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Azul escuro

PANTONE 3025 C

C 100 / M 0 / Y 0 / K 70

R 0 / G 76 / B 108

#004C6C

Verde

PANTONE 375 C

C 40 / M 0 / Y 100 / K 0

R 165 / G 205 / B 57

#A5CD39

Amarelo

PANTONE 115 C

C 0 / M 10 / Y 100 / K 0

R 255 / G 221 / B 0

#FFDD00

Rosa

PANTONE 191 C

C 0 / M 90 / Y 40 / K 0

R 238 / G 63 / B 107

#EE3F6B

Turquesa

PANTONE 3265 C

C 80 / M 0 / Y 40 / K 0

R 0 / G 180 / B 172

#00B4AC

Cores

Sólidas
-

São utilizadas em títulos, chamadas 

e destaques em textos, fundos e preenchimentos 

das formas losangulares.
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Azul escuro

PANTONE 3025 C

C 100 / M 0 / Y 0 / K 70

R 0 / G 76 / B 108

#004C6C

Verde

PANTONE 375 C

C 40 / M 0 / Y 100 / K 0

R 165 / G 205 / B 57

#A5CD39

Amarelo

PANTONE 115 C

C 0 / M 10 / Y 100 / K 0

R 255 / G 221 / B 0

#FFDD00

Rosa

PANTONE 191 C

C 0 / M 90 / Y 40 / K 0

R 238 / G 63 / B 107

#EE3F6B

Turquesa

PANTONE 3265 C

C 80 / M 0 / Y 40 / K 0

R 0 / G 180 / B 172

#00B4AC

Cores

Gradientes
-

São utilizadas em fundos e preenchimentos 

das formas losangulares.

Turquesa

PANTONE 3265 C

C 80 / M 0 / Y 40 / K 0

R 0 / G 180 / B 172

#00B4AC
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Tipogra�a

Família tipográ�ca
-

Core Rhino é uma fonte sans serif com 7 variações de peso, além das opções 

em itálico. Suas formas arredondandas conferem um tom mais humano 

para a comunicação, um contraponto às formas angulares dos losangos.

Core Rhino
THIN

LIGHT

REGULAR

MEDIUM

BOLD

HEAVY

BLACK

THIN

LIGHT

REGULAR

MEDIUM

BOLD

HEAVY

BLACK

thin

light

regular

medium

bold

heavy

black

thin

light

regular

medium

bold

heavy

black

LOREM IPSUM

Duis autem vel eum at iriure dolor et hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zril delenit augue duis dolore.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullcorper suscipit consequat. 
Duis autem vel eum at iriure dolor hendreit 
in vulput nulla at vero erosvelit consequat. 

sit amet consectet
DOLORE MAGNA ALIQUAM
Nibh euismod tincidunt ut laoreet

Elit sed diam
erat ut, volutpat
Ad minim veniam Enim 
quis nostrud exerci tation at suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex consequat.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
àáâãéêẽíóôõúÀÁÂÃÉÊẼÍÓÔÕÚ
#€$¢£ƒ¥0123456789
&§¶*½¼¾%®©™¿?¡!.,:;•
{}[](−+×÷=≠±√<>≤≥@?>=<;:
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Tipogra�a

Utilização
-

Estas são as recomendações de uso prioritário. Padrões estéticos, de forma e estilo, especialmente 

necessários em peças publicitárias e promocionais que possuem teor comunicacional próprio, 

podem transgredir estas orientações. As versões em itálico devem se restringir aos casos de citações, 

referências de autoria ou fonte da informação e idiomas estrangeiros.

Core Rhino 35 Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Core Rhino 45 Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Core Rhino 25 Thin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Trebuchet MS
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Verdana
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arial
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Core Rhino 65 Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Core Rhino 75 Heavy
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Core Rhino 85 Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Core Rhino 55 Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Textos discursivos e descritivos Chamadas/títulos/destaques Internet

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3
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Elementos grá�cos

Losango
-

É o principal elemento grá�co. A forma compõe 

o símbolo do isologo da Planejar, onde aparece

repetida e rebatida na composição.

Ao lado, um diagrama mostrando a construção

correta de um losango base.

X

16,5º

2X



16,5º

90º
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Elementos grá�cos

Variações do losango
-

O losango pode receber quaisquer 

dos preenchimentos sólidos e gradientes 

previstos neste manual. Pode utilizar 

transparência ou apenas contorno 

com cor sólida, sem preenchimento.

Além disso, o losango pode variar 

de formato, repetindo-se sobre 

seus eixos. Formas mais horizontais, 

seguem o eixo com inclinação de 16,5º, 

formas mais verticais, o de 90º.
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Elementos grá�cos

Utilização do losango
-

Elementos
de composição

Máscaras
para imagens

Bases 
para textos

Splashs
e destaques

O losango é um elento versátil, pode ser utilizado 

de várias maneiras na comunicação.

Preenchidos ou apenas como contorno, 

inteiros ou sangrados no espaço. 

Atribuem cor e dinâmica à composição, 

além de servirem como contrapeso 

à massas de texto e imagens.

Recortam a imagem, deixando-a 

no mesmo formato do losango. Podem 

ser utilizados inteiros na composição, 

geralmente em mosaicos, ou sangrados 

no espaço.

Grids
e mosaicos

A forma pode ser utilizada para 

estabelecer grids com divisões 

horizontais e transversais verticais. 

A partir do grid é possível construir 

mosaicos com formas preenchidas 

e imagens sob máscaras.

Mais comumente utilizados sobre 

imagens, mas também para gerar 

constraste sobre outras formas e cores.

São utilizados para destacar 

informações curtas. Podem ser 

preenchidos ou apenas como contorno, 

inteiros ou sangrados no espaço. 

Lorem 
ipsum 
sit dolor 
ametLorem

sit amet

Lorem
sit amet

Lorem
sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem 
vel eum iriure dolor in hendrerit 
in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euis.

Lorem ipsum 
dolor sit amet

Lorem

sit dolor
amet

30%
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Isologo

Apresentação
-

Isologo é a denominação técnica correta para 

casos em que não é permitido desassociar símbolo 

e logotipo em uma assinatura institucional. 

As proporções entre estes elementos são �xas 

e não podem ser alteradas.

Símbolo

Logotipo



11

Isologo

Variações
-

A versão prioritária do isologo Planejar é monocromática, 

os elementos devem ter sempre a mesma cor de preenchimento: 

verde, azul escuro ou branco. Não há variações de orientação, 

o isologo possui apenas versão horizontal.



caráter mais institucional,  

utilizam as cores do isologo Planejar: 

verde, azul escuro e branco

linha auxilar, �exibiliza a grade cromática,

diminui a rigidez institucional

1

2

12

Isologo

Aplicações sobre fundos
-

Existem 2 níveis de combinações de cor, 

conforme a �nalidade da comunicação:

Nos casos onde há 2 possibilidades 

de combinação (fundos verdes, azuis escuros 

e turquesas), a escolha deve ser feita com base 

na composição ou por restrições técnicas.

1

2
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Isologo

Tagline
-

2X

X

Taglines são a representação textual da essência da marca

em um determinado tempo/espaço. Para que a associação 

entre conceito (tagline) e marca (representada pelo isologo) 

�que clara, direta e acessível, os dois são utilizados 

em conjunto, formando uma assinatura. 

A relação entre isologo e tagline deve obedecer critérios 

estabelecidos de proporção e posicionamento.
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X

Y2X

6X

2Y

Azul escuro

PANTONE 3025 C

C 100 / M 0 / Y 0 / K 70

R 0 / G 76 / B 108

#004C6C

Turquesa

PANTONE 3265 C

C 80 / M 0 / Y 40 / K 0

R 0 / G 180 / B 172

#00B4AC

Isologo

Tagline e losango
-

A assinatura Planejar pode ser utilizada em conjunto 

com a forma losango, seguindo especi�cações 

predeterminadas de proporção e posicionamento, 

conforme demonstrado ao lado.

Este uso, no entanto, deve ser restrito a mosaicos 

ou diretamente sobre imagens.



15

Isologo

Tagline sobre fundo
-

A tagline deve sempre seguir a mesma cor 

de preenchimento do isologo, mantendo 

o aspecto monocromático da assinatura.

Nos casos onde há 2 possibilidades

de combinação (fundos verdes, azuis escuros

e turquesas), a escolha deve ser feita com base

na composição ou por restrições técnicas.
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Isologo

Redução
-

Medidas mínimas para reprodução  

do isologo em impressos e mídias 

digitais, com ou seu tagline.

Impressos Digital

20 mm

30 mm

100 px

150 px

Sem tagline

Com tagline

Sem tagline

Com tagline
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Isologo

Área de proteção sem tagline
-

Distância mínima livre de interferências 

no entorno do isologo Planejar.

3X

3X

2X

3X

X
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Isologo

Área de proteção com tagline
-

3X

2X

2X

3X

X

Distância mínima livre de interferências no entorno 

do isologo Planejar, considerando a tagline.



Pra crescer,
certi�car.
A Planejar é a�liada ao FPSB - Financial 
Planning Standards Board, entidade 
presente em 26 países que é responsável 
pela divulgação, gerenciamento 
e controle do uso das marcas CFP® 
fora dos Estados Unidos.

19

Isologo

Utilização
-

A maneira correta de utilizar o isologo com 

ou sem tagline, dependendo da situação.

Pra
realizar

Pra 
descansar

Pra
sonhar

www.planejar.org.br

Rua Joaquim Floriano, 1120 – 6º andar
São Paulo – SP – 04534-004

+55 11 4280.8520
planejar@planejar.org.br

Dados
da Planejar

Conceito “Pra vida” 
e textos de apoio

Mosaico
semântico

Assinatura
sobre imagem

Apresentação
institucional

Junto a textos puramente institucionais 

ou técnicos, que não utilizam 

o conceito “Pra vida” como premissa.

A única versão válida para acompanhar 

dados de contato e localização.

Quando houver desdobramentos 

do conceito “Pra vida”, com chamadas 

e textos discursivos ou descritivos.

Também pode ser utilizada em casos 

em que o conceito não está explícito, 

porém avaliar a necessidade.

Também para casos onde há 

desdobramentos do conceito, porém

em forma de mosaico, com chamadas 

curtas e imagens.

Para assinar sobre imagens 

complexas. Se houver necessidade 

de complementos de texto ou outras 

informações junto ao isologo, deve-se 

utilizar a imagem sob máscara para 

abrir espaços vazios no layout.

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores 
Financeiros (antigo IBCP – Instituto Brasileiro 
de Certi�cação de Pro�ssionais Financeiros) 
tem 18 anos de existência e é uma entidade 
de auto-regulação, não governamental e sem 
�ns lucrativos que reúne os Planejadores 
Financeiros CFP® (Certi�ed Financial Planner) 
no Brasil e pro�ssionais interessados na área 
de planejamento �nanceiro pessoal.
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Estilo fotográ�co

Aspectos gerais
-

As imagens, sempre em preto e branco, retratam 

associados e clientes da Planejar. Devem captar 

um momento, ter gestuais leves e naturais. 

A iluminação também é natural ou ambiente, 

sem contrastes intensos ou pós-produção aparente. 

Imagens P&B valorizam o objeto de representação 

e a ação, sem a interferência dos signi�cados/valores 

atribuídos à cada cor. Além disso, as cores já estarão 

muito presentes nos elementos (losangos e fundos) 

que compõem a identidade Planejar.

As imagens podem ser utilizadas inteiras, 

sob máscaras (dentro de losangos) ou recortadas 

sobre formas e fundos coloridos. 
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Estilo fotográ�co

O associado
-

Os associados devem ser representados 

em seu universo de atuação, especi�camente 

ambientes físicos e situações de relacionamento. 

As imagens, respeitando as individualidades, 

devem ser sempre percebidas como positivas, 

descartando expressões de tristeza, melancolia, 

cansaço e a�ns.

Casting

• Homens e mulheres

• Adultos jovens a maduros

• Diversidade de etnias

Styling

• De casual a social

• Contemporâneo ou clássico

1

3

2 Situações

Estudo: analise de documentos, 

tablets, telas de computadores

Contemplação: o olhar adiante,

que remete ao pensamento ativo, 

e re�exão

Interação: a relação 

entre associados e clientes,

conversas e reuniões

1

2

3

3

4

6

5

7

Enquadramento

Plano americano: diálogos 

entre duas ou mais pessoas 

Plano médio: situações 

de estudo, contemplação

e interação

Plano de detalhe: em mesas 

de reunião e interações 

com documentos e devices

Plano geral: mesas de reunião

com duas ou mais pessoas

4

5

6

7
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Estilo fotográ�co

O cliente
-

Os clientes da Planejar gostam de aproveitar 

a vida. Seja fazendo aquela viagem ou a festa 

dos sonhos, comprando o carro novo ou a casa 

na praia, o que se busca realmente é ser feliz. 

A Planejar mostra os caminhos e facilita a 

caminhada, trazendo tranquilidade e con�ança.

Nas imagens, estes conceitos abstratos - 

felicidade, tranquilidade e con�ança - estão 

representados pelos sorrisos e posturas 

que demonstram conforto, relaxamento 

e até gestuais mais enérgicos, que transmitam 

vitalidade e vibração.

É importante que as imagens tenham aspecto 

de registros casuais, espontâneos, sem poses 

ou recursos arti�ciais. 

Casting

• Homens e mulheres

• Adultos jovens a maduros

• Diversidade de etnias

Styling

• De casual a social

• Contemporâneo ou clássico

1

3

2

Situações

Vitória: a realização do sonho, 

a viagem, o carro novo, o descanso 

da aposentadoria, etc.

Celebração: familiares e amigos

compartilhando as conquistas

Satisfação: atitude demonstrando

experiência positiva de relacionamento

Conceituais: detalhes da vida 

que sintetizam bons momentos 

e sensações positivas  

1

2

3

4

4

5

7

6

8

Enquadramento

Plano americano: duas ou 

mais pessoas compartilhando 

um mesmo momento 

Plano médio: situações à mesa,

em escritórios e restaurantes 

Plano de detalhe: objetos e ações

que contam e criam histórias

Plano geral: quando o ambiente 

é importante na construção

da narrativa

5

6

7

8
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Diagramação

Tabulação
-

Textos e informações organizados facilitam a leitura e o entendimento na comunicação. 

Além disso, a repetição destes padrões de organização tornam o sistema de identidade 

visual coerente e de fácil reconhecimento.

Impressos

Linhas curtas e áreas vazias deixam a leitura mais confortável. Para isso, a página deve ser dividida 

horizontalmente em colunas, considerando margens e área de texto. Em impressos devem ser 

utilizadas 2 colunas. A divisão deve ser replicada ou espelhada nas demais páginas. 

Apresentações

Telas de monitores e TVs têm formato mais horizontal, o que amplia a área útil e possibilita 

a inserção de mais colunas, até 4 no máximo. Os losangos podem ajudar a equilibrar 

e preencher espaços na composição, porém não utilizar em demasia, no máximo 3.

CFP® e Associado obtenham ou possam obter, 
para si ou para terceiros, vantagem indevida 
e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo 
para seus clientes, ou que impeça ou restrinja 
sua capacidade de prestar aconselhamento, 
recomendações ou serviços de forma isenta.

Processo de planejamento 
�nanceiro pessoal ou processo
de planejamento �nanceiro 

Compreende a análise de dados dos clientes, 
tais como objetivos, per�l de tolerância 
ao risco e avaliação da situação �nanceira 
para o correto desenvolvimento e monitoramento 
de recomendações e/ou alternativas 
de planejamento �nanceiro.

Remuneração 

Signi�ca todo e qualquer ganho do Planejador 
CFP® ou Associado no desenvolvimento de suas 
atividades junto aos clientes, contemplando 
todas as fontes e formas, pecuniárias ou não, 
diretas e indiretas, de remuneração, 
independentemente da denominação utilizada, 
que con�gurem benefício econômico, tais como 
taxas, comissões, honorários, “rebates”, 
entre outras.

Suitability 

Análise cuidadosa da situação �nanceira, 
experiência e objetivos do cliente, para �ns 
de apresentação de aconselhamento �nanceiro.  
Para a de�nição do per�l do cliente, devem 
ser analisados, no mínimo, os seguintes aspectos: 
(I) experiência em matéria de investimentos; 
(II) horizonte de tempo; (III) objetivos; 
e (IV) capacidade de tolerância ao risco. 

Termos 
e Expressões

Seção I

Quando utilizados neste Código e em seu anexo, 
os termos e expressões abaixo terão o respectivo 
signi�cado a eles atribuído conforme esta seção:

Planejar

Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

Associado

Qualquer pessoa física ou jurídica associada 
à Planejar, ainda que não seja certi�cada como 
Planejador CFP®.

Planejador 

Qualquer pro�ssional atualmente certi�cado 
pela Planejar, sendo-lhe autorizado o uso 
das marcas CFP®.

Cliente 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, que contrate 
um Planejador CFP® e Associado para lhe prestar 
serviços pro�ssionais de planejamento �nanceiro. 
Quando os serviços são prestados a uma pessoa 
jurídica, o cliente é a própria pessoa jurídica, 
agindo por meio de seu representante legal.

Código

O presente Código de Conduta Ética 
e Responsabilidade Pro�ssional da Planejar. 

Con�ito de interesses

Situação ou circunstância em que o Planejador 

Princípio

Integridade

Fornecer serviços pro�ssionais 
com integridade

A integridade requer que o Planejador CFP® 
e Associado observem não apenas o conteúdo 
dos Princípios e Regras, mas também o espírito 
deste Código. A con�ança depositada pelos 
clientes pressupõe atuação honesta, integra 
e transparente. Agindo com integridade, 
o Planejador CFP® e Associado mantêm 
e aprimoram a imagem pública do uso das 
marcas CFP® e o compromisso de bem servir. 

-

Princípio

Objetividade

Fornecer serviços pro�ssionais 
de forma objetiva

A objetividade na atuação do Planejador CFP® 

e Associado requer honestidade intelectual 
e imparcialidade na atuação dentro do escopo 
de serviço acordado. As recomendações 
devem ser feitas de forma pragmática, isenta, 
transparente e respaldada em princípios técnicos.

03

02Os Princípios e Regras do Código expressam 
o reconhecimento pelo Planejador CFP® e 
Associado de suas responsabilidades pro�ssionais 
para com o público, clientes e colegas.

Princípio

Cliente em Primeiro Lugar

Colocar os interesses do cliente 
em primeiro lugar

Colocar os interesses do cliente em primeiro lugar 
e não considerar ganhos ou vantagens pessoais 
acima dos interesses do cliente é obrigação 
do Planejador CFP® e Associado.

01

Princípios
Seção II

Normas Disciplinares 
e Procedimentos 
para Apuração 
de Descumprimentos 
às Regras do Código 
de Conduta Ética 
e Responsabilidade 
Pro�ssional da Planejar

Anexo

e a simpli�cação dos atos (informalidade). 
São direitos do denunciado no procedimento 
disciplinar, sem prejuízo dos demais direitos 
e faculdades garantidos por lei e por este Anexo I:

I. ser comunicado acerca do início da apuração de 
eventual infração, podendo ter vista e obter cópias 
dos autos; 

II. formular alegações, apresentar defesa escrita 
e documentos, assim como comparecer 
pessoalmente perante o Grupo de Trabalho, 
em dia e hora por este de�nidos, para prestar 
esclarecimentos e, ainda, na sessão de julgamento, 
apresentar sustentação oral, ressalvado que a falta 
de manifestação das partes interessadas não 
impedirá o andamento do procedimento disciplinar;

III. fazer-se representar, facultativamente, 
por advogado; e

IV. manter-se silente.

Parágrafo único. Para �ns deste Anexo, são 
denominados “denunciados” o Planejador CFP® ou 
Associado contra os quais seja instaurado 
procedimento disciplinar nos termos deste Anexo.

Art. 3º
Sem prejuízo do disposto neste Anexo, 
as competências dos componentes organizacionais 
da Planejar no âmbito dos procedimentos 
disciplinares são as seguintes:

I. Equipe Planejar, composta por integrantes dos 
quadros de pessoal da Planejar designados pela 
Diretoria da Planejar: supervisão, acompanhamento 
e veri�cação da adequação dos documentos 
e condutas relativos às disposições deste Código, 

Art. 1º
Os procedimentos para apuração de eventuais 
descumprimentos dos Princípios e Regras contidos 
no Código estão sujeitos às normas estabelecidas 
neste Anexo.  

§1º. A interpretação das normas deste Anexo será 
feita com base nos pilares da Planejar:  Integridade, 
Excelência e Engajamento.

§2º.  Os procedimentos referidos no caput serão 
sigilosos e terão por escopo exclusivamente 
a apuração de eventuais descumprimentos 
dos Princípios e Regras contidos no Código, 
não podendo ter por objeto a apuração de violação 
de outras normas.

Art. 2º
Serão assegurados, na condução do procedimento 
disciplinar, a ampla defesa e o contraditório, sendo 
observadas também a celeridade, a razoabilidade

identi�cando eventuais irregularidades veri�cadas 
de ofício ou em razão do recebimento de denúncias 
formuladas na forma do presente Anexo, sendo 
ainda responsável pela elaboração do relatório 
referido no art. 8º, abaixo;

II. Grupo de Trabalho, composto por 3 (três)
membros, sendo um deles membro do Conselho 
de Normas Éticas, conforme de�nido abaixo, e que 
será o Coordenador do Grupo de Trabalho e relator 
do caso, e os outros 2 (dois), voluntários indicados 
a exclusivo critério da Planejar (exercendo um deles 
a função de revisor): condução dos trabalhos 
na busca da realidade dos fatos e elaboração 
de parecer, encaminhando-o para apreciação 
do Conselho de Normas Éticas; e

III. Conselho de Normas Éticas, composto por 
5 (cinco) membros eleitos conforme o Estatuto da 
Planejar: apreciação de denúncias, decidindo pela 
instauração ou não de procedimento disciplinar, 
de�nição do Grupo de Trabalho, conduzindo 
eventuais audiências, decidindo sobre a celebração 
de termos de compromisso e impondo, se for o 
caso, as penalidades previstas no presente Anexo.

Parágrafo único. Na seleção dos integrantes 
do Grupo de Trabalho, o Conselho de Normas Éticas 
deverá buscar indivíduos que tenham isenção, 
disponibilidade, senioridade e ainda familiaridade 
com as matérias objeto do procedimento 
disciplinar. Apenas um integrante do Grupo 
de Trabalho poderá ser não Associado da Planejar. 
Nenhum integrante do Grupo de Trabalho poderá 
ter interesse direto ou indireto na matéria objeto 
do procedimento disciplinar.

Art. 4º
A Equipe Planejar analisará eventuais 
descumprimentos ao Código, inclusive aqueles 
de que tiver ciência por meio de denúncia 
ou de condenações de�nitivas em processos 
administrativos instaurados por autoridades 
regulatórias. As denúncias poderão ser 
apresentadas por qualquer pessoa física ou jurídica 
que se sinta prejudicada por ação ou omissão 
de Planejador CFP® ou Associado. 

Parágrafo único. A denúncia de que trata o caput 
pode ser efetuada por qualquer pessoa física ou 
jurídica, mas somente será apreciada e considerada 
e�caz se feita por instrumento escrito 
e encaminhada pelos canais eletrônicos o�ciais 
da Planejar, com a identi�cação inequívoca 
do denunciante, contendo a descrição da prática 
objeto da denúncia e, sempre que possível, 
acompanhada dos documentos que a fundamentem. 
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Diagramação

Alinhamento
-

A coerência na maneira de apresentar textos e informações também 

é importante na percepção da identidade visual de uma marca.

www.planejar.org.br

A Planejar – Associação Brasileira de Planejadores 
Financeiros (antigo IBCP – Instituto Brasileiro 
de Certi�cação de Pro�ssionais Financeiros) 
tem 18 anos de existência e é uma entidade 
de auto-regulação, não governamental e sem 
�ns lucrativos que reúne os Planejadores 
Financeiros CFP® (Certi�ed Financial Planner) 
no Brasil e pro�ssionais interessados na área 
de planejamento �nanceiro pessoal.

Nossa Imparcialidade

Nosso objetivo é impactar positivamente a vida 
das pessoas, com a melhoria que o planejamento 
�nanceiro reconhecidamente produz. Assim, não 
atendemos a outros interesses, causas ou atores. 
Temos como associados instituições �nanceiras, 
empresas, pro�ssionais certi�cados e não 
certi�cados, interessados em apoiar nossa causa.
Todo apoio �nanceiro que recebemos volta para 
a sociedade na forma de educação �nanceira.

Acreditamos que o planejamento �nanceiro 
transforma a vida das pessoas e cultivamos, 
como nossos principais valores, a Excelência, 
representada em especial pela Certi�cação CFP® 
que concedemos com exclusividade no Brasil, 
a Integridade, que pauta nossas ações 
e formalmente é exigida de nossos associados 
através de sua adesão ao nosso Código de Ética, 
e o Engajamento, característica essencial de nossos 
associados e seu apoio às iniciativas gratuitas 
que promovemos, buscando educar e desenvolver 
�nanceiramente os cidadãos brasileiros.

Nossa Causa

Nosso Plano

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Identi�car e desenvolver, através da 
certi�cação CFP®, pro�ssionais que
busquem se quali�car com distinção.

Implantar, certi�car e gerenciar a atividade 
do planejador �nanceiro associado.

Representar os pro�ssionais de planejamento 
�nanceiro junto ao mercado, governo 
e sociedade.

Fomentar a pro�ssão de Planejador Financeiro 
Pessoal no Brasil ofertando, inclusive, 
seu serviço a parceiros da causa.

Promover eventos que busquem aprofundar 
o entendimento sobre o tema e o processo 
de planejamento �nanceiro.

Divulgar publicamente a relação dos 
pro�ssionais CFP® e apoiar a sua atividade.

Promover a integração dos associados.

Divulgar eventos e cursos de interesse 
dos associados, inclusive os realizados 
por outras entidades e associações.

Incentivar junto a nossos parceiros 
o reconhecimento da certi�cação CFP® 
como diferencial no seu processo 
de identi�cação de talentos.

Textos e títulos

Todos os textos discursivos e descritivos, assim como títulos 

e chamadas, devem ser alinhados à esquerda da coluna, 

nunca à direita ou justi�cados.

Capas

Os textos devem estar alinhados ao isologo. 

Ambos devem estar posicionados 

em um dos quartos da área.

Contracapas

Exceção à regra. Mais comum em contracapas, 

nesse caso o isologo e o texto podem estar 

centralizados no espaço.

Melhores Práticas 
de Planejamento 
Financeiro
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Pictogramas

Visão geral
-

São úteis para ilustrar informações importantes e sinalizar espaços. 

Podem ser utilizados em materiais impressos e digitais, que tratem 

de processos internos ou da relação com associados e clientes.
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