
Saber lidar com finanças é 
preciso em qualquer área 
B I A N C A M E L L O 

A
prender a controlar 
as finanças é um di-
ferencial entre uma 
carreira proveitosa, 
e ensinar outros a 

ter este controle está virando 
uma profissão, inspirada nos 
princípios do coaching. Na bus-
ca por soluções para acabar 
com as dívidas e aumentar os 
rendimentos, mais pessoas es-
tão p r o c u r a n d o o c h a m a d o 
coaching financeiro. As técnicas 
ensinam como se livrar das dí-
vidas e investir em ações, fun-
dos de investimentos ou merca-
do imobiliário. De acordo com 
o master coach Roberto Navar-
ro, que é diretor da Universida-
de Corporativa de Coaching do 
Rio de Janeiro, tão importante 
quan to saber investir é con-
quistar novos valores. 

O modelo se divide em aten-
d imen to pessoa l (personal 
coaching) e curso de formação 
em coaching financeiro. No se-
gundo, a pessoa sai apta a aju-
dar outras pessoas a conquis-
tarem a liberdade financeira, 
ou seja, passa a ter uma nova 
profissão. O curso dura em mé-
dia qua t ro dias. O t e m p o do 
personal depende do objetivo e 
da crença de cada pessoa. Pode 
levar de três a quat ro meses. 
Além de ter disciplina, é impor-
tante respeitar o tempo certo 
de ampliar o patrimônio. 

Geralmente, quem recorre ao 
acompanhamento , pre tende 
alavancar os negócios, deseja 
mudar de carreira ou precisa en-
contrar uma forma de acabar 
com as dívidas. O curso ensina 
como atingir metas, solucionar 
problemas e desenvolver novas 
competências comportamen-
tais, psicológicas e emocionais, 
direcionadas ao sucesso finan-
ceiro. As aulas podem ser pre-
senciais e à distância. 

O trabalho de coaching visa 
extrair de cada pessoa as deci-
sões para acabar com o proble-
ma financeiro. Trabalha com 
exercícios e linhas da inteligên-
cia emocional para modificar o 
comportamento de cada pes-

soa. "O coaching financeiro de-
senvolve um plano específico 
para cada um. Dentro do pro-
cesso, despertamos na pessoa o 
interesse de viver melhor e de 
construir não apenas a indepen-
dência financeira, mas a liberda-
de financeira", afirmou Navarro. 

O processo promete mexer 
na estrutura de comportamento 
da pessoa, através de recursos 
da inteligência emocional e da 
programação neurolinguística. 
O foco é construir renda princi-
pal, extra e passiva. Preparar a 
pessoa para os benefícios que o 
dinheiro pode trazer. Segundo o 
master coach Roberto Navarro, 
este é o processo para alcançar a 
liberdade financeira. 

Depois de passar pelo curso e 
ter a c o m p a n h a m e n t o de um 
coach, a vendedora autônoma 
Carina Lippi passou a lidar me-
lhor com o dinheiro. Antes, ela 
era comerciante. Ganhava bem, 
mas não conseguia organizar 
suas despesas. "Antes, eu mistu-
rava contas da empresa com 
contas particulares. É onde a 
maior ia das empresas falha. 
Aprendi que se deve separar as 

coisas e que devemos organizar 
o dinheiro para conseguir pagar 
despesas e também para ter in-
vestimentos", disse Carina. 

A maioria do público-alvo, 
segundo Navarro, é feminino e 
de classe média . "Os m e u s 
maiores clientes são executivos 
e empresários. No meu caso, 
70% são mulheres. Elas têm ren-
da alta, mas não conseguem or-
ganizar a sua vida financeira. A 
renda média dos alunos fica en-
tre R$ 4 mil e R$ 7 mil. Alguns 
nos procuram porque estão en-
dividados e outros porque que-
rem aprender a investir o di-
nheiro de forma segura", con-
tou Navarro. 

O palestrante Michel Soares 
administrava uma empresa fa-
miliar, mas a inadimplência dos 
clientes tornava sua indepen-
dência financeira instável, en-
tão, decidiu planejar o futuro e 
aderiu ao coaching financeiro. 
"Estava decidido a investir na 
minha nova carreira de pales-
trante, mas não poderia trocar o 
certo pelo duvidoso. Por isso, 
um cauteloso p l ane j amen to 
realizado pelo coach foi essen-

cial para a minha mudança e 
evitou desperdício de tempo e 
dinheiro", contou Soares. 

A vendedora autônoma Cari-
na Lippi acabou encontrando 
uma nova profissão depois do 
coaching. "O coaching me ensi-
nou a ganhar uma renda extra, 
que me proporcionava tudo que 
eu queria. Passei a ter mais tem-
po para cuidar do meu filho e di-
nheiro. Foi então que decidi tor-
nar a atividade extra minha no-
va profissão. Hoje em dia, eu 
ainda ajudo os meus distribui-
dores a terem mais controle do 
dinheiro", disse a vendedora. 

Soares, a lém da m u d a n ç a 
de carreira, percebeu uma al-
teração de seu desempenho . 
"O meu comportamento pas-
sou a ser mais estratégico. Mu-
dei de carreira, passei a estabe-
lecer e realizar meus objetivos 
de forma planejada. Aprendi a 
impor t ânc i a de pensa r b e m 
an tes de t o m a r u m a a t i tude 
que pode causar prejuízo fi-
nance i ro por mu i to s anos" , 
disse o palestrante. 

"Através da p rogramação 
neurolinguística, aprendi a con-
trolar meus impulsos emocio-
nais. Muitas vezes, escolhemos 
os caminhos por comodismo e 
praticidade, sem pensar com a 
razão. Com o coaching, aprendi 
a buscar os resultados e não vi-
ver apenas o momento. Antes, 
não gostava do que fazia. Minha 
vida profissional era tumultua-
da e a adminis t ração sempre 
precária e sem visão de longo 
prazo", completou o palestran-
te Michel Soares. 

Segundo Navarro, o hábito de 
investir os rendimentos inde-
pende de crise política ou mo-
netária. O simples ato de deixar 
de gastar pode representar um 
investimento. "Optar por pro-
dutos similares no lugar de 
grandes marcas já reduz os gas-
tos. Assim como aproveitar as 
campanhas de fidelização, que 
oferecem descontos em troca de 
pontos por compras realizadas. 
Também é possível escolher ho-
rários menos disputados, que 
ofereçam valores reduzidos", 
explicou o master coach. A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16, 17 e 18 Set. 2011, Seudinheiro, p. B14.




