
Segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística

(IBGE), cerca de 42 milhões de
brasileiros sofrem com o endivida-
mento crônico, o que significa que
mais de 22% da população está com
a corda no pescoço quando o assunto
é (falta de) dinheiro. E isso não se
deve apenas ao valor do salário - se
é baixo ou alto. "Pesquisas mostram
que mesmo se as companhias aumen-
tassem o valor pago aos funcionários,
após 60 dias o patamar das dívidas
já teria crescido e os endividados se
tornariam mais insatisfeitos ainda",
diz Glória Maria Pereira, diretora da
consultoria Sinergia, especializada
em ajudar pessoas a saírem do sufoco
causado pelas dívidas por meio de
planejamento financeiro.

Glória reforça que é comum o
fato de mais da metade dos assa-
lariados e pensionistas estarem
descontentes com suas vidas finan-
ceiras. E quando essa insatisfação
vem acompanhada de dívidas, nome
no Serviço de Proteção ao Crédito e
credores batendo à porta, com cer-
teza há um reflexo negativo - assim
como o saldo da conta-corrente do
funcionário - na empresa. Falta de
motivação, desatenção e até mesmo



fraudes ou outros tipos de condutas
antiéticas podem estar associados
a esse problema pessoal. Se os fins
justificam os meios, nesse último
caso, qualquer ação que gere algum
rendimento a mais no fim do mês
pode ser colocada em prática. Por
essas razões, mais do que nunca
o RH deve estar atento e oferecer
alternativas que auxiliem os colabo-
radores a superar esses problemas.
E, mais do que isso, que os vacinem
contra essa doença.

"As pessoas foram ensinadas a
gastar o dinheiro imediatamente
em vez de criar reservas e consumir
depois - uma das conseqüências dos
mais de 20 anos de inflação do país",
explica o planejador financeiro Louis
Frankenberg, que vê na educação
financeira a melhor maneira de rever-
ter esse quadro. Segundo ele, essa é a
forma mais apropriada de relacionar-
se positivamente com o dinheiro. "É
uma disciplina que abrange temas
como administração do orçamento
doméstico, acúmulo de reservas e
investimentos, fontes de rendimento
para a velhice, educação dos filhos e
seguros", completa.

Especialistas mostram que é pos-
sível planejar-se financeiramente e
deixar de lado o estresse e o desâ-
nimo, causados pelas dívidas e que
afetam diretamente no desempenho
profissional. Diante disso, os profis-
sionais de RH têm o importante pa-
pel de levar o conceito de educação
financeira ao ambiente corporativo.
Na visão da economista e gerente
comercial da Infinity Asset Mana-
gement, Carolyne Moura Munhoz,
o desafio do RH está em mostrar aos

Carolyne, da Infinity Asset
Management: o desafio do RH está
em mostrar aos colaboradores que
não é o aumento de salário que
resolve os problemas de crédito

colaboradores que não é o aumento
de salário que resolve os problemas
de crédito - o que geralmente se
tem em mente -, mas sim saber
como usar esse valor recebido, ou
seja, saber programar o orçamento,
diminuir gastos e otimizar investi-
mentos. Para o sócio e diretor da
Incrementai Consultoria, Marcelo
Simões, é essencial que os funcio-
nários sintam que o programa foi
feito, acima de tudo, para ajudá-los.
Ele recomenda que, antes de iniciar
o projeto, seja feita uma pesquisa
para detectar quais são as ocorrên-
cias e dificuldades da maioria das
pessoas da empresa.

Mudança de atitude
Com a certeza de que problemas

de crédito diminuem a concentração
do colaborador e acarretam queda de
qualidade e de produtividade, os di-
retores da Nasajon Sistemas, do Rio
de Janeiro, Carlos Ferreira e Eduardo
Nasajon, elaboraram um programa
de planejamento financeiro para o
orçamento familiar dos funcionários.
Composto por uma palestra de duas
horas que mostra as armadilhas usa-
das pelo mercado para cobrar juros,
por uma apostila com informações
sobre o tema, e por um exemplar do
software de controle financeiro Libro
- desenvolvido especialmente pela
empresa -, o projeto é o primeiro
passo de uma grande mudança de
atitude em relação ao dinheiro.

O técnico de suporte da Nasajon,
Júlio Gusmão, conta que depois de
utilizar o aplicativo ficou mais con-
trolado e crítico nos gastos, além de
perceber que alguns eram totalmen-
te desnecessários. "No começo foi
difícil, pois não tinha o costume de
controlar o dinheiro e nisso o soft-
ware ajudou muito", diz. Porém,
Gusmão frisa que o resultado de-
pende de cada um e, nesse sentido,
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a disciplina é essencial. A partir das
informações recebidas, o técnico
passou a guardar todos os cupons
fiscais para inserir os valores no
sistema. "Com o tempo, isso virou
rotina, pois, quando você começa
a analisar os relatórios do Libro,
percebe a importância de mudar os
gastos e realizar investimentos."

Ferreira, que é diretor de RH da
Nasajon, explica que a idéia surgiu
devido à quantidade de funcionários
que pediam auxílio à companhia
para saldar dívidas. "Disponibilizar
apenas empréstimos não resolve o
problema. É preciso que as pessoas
aprendam a controlar os gastos para
que as dificuldades com o dinheiro
não voltem", aconselha.

Para Clayton Duarte, consultor
de vendas da empresa carioca, nada
mexe'mais com o aspecto emocional
do que a instabilidade financeira.
"As organizações só têm a lucrar
oferecendo programas sobre edu-
cação financeira. Um colaborador

Marici, do Itaú: mostrar a forma
eficaz de organizar o orçamento

familiar a todos os colaboradores

esclarecido quanto ao assunto, e com
a ferramenta adequada para lidar com
isso, melhora seu desempenho no
trabalho e produz mais", acredita.

Outro exemplo bem-sucedido de
programas dessa natureza é o da
Usinas Itamarati. A área de RH da
corporação buscou ajuda de consul-
tores para elaborar um projeto sim-
ples e de fácil aplicação no dia-a-dia
para ensinar aos funcionários como
administrar os gastos sem contrair
dívidas e, ainda, escolher o melhor
investimento. Feito isso, selecionou
um grupo de colaboradores com faci-
lidade de comunicação para realizar
o treinamento e, assim, passar os co-
nhecimentos adquiridos aos demais.
Até agora, mais de mil empregados
foram treinados.

Relacionamento familiar
O projeto - que aborda aspectos

como a nova economia, demissões
para resgatar o FGTS, antecipação
de férias para sanar dívidas, e ligação
entre emoção e dinheiro - já surtiu
efeitos positivos. Prova disso é o
caso do apontador de campo Antô-

nio Luiz Souza, que tem 13 anos
de empresa e descobriu no

treinamento como desperdi-
çava recursos. Souza conta
que o programa o ajudou
não apenas a controlar os
gastos, como melhorou seu
relacionamento familiar.

Glória, da Sinergia: é comum
mais da metade dos
assalariados e pensionistas
estarem insatisfeitos com
suas vidas financeiras

"Minha esposa comprou recentemen-
te um carro para vender salgados e
confesso que no início não gostei da
idéia. Depois do treinamento, mudei
meus conceitos e percebi quanto
estava errado. Agora, a incentivo
e a ajudo nos meus dias de folga",
conta. O programa também mos-
trou, continua o profissional, que
ele e sua família têm condições
de melhorar a situação financeira.
"Basta controlar despesas e multi-
plicar os recursos", acrescenta.

No Banco Itaú o tema é tratado
já na admissão do funcionário, que
recebe um kit de integração com car-
tilhas sobre uso consciente do crédito
e planejamento financeiro pessoal e
familiar. Segundo a superintendente
de educação corporativa da área de
RH, Marici Soares Becherer, o ob-
jetivo é orientar os colaboradores na
realização de uma gestão financeira
adequada, uma vez que problemas
financeiros têm um impacto mui-
to grande na produtividade dos
funcionários e pode causar baixo



desempenho, problemas de saúde e
desequilíbrio emocional.

Atento às nuances do mercado
e para aperfeiçoar o material das
cartilhas, o Itaú investiu 20 mil reais
num curso de educação financeira
via e-learning. Denominado Uso
Consciente do Crédito, o programa
é totalmente interativo, com pergun-
tas e respostas, e supervisionado por
Marici. "A idéia é mostrar a forma
eficaz de organizar o orçamento
familiar e controlar os gastos para
evitar transtornos na vida financei-
ra", explica. Além disso, conta a
superintendente, a empresa dispo-
nibiliza suporte aos colaboradores
endividados, como o apoio de uma
assistente social para orientar e
definir o planejamento adequado e
a renegociação da dívida com taxas

diferenciadas, quando necessário. O
projeto teve início em maio deste
ano e a perspectiva é que, até de-
zembro de 2007, 50 mil colabora-
dores participem dos cursos.

Trata-se de criar nos funcionários
uma mentalidade adequada e saudá-
vel em relação ao dinheiro. O método
pode ser implantado com a ajuda de
consultores, elaboração de palestras
com especialistas, desenvolvimento
de apostilas sobre o tema, cursos a
distância ou softwares especializa-
dos - depende do que a companhia
procura e do perfil de seus colabora-
dores. Uma coisa é certa: pessoas que
gerenciam bem as próprias finanças
reduzem os níveis de estresse, tor-
nam-se mais produtivas, criativas e
satisfeitas no trabalho. (Nanei Dai-
nezi e Caroline Marino)
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