COACHING FINANCEIRO
INTRODUÇÃO
Todos os nossos desafios financeiros surgem de mudança de
hábitos e atitudes. Mas tal mudança deve ser feita de forma
humanizada e com muita competência, produzindo, assim, a
força e o poder que você precisará para fazer o uso do dinheiro
a seu favor. Com um processo extremamente organizado e bem
estruturado nós te auxiliaremos a encontrar seus valores, fixar
metas e objetivos, potencialidades e propósitos de vida para te
impulsionar a uma vida feliz e com plenas realizações.
No nosso coaching financeiro um de nossos profissionais atuará
para ajudar você a mudar os seus hábitos em relação ao
dinheiro. Utilizaremos diversas técnicas para transformar o seu
comportamento em relação à gestão dos seus próprios
recursos. Nesse sentido, o coaching financeiro buscará
analisar, estudar e tratar a raiz comportamental do problema.

O QUE É COACHING FINANCEIRO?
O nosso Coaching Financeiro é um treinamento que dura (em
média) 90 dias onde identificaremos seus hábitos financeiros
para entender sua situação atual. Após, estabeleceremos metas
e objetivos alcançáveis conforme seus termos (e não suas
limitações) e iniciaremos uma série de exercícios e estudos
para atingirmos tais metas e objetivos.

Ao contrário de nossas Palestras e Workshops, nosso programa
de Coaching Financeiro trabalhará o auto conhecimento para
gerar evolução constante e perpétua na sua vida financeira,
muito além dos 90 dias de treinamento.
Neste trabalho nosso maior objetivo é treinar e ensinar ao
cliente como viver de acordo com seu orçamento. Para tanto,
conduzimos o cliente para descobrir quais são seus pontos
fracos e pontos fortes na gestão financeira e quais são seus
motivadores internos e externos para tomar suas decisões
financeiras.

COMO FUNCIONA O COACHING FINANCEIRO?
O nosso trabalho de Coaching Financeiro estudará e analisará
todos os seus aspectos emocionais, objetivando alterar alguns
paradigmas e crenças financeiras limitantes na sua vida, e
auxiliando você a atingir o
autocontrole da sua vida
(desenvolvimento da disciplina financeira).
Desse modo, você passará a ter mais orientação financeira,
melhorando a sua maneira de lidar com o dinheiro. Um exemplo
de comportamento que pode ser evitado é o excesso de
compras por impulso.
O principal objetivo do coaching é melhorar a educação
financeira de nossos clientes.

