
Para uma vida financeira a dois saudável 
 
Pesquisas revelam que cerca de 50% dos casais no Brasil se separam devido a divergências 
em relação ao dinheiro. Para contrapor essa estatística, está sendo observado um novo 
comportamento entre os casais de noivos antes de subirem ao altar e que promete virar 
tendência: eles estão optando pela orientação financeira.  
 
Esses casais de noivos, muitas vezes ainda jovens, perceberam que para fazer durar uma 
relação é necessário se preparar para todas as adversidades, inclusive a financeira. Há um 
tempo atrás o matrimônio era visto como algo para toda vida, depois passou a se pensar que 
se a união não desse certo, era só se separar. Mas para os “novos futuros casais”, o 
importante é preparar e construir uma relação em todas as suas áreas desde antes do 
casamento, neste sentido o planejamento financeiro conjugal possui um lugar essencial. 

 
A falta de transparência, organização e diálogo financeiro contribuem para a separação de 
muitos casais. Há três tipos de casais que procuram consultoria financeira conjugal: os não 
organizados que possuem um desequilíbrio financeiro; os que têm uma boa situação 
econômica e querem mais consciência e potencialização dos seus recursos; e um novo grupo, 
que são os noivos que procuram o coaching financeiro pensando no futuro da relação, em 
trabalhar e usufruir do dinheiro. O trabalho com esse novo perfil de cliente é mostrar que é 
necessário fazer uma contabilidade matrimonial e pensar a dois na vida financeira do casal. 
 
Os noivos de hoje são da geração que deseja manter equilíbrio entre realização profissional, 
família, saúde e lazer, e são adeptos do tripé da prosperidade: Dinheiro, Tempo e Qualidade de 
Vida. Esse novo casal acredita e realiza o orçamento de forma compartilhada, de tal forma que 
o montante de dinheiro que entra no mês é de decisão e gestão do casal, independentemente 
de quem o ganhou. E essa é a melhor forma de ver a vida financeira do casal, com 
transparência entre os cônjuges no que diz respeito ao que se recebe e ao que se gasta. 
 
O problema que acomete os casais e pode vir a incomodar os noivos é que muitas vezes eles 
têm estilos financeiros distintos, tendendo assim a se distanciar neste assunto, gerar conflitos 
na relação e às vezes até mesmo a separação. É aí que o consultor entra, pois ao invés disto, 
um bom processo de coaching pode ajudar o casal a transformar as diferenças em 
complemento e força. 
 
Os sonhos, as metas e visão de futuro de um casal, quando negociados e alinhados são como 
uma forte chama que inspira e guia a vida como um todo do casamento, inclusive a vida 
financeira. Planejamento financeiro tem a ver exatamente com isto, como definir e colocar em 
prática nossas prioridades, metas e sonhos. 
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