejador � nanceiro também está bastante valorizada. “A 
maior parte dos pro� ssionais está empregada no setor � nanceiro”, a� rmou.

Nos Estados Unidos, David disse que mais escolas também estão oferecendo educação 
� nanceira. “Estamos fazendo progresso com cidadãos se interessando mais pelo 
planejamento � nanceiro”, celebrou.

Já na África do Sul, de acordo com Lelané, o desa� o é ético do planejador � nanceiro em 
fazer o cliente seguir as regras e regulações. “Em geral, o cliente não tem tempo para 
cuidar de seu compliance”, concluiu.
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MICROECONOMIA: REFORMAS QUE 
TRANSFORMAM AMBIENTES DE NEGÓCIO 

César Reinaldo Rissete e Roberto Attuch debateram sobre o ambiente para os 
pequenos negócios no Brasil 

Carlos da Costa, Secretário Especial de Produtividade e Competitividade no Ministério 
da Economia, abriu o painel com um vídeo onde falou sobre os esforços do governo 
para a criação de um ambiente favorável aos negócios no Brasil.

Em seguida, ao vivo e online, César Reinaldo Rissete, Gerente da Unidade de 
Competitividade do Sebrae Nacional e Roberto Attuch, Fundador e CEO da OHM 
Research, falaram sobre a realidade atual para empreendimentos no país.

Attuch abordou a chamada ‘Velocidade de Covid’ na solução de grandes desa� os da 
humanidade. “Da mesma forma que a tecnologia foi usada para a produção da vacina, 
ela vai ser aplicada também na questão do clima”, a� rmou.

Rissete destacou o processo de digitalização das pequenas empresas no período 
apontado por pesquisa do Sebrae. “Era uma parcela de 40% dos negócios antes da 
pandemia e, na última pesquisa, representou 70% dos pequenos negócios. Em um ano e 
meio, a gente praticamente dobrou empresas que usam internet e redes sociais em seus 
negócios”, celebrou.

Um exemplo de digitalização é o agronegócio, em que 60% a 65% de pequenas empresas 
já usam tecnologia, de acordo com o levantamento feito pelo Sebrae. “Isso é muito 
importante por um Brasil mais inclusivo e próspero”, destacou Rissete.

Ele também comentou sobre o programa Sebrae Brasil Mais que proporcionou 58% de 
ganhos médios de produtividade às empresas atendidas.

O moderador do debate, Guto Abranches, perguntou aos convidados sobre a importância 
do planejamento � nanceiro nos negócios.

Para Attuch, a atividade é fundamental ao empreendedor. “É importante para veri� car 
quais fatores de risco as pessoas estão expostas e que podem afetar o patrimônio”.

Rissete ponderou que startups têm buscado informações no Sebrae sobre como acessar 
o mercado de capitais para conseguir � nanciamento e crédito. “A demanda é muito 
grande”, a� rmou.

08/12
Palestrantes

Roberto Attuch, Carlos da Costa e 
César Reinaldo Rissete
Mediação

Guto Abranches



1919

O PAPEL DO PLANEJADOR FINANCEIRO COM 
O INVESTIDOR CADA VEZ MAIS INFORMADO E 

AUTÔNOMO
Pro� ssionais falaram sobre a certi� cação CFP® e as perspectivas de 2022

A equipe líder do Íon participou do Congresso Internacional Planejar 2021 para falar 
sobre as perspectivas para 2022. A moderação foi de Laura Castro Maia, Coordenadora 
de Conteúdo de Investimentos do Itaú. 

Cláudio Sanches, Diretor de Soluções Investimentos, Fábio Horta, Diretor da Assessoria 
de Investimentos, Milena Lefon, Diretora de Pessoas e Martin Iglesias, CFP®, Especialista 
em Investimentos, foram os convidados para o painel. 

A moderadora lembrou sobre a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central, que elevou a taxa básica de juros – taxa Selic – para 9,25% no ano em que 
a taxa começou em torno de 2%. 

Iglesias ponderou que 2021 foi o ano da in� ação mundial. No entanto, ele acredita que 
2022 será bom para os investidores. “São oportunidades nas bolsas, nos títulos indexados 
à in� ação e para os investidores conservadores. O importante é � car atento ao per� l do 
investidor”, explicou.

Ele também comentou que é pro� ssional CFP® desde a primeira certi� cação em 2003 
quando existiam apenas 17 pro� ssionais certi� cados. “A gente discutia se essa pro� ssão 
ia avançar e, hoje,não temos dúvida. É uma pro� ssão relevante e cada vez mais pessoas 
percebem o valor que um pro� ssional CFP® pode trazer em termos do planejamento de 
seu futuro”. 

Sanches a� rmou que a melhor recomendação de investimento é a que deixa o cliente 
tranquilo. “Isso a gente não consegue colocar em um algoritmo. Então, busca facilitar 
para o especialista o uso da ferramenta”. 

Ele também destacou a importância da perseverança e da paixão no exercício da pro� ssão 
de planejador � nanceiro. “Tem gente que faz a prova três vezes e pode se tornar um 
melhor pro� ssional do que aquele que passou na primeira vez por causa do esforço com 
que buscou a conquista”, concluiu.
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CYBERSECURITY E LGPD – COMO LIDAR? 
Marta Schuh e Américo Alonso debateram sobre a importância da Cybersecurity 

e da LGPD na atualidade e alertaram para os prejuízos que podem ser 
provocados por ataques hackers

Dois temas que têm ganhado cada vez mais relevância foram os escolhidos para abrir o 
último dia do Congresso. O debate “Cybersecurity e LGPD – como lidar?” foi comandado 
pelo jornalista Guto Abranches e contou com as participações de Marta Schuh, diretora 
técnica de Cyber Insurance na Marsh, e de Américo Alonso, Chief Security O�  cer e Data 
Protection O�  cer na Atos.

Tanto Schuh quanto Alonso apontaram que Cybersecurity é um tema de extrema 
importância e que deve ser colocado como prioridade para todos os tipos de empresas. “É 
necessário que as empresas desenvolvam programas de conscientização e treinamento 
para todos os seus funcionários. Os seres humanos são o elo mais fraco da cadeia e, por 
isso, são usados como a porta de entrada nos sistemas pelos hackers”, a� rmou Schuh 
ao explicar que o tema requer um investimento contínuo e que é um grande desa� o, 
uma vez que ataques hackers podem gerar prejuízos muito além do campo econômico.

Alonso explicou a importância dos chamados “hackers do bem” na construção de barreiras 
e em um processo de antecipação aos ataques. Segundo ele, estudos apontam que as 
empresas demoram, em média, 190 dias para detectar Ransomware, e aproximadamente 
60 dias para conseguir retirá-lo do sistema. “Os ataques ocorrem na velocidade das 
máquinas, mas há um ‘gap’ entre a percepção humana e essa velocidade. Então, temos 
que nos adiantar na cadeia de ataque. Até porque, a proteção é mais barata do que a 
operação para resolução de um problema já instalado”, pontuou Alonso.

Os especialistas também a� rmaram que o Brasil e o mundo ainda precisam avançar na 
construção de leis especí� cas para crimes cibernéticos e destacaram que a LGPD é de 
grande importância para a população brasileira, já que, com ela, as empresas passam a 
ser obrigadas a adotar práticas corretas com os dados de seus clientes e estes passam 
a ter controle sobre suas informações e consciências de seus direitos.
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COMO PLANEJAR SEU MAIOR PATRIMÔNIO
Convidados trouxeram debate sobre a importância do planejamento do futuro, 

da customização do seguro saúde e apontaram para a necessidade da adoção de 
rotinas com hábitos saudáveis, aliados à prática de atividades 

A Vitria Seguros levou ao Congresso Internacional Planejar 2021 especialistas para debater 
“Como planejar seu maior patrimônio. Tendências e soluções”. Com João Consiglio, diretor 
da Vitria Seguros e sócio da Guilder Capital, como mediador, o painel teve início com uma 
participação online de Fabio Barbosa, membro do Conselho da UN Foundation para apoio à ONU 
e promoção da cooperação internacional. Barbosa falou sobre a importância do planejamento 
do futuro para garantir saúde, renda e qualidade de vida na velhice. Em seguida, foi a vez da 
participação de Herbert Lancha Junior, responsável pela promoção de saúde na Vitria Seguros, 
professor titular de Nutrição da USP e professor visitante da INRA Paris.

“Longevidade não é mais um problema, o problema é o que a gente vai fazer com essa 
longevidade, ou melhor, de que forma vamos chegar aos 100 anos”, pontuou Lancha. 
Ele defendeu uma mudança de hábito da população para que esta chegue com saúde ao 
futuro. “É necessário de� nir valores, princípios e o que é importante para você. Encontrar 
tempo para fazer o que eu chamo de ‘recarregar a pilha’, que nada mais é do que separar 
um tempo no seu dia para fazer algo que você goste, se alimentar bem, dormir bem”.

O terceiro convidado do painel foi Eduardo Reis Oliveira, médico, CEO da Saúde iD e Advisor 
na Kortex Ventures. Ele discorreu sobre os desa� os e as perspectivas do mercado de seguro 
saúde. Entre outras questões, Oliveira defendeu a agregação cada vez maior de tecnologia 
ao sistema de saúde e a conexão com médicos que acompanhem e entendam a história de 
cada paciente. “As pessoas perdem todo seu prontuário quando saem de uma empresa, 
trocam de plano ou mudam de cidade. Isso não pode acontecer. É necessário a integração 
das informações para entender a jornada de cada indivíduo”, completou Oliveira.

Por último, a conversa contou ainda com William Cossermelli, CFP® e Diretor da Vitria 
Seguros, que falou sobre o mercado de seguros, a complexidade e a evolução da diversidade 
de produtos na área. Ele listou os principais tipos de seguros e destacou a importância da 
customização do seguro saúde para melhor atender o cliente.
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DIGITAL ASSETS - A REVOLUÇÃO SILENCIOSA
Como as criptomoedas revolucionaram o mercado � nanceiro e a importância de 

planejadores � nanceiros conhecerem este mercado 

O painel que tratou sobre o mercado de criptomoedas teve a participação de André 
Portilho, Head de Digital Assets no BTG Pactual, Gustavo Cunha, CFP®, Fundador da 
FinTrender e David Lawant, Diretor de Research da Bitwise Asset Management. O debate 
foi aberto ao público pela internet.

Foi consenso entre os debatedores que a criptomoeda trouxe uma infraestrutura mais 
e� ciente e democrática para o setor � nanceiro.

 “A única inovação comparável é da internet. As três grandes evoluções da criptomoeda 
são a transferência de ativos de maneira muito mais rápida, os contratos inteligentes e 
a escassez digital”, de� niu Lawant.

Cunha acrescentou que o Bitcoin foi criado para facilitar a transferência de dinheiro, 
mas cresceu de maneira expressiva. “Nos últimos seis anos, a criptomoeda ganhou uma 
dimensão maior”.

Portilho falou sobre a segurança no mundo cripto e a grande volatilidade neste mercado. 
Ele aconselha o investidor a chegar ao nível de conforto com a exposição. “É importante 
também escolher parceiros seguros e sérios para operar”.

Cunha aconselhou ao investidor começar de maneira cautelosa neste mercado. “Separe 
um pouco de dinheiro e compre para conhecer e ver como esta tecnologia funciona”. 
Neste sentido, ele recomenda ao planejador � nanceiro se informar sobre as digital 
assets. “Isso está transformando cada vez mais a nossa vida. Vá atrás e se informe”.

Uma pergunta partiu da audiência sobre o medo de uma regulamentação sobre as 
criptomoedas. Os debatedores foram unânimes em considerar a regulação algo limitador 
ao desenvolvimento de uma nova tecnologia.

“Imagina se a internet tivesse sido regulada demais e os criadores tivessem ido para 
outro lugar’’, brincou Lawant.
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ÍNDICE DE SAÚDE FINANCEIRA: OS DESAFIOS 
NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

DOS BRASILEIROS
Como funciona e o que representa a ferramenta criada pelo Banco Central para 

medir a saúde � nanceira dos brasileiros 
Neste painel aberto ao público, Maurício Costa de Moura, Diretor de Relacionamento, 
Cidadania e Supervisão de Conduta no Banco Central, falou sobre o índice criado para 
medir como cada brasileiro age em relação às próprias � nanças.

Trata-se de uma ferramenta gratuita em que o usuário tem um diagnóstico sobre sua 
saúde � nanceira, pode fazer comparações com a média brasileira e ainda identi� car 
condutas a serem melhoradas.

“A nota 57 foi a média da saúde � nanceira do brasileiro em uma faixa de 0 a 100. De 36 
pontos para baixo representa uma análise ruim”, explicou Moura.

André Barreto, CFP®, CEO do app n2, também participou do painel e falou sobre a 
importância do engajamento da população de modo que a educação � nanceira seja 
considerada essencial e necessária.

“Algo simples e que pode ser prático, além da importância de transformar isso em rotina 
para o dia-a-dia”, a� rmou Barreto.  

Moura chamou a atenção para o fato de que existem pessoas que preferem o crédito 
rotativo do cartão. “Ouvi isso de um estudante universitário. Por isso, vejo vulnerabilidade 
em todas as classes sociais”.

Ele explicou que, antes do lançamento do índice, o Banco Central fez uma análise 
agregada entre cinco mil brasileiros em parceria com a Febraban – a Federação Brasileira 
de Bancos. “Uma parcela de 38% das pessoas sequer consegue perceber que precisa de 
orientação � nanceira”, alertou.

Barreto parabenizou Moura pela atuação do Banco Central na educação � nanceira. 
“A n2 tem como sonho colocar um planejador � nanceiro ao lado de cada brasileiro. É 
nosso propósito”, ponderou. 

Moura fez um desa� o à Planejar para levar educação � nanceira às camadas 
economicamente mais vulneráveis da população. Barreto respondeu que o Banco 
Central pode contar com os planejadores � nanceiros.

“Engajamento é você estimular na população que essa é uma questão essencial, 
necessária e simples”, concluiu Barreto.
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Maurício Moura

DIRETOR DO BANCO CENTRAL DESTACA 
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Maurício Moura fala sobre desa� os, parceria com planejadores e amor 
pela pro� ssão

Para Maurício Moura, diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do 

Banco Central do Brasil, levar educação � nanceira a milhões de brasileiros não é apenas 

um trabalho, mas também uma paixão. “Saber a diferença que esse conhecimento pode 

fazer na vida dessas pessoas e de suas famílias captura qualquer um e nos dá energia e 

motivação para seguir sempre em frente”, explica. Moura destaca que “as parcerias são 

cruciais para o avanço no desa� o de levar educação � nanceira à população” e explica 

a proposta feita aos planejadores durante o Congresso. “Seria ótimo contarmos com 

a participação de planejadores � nanceiros voluntários, para que pudessem orientar 

a população ou aproveitar seus conhecimentos para divulgar ações para públicos 

vulneráveis”.

Maurício ainda pontuou que a educação � nanceira é “um excelente aliado” em cenários 

de situação econômica difícil como o que o Brasil enfrenta no momento porque permite 

que o cidadão tome decisões mais acertadas. Sobre o Ecossistema de EF, apresentado 

durante o painel, o diretor a� rmou que o sistema serve como guia para uma atuação 

coordenada dos atores e que todas as ações e iniciativas são pensadas com o cidadão 

como ponto central.
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2022 EM PERSPECTIVA
Quais serão os desa� os para o próximo ano no Brasil na visão de três grandes 

economistas brasileiros

Com mediação de Guto Abranches, três grandes economistas brasileiros debateram 
sobre o cenário para o ano que vem no último painel do Congresso Internacional Planejar 
2021: Zeina Latif, Doutora em Economia e consultora na Gibraltar Consultoria, José 
Roberto Mendonça de Barros, Professor Doutor em Economia e Relações Internacionais 
e consultor na MB Associados e Carlos Kawall, Diretor do ASA Investimentos e ex-
secretário do Tesouro.

Para Latif, a in� ação subiu mais cedo no Brasil e em maior velocidade do que em outros 
países, inclusive nações vizinhas com regime de política econômica parecido como 
consequência do governo ter perdido o controle da política � scal que está nas mãos do 
Congresso.

“O grau de incerteza no momento é maior do que já foi e vai exigir cautela de quem está 
na linha de frente da gestão de recursos”, aconselhou.

Kawal destacou que 2022 será um ano desa� ador e de crescimento baixo da economia 
chinesa com pequena demanda por commodities. Ele disse que o menor crescimento 
da China e o aperto monetário nos Estados Unidos colocam um quadro mais difícil para 
economias emergentes e um viés de alta do dólar em relação ao real.

O economista também alertou sobre o problema � scal no país. “Já temos a certeza de 
que o atual governo destruiu, acabou com as contas públicas”.

Mendonça de Barros alertou para um próximo ano caracterizado pelo crescimento muito 
baixo que pode ser negativo em 0,5% com estagnação e taxa de juros muito elevada, 
além de cenário internacional muito difícil. Para ele, as grandes empresas resistiram 
bem à pandemia, ao contrário das médias e pequenas, o que representou a recessão 
técnica na qual o país se encontra.

“É indispensável trabalhar nestas assimetrias, principalmente vocês planejadores 
� nanceiros que orientam seus clientes”, aconselhou Mendonça de Barros.
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