
Aprendendo a cuidar melhor do próprio dinheiro  
 
Depois dos cursos que ensinam a cuidar da saúde financeira das empresas, agora é a vez dos 
programas voltados para quem quer administrar melhor o próprio bolso. O Ibmec Business 
School, do Rio de Janeiro, lança este mês seu primeiro curso de especialização em finanças 
pessoais.  
 
Coordenado pelo engenheiro Roberto Zentgraf , professor da escola e autor dos livros 
"Matemática Financeira Objetiva" e "Estatística Objetiva", o programa terá 180 horas/aula , com 
início previsto para 23 de setembro.  
 
O curso é bem diferente de um programa tradicional de finanças, explica Zentgraf. A grade 
curricular é voltada principalmente para pessoas que querem aprender a administrar melhor seu 
próprio patrimônio. "Não vamos ensinar as pessoas a fazer descontos de duplicatas, negociações 
de impostos com bancos ou fusões e aquisições, coisas voltadas para as empresas", explica o 
coordenador. "Quero passar para os alunos fazerem sozinhos o que uma assessoria em 
investimentos pessoais faria por eles."  
 
O curso visa responder questões sobre investimentos, previdência privada, planejamento 
financeiro, controle orçamentário, juros, mercado de ações, inflação e, também, preparar o aluno 
para lidar com as armadilhas financeiras. "Muitas pessoas às vezes têm uma boa renda mas, por 
erros de planejamento e controle, acabam nunca tendo nada", diz Zentgraf.  
 
Além do público interessado em aprender a cuidar das suas próprias contas, o coordenador do 
curso acredita que deve atrair também profissionais que atuam em consultorias, que podem usar 
esse conhecimento para cuidar das contas de terceiros. "No mercado de serviços bancários, por 
exemplo, quem tiver esse tipo de assessoria mais completa certamente vai sair na frente."  
 
Caso os alunos do curso se interessem por conhecer mais profundamente algum assunto ligado a 
finanças, Zentgraf afirma que será possível "encaixá-los" em algumas matérias dos cursos de 
finanças, pagando separadamente. "Ou, de repente, a pessoa pode até se interessar por fazer um 
MBA."  
 
Zentgraf foi um dos primeiros alunos do MBA em Finanças do Ibmec, há quase 20 anos. Formado 
em engenharia civil, tem pós-graduação em análise de Sistemas, mestrado em engenharia de 
produção e doutorado em engenharia elétrica, além de um curso voltado para dirigentes de 
instituições de ensino da Harvard Business School. (R.L.)  
 
Valor Econômico - 17/9/2003 


