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OBJETIVO DO CURSO



MISSÃO E VISÃO – ACADEMIA GFAI

“GFAI – O SEU FUTURO AO SEU ALCANCE”

Desenvolver profissionais de planejamento financeiro pessoal que tenham a capacidade de exercer esta profissão de
maneira independente, com um modelo de excelência focado nos objetivos e interesses dos clientes. Capacitar estes
profissionais para desenvolverem modelos de negócios sustentáveis, escaláveis e adequados ao perfil de cada planejador
financeiro.

Missão

Consolidação da indústria e da carreira do planejador financeiro pessoal no país, sendo um centro de excelência para
treinamento, referência de metodologia e desenvolvimento de novas ferramentas e soluções para este mercado.

Visão



OBJETIVO

SOBRE O CURSO

Acreditamos que a carreira do planejador financeiro, seja dentro de uma instituição financeira ou independente, apresenta vários
desafios no mercado brasileiro. Diferentemente de outros países mais desenvolvidos como Estados Unidos, onde metade da 
população conhece o serviço deste profissional, no Brasil ainda precisamos demonstrar o valor que o planejador financeiro pode 
agregar na vida de pessoas e famílias. A carreira deste profissional está entre as dez profissões mais desejadas de um americano
(fonte: Forbes) e citada como uma das oito mais promissoras do Brasil pela revista Veja SP.

A Academia de Planejamento Financeiro GFAI tem como objetivo capacitar profissionais para aplicarem na prática os fundamentos
do planejamento financeiro pessoal: gestão de ativos, planejamento de aposentadoria, gestão financeira e de riscos, planejamento
sucessório e tributário, sempre focando nos interesses e objetivos do cliente. Através deste planejamento serão desenvolvidas
estratégias alinhadas com o perfil comportamental de cada cliente ou família, respeitando aspectos que vão além da base racional
dos números, onde o planejador utilizará técnicas de Coaching & Mentoring para auxiliar seus clientes a perceberem sua condição 
atual e a melhor maneira para alcançar seus projetos de vida. O profissional também será capacitado para desenvolver um plano de
negócio de acordo com o serviço, perfil e soluções com as quais pretende atuar, buscando um negócio sustentável, escalável e 
alinhado com as melhores práticas do mercado.

A QUEM SE DESTINA

Planejadores financeiros atuando em instituições ou de forma independente; profissionais das áreas de seguros, previdência, 
gestão de patrimônio, fundos de investimento e family offices; analistas de investimento; gerentes de banco e private bankers; 
profissionais que não sejam do mercado financeiro (engenheiros, TI, administradores, contadores, advogados, etc.), mas tenham
interesse em atuar na área.



ESTRUTURA DO CURSO



CRONOGRAMA

2 43 65 7

1. Módulo I: Planejamento Financeiro na Prática

2. Imersão Prática: Estudo de casos e elaboração de um planejamento real – avaliação pela Banca GFAI

3. Módulo II: A Esfera Humana no Planejamento Financeiro

4. Imersão Prática: Vivência de Coaching & Mentoring, perfil individual e do cliente

5. Módulo III: Construindo seu Negócio de Planejamento Financeiro

6. Imersão Prática: Elaboração de Plano de Negócio – avaliação pela Banca GFAI

7. Trabalho de Conclusão de Curso: Apresentação de um Planejamento Financeiro Pessoal completo e Plano de Negócio para avaliação

CARGA HORÁRIA

Carga horária total de 64 horas presenciais, sendo 12 encontros semanais às terças-feiras, das 19h às 23h, e 4 sábados de imersão 
prática, das 08h às 12h. Local: GFAI São Paulo.

Módulo I Prática Módulo II Prática Módulo III Prática TCC
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MÓDULO I: PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA PRÁTICA

“Metodologia, ferramentas e modelos para um atendimento completo"

Neste módulo, você aprenderá sobre o impacto do Planejamento Financeiro Pessoal na vida de seus clientes, ao levá-los a 
refletir sobre onde estão e onde querem chegar. Verá como construir junto aos seus clientes o caminho que lhes permitirá 
alcançar sonhos e objetivos por meio de uma metodologia eficaz.

 Como elaborar um diagnóstico financeiro completo
 Como criar impacto por meio do planejamento financeiro em áreas como: 

- Equilíbrio orçamentário
- Decisões e política de investimento
- Avaliação e administração de dívidas
- Organização financeira em contextos complexos
- Gestão de riscos

 Simulação de cenários e projeções para a aposentadoria
 Aspectos de planejamento tributário e estruturação de plano sucessório
 Como entregar um relatório abrangente e completo, cobrindo todos os aspectos necessários para a organização financeira 

de indivíduos e famílias
 Como realizar um acompanhamento contínuo e diligente buscando alcançar as metas do planejamento de seus clientes
 Ferramentas e modelos para elaboração de um Planejamento Financeiro Pessoal completo

Imersão Prática: Estudo de casos e elaboração de um planejamento real – avaliação pela Banca GFAI



MÓDULO II: A ESFERA HUMANA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

"Colocando os valores pessoais à frente dos números"

Um objetivo para ter sentido deve fazer parte de um propósito maior. O significado do dinheiro deve estar atrelado a sonhos 
ou visões de futuro. O planejamento financeiro contribui nas escolhas e definição de prioridades. Para identificar as melhores 
estratégias possíveis é preciso entender o ser humano antes dos números. O bom profissional  contribui com perguntas e 
reflexões que apoiam seu cliente na compreensão de seu atual momento de vida e como alcançar seus reais objetivos. Neste 
módulo serão desenvolvidas técnicas para o planejador se relacionar da melhor maneira com o seu cliente.

 Comunicação
- Como engajar todas as pessoas envolvidas em cada projeto 
- Como manter o cliente comprometido no seu processo de planejamento financeiro 
- Como cuidar da gestão de expectativas do cliente

 Perfil e Viés
- Como ajudar o cliente a ter percepção dos vieses pessoais
- Como este conhecimento pode influenciar no planejamento financeiro
- Como pensar em suitability do ponto de vista humano

 Ferramentas de Coaching & Mentoring
- Como aprofundar o planejamento financeiro por meio das ferramentas de Coaching & Mentoring
- Como lidar com momentos de transição profissional e pessoal durante o planejamento
- Como realizar um planejamento financeiro pautado em valores e ética

Imersão Prática: Vivência de Coaching & Mentoring, perfil individual e do cliente



MÓDULO III: CONSTRUINDO SEU NEGÓCIO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO

"Quanto melhor para os clientes, melhor para você"

Montar um negócio viável é requisito para que possa atender cada vez mais clientes e contribuir com suas vidas.
Como conseguir os primeiros clientes? Como e quanto cobrar? Quais tipos de produtos e serviços posso oferecer? Qual 
melhor modelo de negócio para mim? Abrir uma empresa ou atender como Pessoa Física? Estas e outras perguntas serão 
abordadas neste módulo para que seja possível construir um negócio alinhado ao seu perfil e sustentável no longo prazo, 
observando as melhores práticas, ética e respeitando a legislação.

 Conheça a estrutura básica de um negócio de Planejamento Financeiro Pessoal
 Vantagens e desvantagens de cada modelo de negócio
 Defina qual seu nicho e área de atuação 
 Licenças e certificações necessárias ou desejáveis para atuar nas áreas do seu modelo de negócio
 Avalie o modelo tributário que mais se adapta a você
 Estratégias de marketing para buscar vendas mais assertivas de acordo com o nicho desejado
 Melhores práticas e organização do tempo para a manutenção de um negócio eficaz 
 Ferramentas que podem aprimorar a sua prática de planejamento financeiro e agregar valor ao serviço
 Parcerias e soluções integradas que podem complementar o portfólio de soluções oferecidas ao cliente

Imersão Prática: Elaboração de Plano de Negócio – avaliação pela Banca GFAI



COORDENAÇÃO

LEANDERSON REIS, CFP®

TOBIAS MAAG, CFP®

JANSER ROJO, CFP®

ELIANE TANABE, CFP®

REBECA TOYAMA

DANIELA BANDEIRA

Fundador da GFAI, empresa com mais de 30 Planejadores 
Financeiros, e diretor da área de Finanças Pessoais. Membro da 
Comissão de Relacionamento com Associados do IBCPF e atua 
como Planejador Financeiro Independente há 6 anos.

Profissional com 24 anos de atuação no mercado de assessoria 
financeira e capacitação de profissionais deste segmento. 
Planejadora Financeira GFAI atuante há 4 anos como 
independente e fonte para entrevistas e artigos da Comissão de 
Comunicação do IBCPF.

Desde 2001, participa da implementação do conceito e da profissão 
de Planejamento Financeiro Pessoal e da Certificação CFP® no Brasil. 
Atuando há 30 anos nos diversos aspectos da Gestão Patrimonial e 
do Planejamento Financeiro Pessoal. Desde 2002, presta serviços 
como consultor, coach e mentor de forma independente.

Sócia-diretora da GFAI Coaching e fundadora da Academia de 
Coaching Integrativo. Atua há 15 anos como coach, mentora, 
palestrante e professora. Coordena o programa de mentoring do 
IBCPF participando da Comissão de Relacionamento com 
Associados.

Diretor de Marketing da GFAI e fundador do portal de conteúdo QI 
Financeiro. Atuação por mais de 5 anos em Tesouraria de banco 
internacional. Membro da Comissão de Marketing do IBCPF e atua 
como Planejador Financeiro Independente há 5 anos.

Profissional com mais de 20 anos de atuação em instituições 
financeiras internacionais. Planejadora Financeira GFAI, especialista 
em Mercado de Capitais e no suporte a áreas de negócio dos 
segmentos Investment Bank e Private Banking.



AMBIENTE GFAI



EXPERTISE GFAI

EXPERIÊNCIA GFAI

A GFAI é um grupo empresarial com dez áreas de atuação distribuídas em três pilares principais de serviços: Finanças Pessoais
(Planejamento Financeiro, Investimentos, Seguros, Câmbio, Academia de Planejamento Financeiro), Desenvolvimento Humano & 
Organizacional (Coaching Integrativo, Mentoring, Suporte em Transição de Carreira e Formação em Coaching) e Negócios & 
Soluções (Captação privada de recursos, consultorias empresariais, estudos imobiliários e contabilidade).

Com 6 anos de experiência no mercado, a GFAI possui grande experiência na modelagem de negócios e ferramentas para 
estruturação de um planejamento financeiro pessoal eficaz e alinhado com o perfil de cada cliente. 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

O participante da Academia de Planejamento Financeiro GFAI estará inserido em um ambiente com mais de 30 planejadores 
atuantes e outros profissionais, com os quais poderá compartilhar experiências profissionais e de negócios. A imersão prática
proposta para o desenvolvimento de planejamentos baseados em cases e diferentes perfis traz esta discussão para a esfera real, 
reforçando a missão da Academia.



DEPOIMENTOS DE PLANEJADORES FINANCEIROS

IMPACTO DA CARREIRA DO PLANEJADOR FINANCEIRO PESSOAL

Seguem depoimentos de profissionais que fizeram a transição de carreira para atuarem como planejadores financeiros 
independentes:

“Construí minha carreira no mercado financeiro, no segmento Private Bank. Quando tinha 10 anos de experiência, senti que faltava alguma 
coisa em minha vida e mudei minha carreira. Me tornei coach. Quando conheci a carreira de Planejadora Financeira, vi que poderia juntar 
minha experiência em finanças com o propósito de ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, a atingirem seus objetivos de vida. Como 

planejadora financeira, ajudo famílias a serem independentes financeiramente, além promover a educação financeira dos pais e, por 
consequência, de seus filhos. É um trabalho extremamente gratificante.” (Aline Lara)

“ O meu maior impacto foi descobrir que eu poderia ser um agente transformador para tornar a relação do meu cliente com o dinheiro muito 
mais saudável, benéfica e libertadora.” (Eduardo Oliveira)

“O ponto de maior atenção nesta nova fase de vida foi sentir a diferença e o impacto positivo que você traz na vida dos clientes. Trabalhei 
durante muito tempo em escritório, mas sem contato direto com o cliente. Isso me fez perder o sentimento de valor agregado e que realmente 

faz a diferença quando o cliente se sente satisfeito com seu trabalho. A questão financeira é um assunto delicado, mas o cliente dá a devida 
importância quando é acompanhado de perto por um profissional.” (Robson Henriques)

“Depois de algum tempo atuando como agente autônomo de investimentos, atividade através da qual buscava somente alcançar meus
objetivos, tornei-me um planejador financeiro pessoal. Foi então que percebi que as minhas conquistas profissionais e financeiras eram muito 

mais valiosas, significantes e perenes se eu me empenhasse como planejador financeiro e realizasse antes os projetos de vida dos meus 
clientes.” (George Delano)



DEPOIMENTOS DE PLANEJADORES FINANCEIROS

“Quando descobri a carreira de planejador pude perceber que não seria apenas uma profissão que me proporcionaria grandes conquistas 
financeiras mas, que conseguiria mudar a essência e a forma como as pessoas enxergavam a vida! Ver pessoas sonhando novamente e 

acreditando que é possível conquistar projetos não tem preço!” (Márcio Martins)

“Tornar-me planejadora financeira significou utilizar meu conhecimento técnico com o propósito de ajudar as pessoas a concretizar seus 
projetos de vida. E nada pode ser mais gratificante do que isso!” (Florence Corrêa)

” O maior impacto positivo que eu tive ao me tornar Planejadora Financeira, foi poder caminhar junto com o cliente sendo facilitadora na 
concretização dos seus projetos de vida.” (Fernanda Paiva)

“Meus dez primeiros anos  de  carreira já na área de mercado de capitais, sendo seis em bancos comerciais e investimento, e a partir de 2001 
ingressando no maior programa de educação financeira do país pela bolsa de valores me levaram naturalmente a buscar Planejamento

Financeiro como profissão, missão e realização de vida!” (Ana Paula de Souza)

“Já transitei por diversos mercados, desde bancário até “dono do próprio negócio”, mas foi como planejador financeiro que encontrei a 
oportunidade de deixar um legado de fato. A satisfação ao ajudar pessoas é imensurável tal qual minha realização pessoal e profissional.

Tenho autonomia e serenidade para proporcionar um planejamento financeiro eficaz, construindo uma visão estratégica para a vida financeira 
de cada família ou cliente, em consonância com seus projetos de vida e independência financeira. Ao lidar com foco nos objetivos dessas 

famílias, conquistando confiança, instruindo e conscientizando, os resultados são fascinantes. Certamente esse legado será deixado para seus 
pais, irmãos, filhos, netos, etc. Dessa forma, posso mudar a realidade e a perspectiva de muitas pessoas para melhor, a curto, médio e longo 

prazo. No âmbito profissional, tenho o desafio de construir uma nova indústria. O presente me proporciona entusiasmo e ótimos ganhos 
financeiros e o futuro desta área é um imenso oceano a ser explorado (e já estou nesse navio!). As possibilidades são inúmeras, o mercado 

inexplorado e as grandes expectativas mais que evidentes. Rumo certo para tomar as rédeas da minha vida e conquistar a plena 
independência.” (Guilherme Berman)



INVESTIMENTO E INSCRIÇÃO



INVESTIMENTO, INSCRIÇÃO E MATRÍCULA

INVESTIMENTO

 Valor Integral: R$ 10.000,00 
 20% de desconto para matrículas efetivadas até o dia 31 de Agosto de 2016
 10% de desconto para matrículas efetivadas até o dia 27 de Setembro de 2016

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

 À vista com 10% de desconto (boleto bancário) ou parcelado em até 5 vezes (boleto ou cartão de crédito)
 Descontos cumulativos para matrículas efetivadas antecipadamente

1 2 3

Efetue a inscrição através do link:
conteudo.qifinanceiro.com.br/inscricao-academia
Durante a inscrição, informe resumidamente o 
motivo pelo qual você gostaria de participar desta 
Academia de Planejamento Financeiro Pessoal e 
áreas de atuação atual.  

Após a inscrição, nossa equipe entrará em 
contato para verificar a adequação do perfil 
do candidato ao curso e tirar dúvidas. 
Posteriormente, serão informados por e-
mail o resultado da avaliação e instruções 
(caso aprovado) para efetivação da 
matrícula.

A matrícula poderá ser efetivada
presencialmente na sede da GFAI 
em São Paulo ou através do e-mail 
academia@gfai.com.br após 
assinatura do contrato.

INSCRIÇÃO APROVAÇÃO MATRÍCULA

As datas e os horários do curso poderão sofrer alterações que serão previamente informadas ao aluno.

http://conteudo.qifinanceiro.com.br/inscricao-academia
mailto:academia@gfai.com.br


GFAI – Av. Francisco Matarazzo, 1752, 23º andar, São Paulo/SP
academia@gfai.com.br | (11) 5693-9393


