
Coaching financeiro, uma nova abordagem 

 
A máxima de que “quem poupa sempre tem” ganhou ainda mais força nos dias atuais, 
principalmente para aquelas pessoas que querem viver bem o presente, sem dívidas, e, acima 
de tudo, planejar o futuro. Se antigamente para guardar dinheiro, a forma mais popular era 
depositar moedas em um “porquinho”, hoje, com o forte apelo da mídia para o consumo, essa 
simples atitude se tornou um grande desafio e já não é suficiente para quem quer desfrutar de 
estabilidade financeira. Prova disso, é o estudo realizado pelo IBGE – Pesquisa de Orçamento 
Familiar (POF) que revela que 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Atualmente, a 
relação com o dinheiro ganhou outro sentido e passou a exigir ainda mais disciplina, mudança 
de hábitos e até de cultura. 
 
No caso das empresas, segundo pesquisa do Sebrae, o planejamento passou a ser 
preocupação de 71% dos empresários contra apenas 24% em 2000. Mais da metade dos 
empresários vem buscando assessoria para o gerenciamento da sua empresa, principalmente 
nas áreas da gestão empresarial, financeira e de recursos humanos. 
 
É crescente também a procura das empresas por programas de educação financeira para os 
seus colaboradores. Estudos revelam que problemas e preocupações financeiras causam 
absenteísmo (faltas no trabalho), redução da produtividade, aumento de acidentes, baixa 
estima e até mesmo pedidos de demissão.  
 
Neste contexto, surge atualmente uma nova abordagem para lidar com o tema dinheiro que é o 
coaching financeiro. Este novo método leva em conta, além dos aspectos práticos da 
organização e planejamento financeiro, o lado emocional e psicológico da relação dos 
indivíduos e empresas com o dinheiro. O coaching financeiro é um processo de educação 
financeira profunda que ajuda as pessoas a criar consciência, a ver novos caminhos e 
possibilidades, a escolher e a agir.  
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