
INTRODUÇÃO 
O QUE É COACHING FINANCEIRO? 

 

O coaching financeiro é um processo que visa potencializar a performance financeira e gerar satisfação e                

qualidade de vida pessoal e familiar. 

Através de técnicas, ferramentas e metodologias, o treinador (coach) orienta e acompanha o cliente (coachee)               

no seu desenvolvimento psico-financeiro. Psico-financeira? Sim. 

Parte dos problemas financeiros vivenciados, assim como o sucesso financeiro, estão relacionados às nossas              

ações e reações emocionais, comportamentos e propósitos de vida. 

Por outro lado, a falta de educação financeira e de uma postura proativa na geração de renda tem afetado                   

diretamente o bolso das pessoas e suas famílias. 

 

BENEFÍCIOS 
O QUE VOCê GANHA COM ESTE SERVIÇO? 

 

O processo de coaching, portanto, trabalha para alinhar e desenvolver o dinheiro às características e objetivos                

pessoais. 

 

Assuntos desenvolvidos: 

 

● Como ter um relacionamento saudável com o dinheiro 

● Como planejar o seu sucesso financeiro 

● Como se livrar, e ficar longe, das dívidas 

● O caminho da liberdade financeira 

● Gerando rendas 

● Consumo sustentável 

● Como ter um controle financeiro eficaz 

● Como investir de forma a proteger e aumentar seu patrimônio 

 

PERFIL OU EQUIPE 
CONHEÇA NOSSOS PROFISSIONAIS(OU CONHEÇA NOSSO PERFIL) 

 

José da Silva é Psicólogo com MBA em Gestão de negócios. 

Ao longo de 15 anos tem prestado serviço como consultor e coaching junto a executivos da área financeira. 

Algumas das empresas das quais atendeu executivos: 

 

● IGM 

● ESSO 

● Telefonica 

● Microsoft 

● Apple 

 

“Qualquer objetivo pode ser trabalhado através do esforço” 

Confira seu perfil no LinkedIn, clicando aqui 

 



SERVIÇOS 

OS PACOTES QUE OFERECEMOS 

 

O processo de coaching financeiro acontece através de sessões com duração média de 1 hora podendo ser: 

 

PRESENCIAL: 

● Individual 

● Local previamente acordado 

● Horário agendado 

● Duração: 8 a 12 sessões. 

 

ONLINE: 

● Individual 

● Sessões via Skype 

● Horários agendado 

● Duração: 8 a 12 sessões. 

 

GRUPO: 

● Grupos de até 30 pessoas 

● Local previamente agendado 

● Duração: 12 horas (normalmente, 2 dias) 

 

 

DEPOIMENTOS 

VEJA O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES 

 

Maria de Oliveira - Diretora de Marketing - IBM -  “José da Silva fez um trabalho excepcional e me ensinou que 

a vontade é tudo” 

Lucas Olivier - Gerente de Produto - Microsoft - “Foi incrível descobrir com João da Silva como meu potencial 

esteve à disposição o tempo todo” 

Osvaldo Silva - Diretor Comercial - Apple -  “João da Silva é um motivador com bagagem científica inigualável” 

 

 

CONTATO 

ENTRE EM CONTATO E TIRE SUAS DÚVIDAS OU PEÇA MAIS INFORMAÇÕES 

 

● WhatsApp:  11 99999 9999 

● Endereço: Rua das Camélias 123 Sala 401 

● Email: contato@dominiodocliente.com.br 

 

 

 

OUTROS DADOS 



 

 

FRASES PARA SLIDER(BANNER ROTATIVO) SUPERIOR 

 

PLANEJE SEU SUCESSO 

CONHEÇA O CAMINHO DA LIBERDADE FINANCEIRA 

TRANSFORME SUA VIDA COM O COACHING FINANCEIRO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

FRASE PARA PARALLAX 

 

O coaching financeiro é para você que quer desenvolver sua performance financeira, aumentar sua satisfação 

e qualidade de vida e alcançar o sucesso financeiro. 


