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NEGÓCIOS

PLATAFORMA DE NEGÓCIOS PARA PLANEJADORES FINANCEIROS
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MODELO DE

NEGÓCIOS

O programa foi criado para planejadores
financeiros pessoais independentes que
buscam desenvolver sua prática de
atendimento a pessoas e famílias e que
possam gerar receita rapidamente.
Nossa proposta é dar todo o suporte
operacional e em marketing para que o
planejador financeiro se concentre na
construção de uma carteira de clientes
rentáveis.
Desenvolvemos um marketplace de
produtos e serviços que proporciona a
geração de uma uma remuneração
recorrente para o planejador financeiro.

O mercado de planejamento financeiro pessoal e
familiar está em franco desenvolvimento no
Brasil. E sabemos que temos altas barreiras de
entrada com regulamentação e tecnologia que
podem inviabilizar o modelo de negócio de
planejadores financeiros independentes.
Para viabilizar o plano de negócios do planejador,
criamos um programa com os benefícios:
Baixo custo operacional de entrada
Acesso a portfólio de produtos e serviços
Suporte de equipe técnica especializada
Economia de escala
Independência jurídica e financeira
Suporte em seu plano de negócios (SWOT)
Uso de tecnologia e ferramentas
Comunidade para troca de experiência
Remuneração recorrente
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CAPACITAÇÃO E

MENTORIA

Para que a prática de planejamento
financeiro se mantenha atualizada e
contemporânea, nosso programa inclui
processo contínuo de capacitação e
mentoria para os planejadores
financeiros participantes.
Além disto, moderamos e provocamos a
troca de experiência entre planejadores
financeiros pois acreditamos que, em
um mundo de transformações rápidas, a
melhor maneira de aprender é fazendo learning by doing.

Nossa mentoria segue a prática de
planejamento financeiro desenvolvida
pelo FPSB (Financial Planning Standard
Board) nos Estados Unidos e autorizada
no Brasil pela Planejar (Associação
Brasileira de Planejadores Financeiros).
A prática do planejamento financeiro
tem como processo:

Em nosso processo de capacitação e
mentoria, compartilhamos nossos
estudos sobre a evolução constante
do mercado, modelos de negócios e
precificação de serviços, como atuar
com marketing digital e,
principalmente, como vender serviços
de planejamento financeiro.

1. Estabelecer e definir relacionamento
com o cliente.
2. Coletar as informações dos clientes.
3. Analisar e avaliar a situação
financeira do cliente.
4. Desenvolver as recomendações de
planejamento financeiro.
5. Implementar as recomendações de
planejamento financeiro.
6. Revisar a situação do cliente.
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EXPERIÊNCIA PARA A CERTIFICAÇÃO

CFP®

Para quem busca a certificação, é imprescindível
comprovar experiência profissional. Oferecemos
condições para que o profissional se desenvolva:

A Planejar reconhece a importância da
experiência profissional de quem
pretende se tornar planejador
financeiro certificado, sendo esse um
dos requisitos para alcançar a
certificação CFP®.

Iniciar a prática profissional reconhecendo a
importância do desenvolvimento e da expansão
das competências profissionais para apoiar a
entrega do planejamento financeiro aos clientes.
Adquirir e desenvolver habilidades, competências
e conhecimentos conforme descrito no Perfil de
Competências do Planejador Financeiro, nas
Melhores Práticas de Planejamento Financeiro e no
Código de Ética e Responsabilidade Profissional.

Como associados a Planejar, nosso
objetivo é aderir e respeitar ao código
de ética profissional, aplicado a todos
que desejam atuar como planejadores
financeiros.
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FERRAMENTA E

METODOLOGIA

Utilizamos metodologia de
planejamento financeiro baseada nas
melhores práticas da Planejar –
Associação Brasileira de Planejadores
Financeiros e de acordo com a
certificação CFP®.
Esta é uma certificação de distinção que
concede aos profissionais certificados
padrão internacional de conduta ética e
responsabilidade na prestação de
serviços de planejamento financeiro
pessoal e familiar.

O planejamento financeiro é uma
ferramenta para fazer com que o "Ciclo
da Renda" esteja alinhado aos objetivos
no "Ciclo da Vida" dos clientes.
Desenvolvemos metodologia baseada na
Curva de Vitalidade Financeira® e
ferramentas (app e plataforma) para
garantir a execução do planejamento. A
partir de painel de indicadores,
acompanhamos a progressão das metas.

Os objetivos dos clientes mudam com o tempo
o que faz com que o alvo seja móvel. O alvo
móvel indica a necessidade de uso de
tecnologia e metodologia para que o
planejamento financeiro cumpra seu ciclo
contínuo de:
1. Determinar desejos e objetivos
2. Coletar as informações
3. Analisar e avaliar a situação financeira
4. Desenvolver e apresentar recomendações
5. Implementar as recomendações
6. Monitorar
A tecnologia e a metodologia são apenas
meios para automatizar as rotinas e fazer com
o planejador financeiro seja excepcional em
sua prática e atuação.
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SUPORTE DE EQUIPE

PARAPLANNERS

Temos uma equipe de paraplanners
(planejadores financeiros que atuam no
back office) para dar todo suporte
administrativo e operacional. Apoiamos
na fase de prospecção de clientes e
venda de planejamento financeiro.
Trabalhamos com o planejador na
elaboração, implementação e
manutenção do planejamento financeiro
de seus clientes.
Disponibilizamos ferramentas de gestão
de negócios.

O principal valor do planejador
financeiro está no desenvolvimento
do relacionamento com cada cliente.
Para que o planejador financeiro
tenha economia de escala em seu
modelo de negócio sem perder
qualidade no relacionamento com
seus clientes, é imperativo
sistematizar as atividades
administrativas e operacionais.

Disponibiliza diversas ferramentas e serviços
para gestão de negócios:
Ferramenta de agendamento de reuniões.
Sistema de email corporativo.
Repositório central de documentos.
Ferramentas para reuniões virtuais.
Base de conhecimento de clientes.
Ferramenta para gestão de leads.
Serviços de faturamento e cobrança.
Suporte na cotação e implementação de
produtos e serviços financeiros.
Governança e compliance para LGPD - Lei
Geral de Proteção de Dados.
"Cases references" para prospecção de
novos clientes.
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PORTFOLIO DE

PRODUTOS

O planejamento financeiro é um
serviço que compõe o portfolio do
planejador financeiro. É um serviço
essencial e ponto de partida para
iniciar a gestão do "Ciclo de Renda" do
cliente.
No entanto, para que os objetivos dos
clientes sejam alcançados é
necessário entregar uma série de
produtos e serviços além do
planejamento financeiro.

Para que o planejador financeiro possa
atender os clientes plenamente em suas
necessidades financeiras, criamos um
marketplace de produtos e serviços.
Buscamos um modelo "One Stop Shop"
onde os clientes possam adquirir
produtos e serviços durante seu ciclo de
vida financeira.

Ter um único local com produtos e serviços
para atender a demanda do planejamento
financeiro, reduz custos operacionais de
implementação do plano. É também
fundamental para que o planejador
financeiro obtenha uma remuneração
recorrente ao longo do ciclo de vida do
cliente "LTV - Life Time Value".
Pensamos nisto e oferecemos um
marketplace "One Stop Shop" de produtos
e serviços aos clientes:
Planejamento financeiro
Educação financeira
Investimentos
Seguro e previdência
Crédito
Câmbio
Tecnologia
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APOIO EM

MARKETING

O serviço profissional de planejamento
financeiro é sustentado por 3 pilares:
planejador financeiro, metodologia e
tecnologia.
Diferentemente da venda de um
produto, para a venda de serviços
profissionais é necessária a composição
deste tripé para tornar o serviço tangível
para o cliente.
No serviço de planejamento financeiro,
construir reputação é a maneira de
tornar tangível o pilar principal, o
profissional planejador financeiro.

Reputação é o vínculo de confiança
que estabelecemos com as pessoas. A
reputação é resultado da imagem
que compartilhamos. É um atributo
essencial na qualificação do
planejador financeiro. É uma
qualidade que é identificada pelo
cliente e que não é autoatribuída.

Saber usar as ferramentas de marketing
digital é condição necessária para
transmitir a imagem de reputação. No
entanto, o marketing não cria reputação.
Cabe ao planejador financeiro criar
reputação no relacionamento com seus
clientes e demostrá-la através do uso
profissional do marketing de conteúdo.
Damos suporte para o profissional gerar
conteúdo relevante e impulsionar nos
principais canais digitais onde o
público-alvo é alcançado. Geramos
conteúdos para clientes em video e texto
que podem ser compartilhados com
curadoria do planejador financeiro.
Divulgamos conteúdo e perfil dos
planejadores financeiros associados em
nossos canais digitais.
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SEJA UM

AFILIADO

Para participar do programa, exigimos
alinhamento de princípios e valores. Ser
planejador financeiro é, acima de tudo,
trabalhar por propósito.
É ter preocupação com pessoas. É
gerenciar expectativas e frustrações
dos clientes. É cuidar muito mais de
vidas do que de dinheiro.
Se você se identifica com nossos
princípios, então seja bem-vindo!

O programa começa com a afiliação, onde
ajudamos o planejador a desenvolver seu
modelo de negócio. Disponibilizaremos toda
nossa estrutura, metodologia e tecnologia.
Esta é a fase de incubação e dura 12 meses.
Depois do processo de seleção, para se afiliar,
o planejador deverá:

Nossa missão é democratizar o
planejamento financeiro e torná-lo
acessível a todas as famílias brasileiras,
independente de renda. Todos têm o
direito de acesso a educação financeira.
Se você tem a mesma "crazy idea" que
nós, então vamos juntar energia e colocar
potência para alcançar este objetivo.

Aderir ao código de ética da Planejar. Para
isto, será necessário se associar a Planejar.
Ao término do período de "incubação", o
planejador terá a opção de continuar usando
nossa prática para gerar seus negócios
tornando-se um afiliado franqueado.
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AFILIADO

FRANQUEADO

Depois do processo de incubação, o
planejador poderá se tornar um afiliado
franqueado. Como franqueado, terá
acesso a plataforma de negócios para
planejadores financeiros e todos os
produtos e serviços disponíveis em seu
marketplace.
Poderá criar seu próprio serviço de
planejamento financeiro com o uso da
plataforma. Além disto, terá capacitação
e mentoria, suporte dos paraplanners e
apoio em marketing.

Prezamos pela qualidade antes da
capilaridade e por isto exigimos:
Adesão ao código de ética da Planejar.
Para isto, será necessário se associar a
Planejar.
Compromisso de obter a certificação CFP®
para todos os operadores da franquia.

Estruturamos a franquia para que os custos
fsejam baixos. Os custos que o franqueado
terá são:
Taxa de franquia para ter acesso a todo o
modelo de negócio e infraestrutura.
Royalties para uso da plataforma e do
marketplace com seus produtos e serviços.
Com a plataforma e com o marketplace de
produtos e serviços, o planejador poderá
adicionar seu valor e criar seus próprios
serviços para seus clientes.
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NOSSO

PROPÓSITO

Somos uma fintech que promove o
bem-estar financeiro das pessoas. A
tecnologia é a nossa aliada para levar
educação financeira continuada para
todos.
Nossa missão é democratizar o
acesso ao planejamento financeiro
pessoal para que a sociedade
conquiste e mantenha uma vida
financeira saudável.

Trabalhamos para que as pessoas tenham
um orçamento doméstico equilibrado,
uma correta formação de poupança e
investimentos, uma boa gestão de custos
com impostos e um eficiente
planejamento de riscos e de sucessão.
Estas são áreas chave do planejamento
financeiro pessoal e familiar para a
realização dos projetos de vida.

Usamos a Curva de Vitalidade
Financeira© como instrumento essencial
para as pessoas acompanharem a
progressão e o alcance de seus objetivos,
além de medirem o seu nível de bemestar financeiro.
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NOSSOS

CONTATOS

