
Como se tornar um 
campeão nas finanças

A carreira esportiva 
de sucesso é o sonho 
de muitos jovens 
brasileiros

Além da possibilidade 
de viver praticando 
o esporte que gosta, 

viajando para competições 
e conquistando medalhas 
e títulos, um dos principais 
atrativos é a remuneração, 
que pode atingir valores 
muito elevados depen-
dendo da modalidade e 
do sucesso da carreira. 
Geralmente, ser um atleta 
bem sucedido é sinônimo 
de ter uma situação finan-
ceira que é, no mínimo, 
confortável. Pelo menos 
é o que se imagina.

No entanto, apesar do 
inquestionável sucesso 
na carreira, muitos atle-
tas têm dificuldade para 
manter o padrão de vida 
após a aposentadoria. 
Não é raro surgirem ca-
sos de ídolos esportivos 
que enfrentam problemas 
financeiros após se apo-
sentarem. E essa situação 
se estende a atletas de 
todo o mundo, que atuam 
nas mais diversas moda-
lidades. 

Uma pesquisa da revista 
americana Sports Illus-
trated aponta que 60% 
dos jogadores da National 
Basketball Association 
(NBA), a principal liga 
de basquete profissional 
dos EUA, vão à falência 
em cinco anos após a 
aposentadoria. O que leva 
muitos esportistas à ruína 
financeira após o encerra-
mento das suas atividades 
é a falta de planejamento 
enquanto estão na ativa. 
Os fundamentos de um 
planejamento financeiro 
eficaz, que irá garantir o 
alcance da independência 
financeira, são os mesmos 
para atletas de alta per-
formance, médicos  ou 
empresários.

A particularidade dos 
atletas é que suas carrei-
ras tendem a ser natural-
mente mais curtas que as 
de outros profissionais. 
Enquanto médicos e em-
presários podem seguir 
crescendo profissional-
mente ao longo de 30 ou 
40 anos de carreira, in-
clusive aumentando sua 
renda e construindo seu 
patrimônio, atletas de alta 
performance começam a 
enfrentar a limitação natu-
ral para a continuidade da 
carreira em muito menos 
tempo. Assim, atletas fre-
quentemente têm apenas 
20 anos, ou menos, para 

construir um patrimônio 
capaz de manter o seu 
padrão de vida na aposen-
tadoria.

Para isto, é preciso 
se planejar e agir com 
consciência. Apesar de 
viverem uma rotina de 
treinos intensa, que ocupa 
boa parte do seu tempo, 
atletas de alto rendimento 
também precisam dedicar 
um tempo para organizar 
suas finanças. A renda 
proveniente do trabalho 
por si só, por maior que 
seja, não deixa ninguém 
rico. Apenas permite que 
o profissional viva uma 
vida muito boa, enquanto 
está ativo. 

Porém, qualquer pessoa 
que obtenha sua renda 
única e exclusivamente do 
seu trabalho, será incapaz 
de manter um bom padrão 
de vida quando decide 
(ou precisa) parar de tra-
balhar. Neste momento, 
não tendo construído uma 
reserva financeira adequa-
da, sua renda cai vertigi-
nosamente e o atleta se vê 
obrigado a se desfazer de 
parte do seu patrimônio, 
podendo até mesmo ir à 
falência.

A verdadeira riqueza 
financeira está em con-
seguir viver a vida dos 
sonhos sem precisar tra-
balhar. Isto é possível, 
desde de que se controle 
seus gastos e faça bons 
investimentos ao longo de 
toda a sua vida produtiva.

Além da dedicação aos 
treinos para se tornar um 
profissional melhor, se o 
atleta quiser manter sua 
qualidade de vida mesmo 
depois de se aposentar, 
ele deve ter também a 
disciplina para organizar 
suas finanças e pensar 
no futuro. Poucos atletas 
profissionais consideram 
que seu período em ativi-
dade provavelmente será 
curto, e que estão sujeitos 
a imprevistos como a inter-
rupção precoce da carreira 
em virtude de lesões.

Por isso, fazer investi-
mentos assertivos desde 
cedo, pensando no médio 
e longo prazo, é funda-
mental. A aplicação mais 
adequada varia de acordo 
com a renda, com o mo-
mento de carreira e com 
os objetivos de cada um, 
mas é fundamental que 
o atleta construa uma 
carteira de investimentos 
diversificada, capaz de te 
prover a ele e a sua família, 
o padrão de vida desejado 
na aposentadoria. 

(*) - É diretor da Scopo 
Finanças Pessoais.
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Economistas já preveem 
uma forte recessão provoca-
da pelo Coronavírus nos pró-
ximos meses, o que leva as 
empresas a pensar em como 
se posicionar em condições 
macroeconômicas mais se-
veras. Análises do Boston 
Consulting Group (BCG) 
com mais de 5 mil compa-
nhias em todo o mundo indi-
cam que aproximadamente 
15% das empresas adotam 
uma visão de longo prazo 
e apostam no crescimento 
quando os concorrentes 
estão se recuperando. Com 
isso, conseguem se diferen-
ciar e crescer. 

No Brasil, o BCG realizou 
uma apurada análise de 
gestão e performance em 
mais de 100 companhias 
brasileiras que estão entre 
as líderes em valor de mer-
cado. Dentro deste grupo 
de empresas - que, juntas, 
abrangem cerca de 80% 
da capitalização da BM&F/
Bovespa -, o BCG identificou 
aquelas que registravam bai-
xo desempenho antes da úl-
tima crise e, contrariando o 
senso comum, recuperaram 

Empresas se diferenciam e crescem quando adotam uma visão 
de longo prazo.
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Guy Peixoto Neto (*)  

É a primeira vez que passamos por 
uma crise global nesta propor-
ção e, como era de se esperar, 

ninguém estava preparado para tal. 
Com o isolamento instaurado para 
conter a propagação da doença, por 
todo o mundo empresas quebraram, 
pessoas perderam seus empregos e, 
neste momento, empresários de todos 
os setores - que conseguiram se manter 
ativos - estão repensando desde seus 
modelos de negócios à relação com 
funcionários e com a tecnologia. 

Lidar com uma situação dessas 
não é o tipo de coisa passível de ser 
ensinada em uma faculdade - ou ao 
menos não era até agora. Em meio a 
este mar de incertezas, empresários 
vêm aprendendo com seus acertos e 
erros enquanto os acontecimentos se 
sucedem e torcem para que as coisas 
voltem à normalidade o mais rápido 
possível. No entanto, como alertam os 
especialistas, é preciso ter consciência 
de que os efeitos negativos da crise na 
economia ainda podem permanecer 
por um bom tempo. Por isso, é ne-
cessário que nos preparemos para a 
retomada da melhor maneira possível. 

Os impactos da pandemia no mercado 
de trabalho afeta todas as categorias 
e, nesse cenário, muitas empresas 
não estão medindo esforços em prol 
dos trabalhadores. Na minha empresa 
não vem sendo diferente. Para conse-
guir manter todos os funcionários e o 
fluxo de caixa estamos criando e nos 
adaptando a novos hábitos e comporta-
mentos e também reavaliando as reais 

Guy Peixoto Neto, 
mentor de empreendedorismo.
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Em um momento de constantes mu-
danças no cenário macroeconômico, 
como o atual, a busca por colaboradores 
diferenciados – que possam transpor a 
crise, fazer com que a empresa consiga se 
perpetuar e, de preferência, ainda gerar 
lucro – fica em evidência. É fundamental 
inovar e repensar o business a todo o mo-
mento, assim como as pessoas precisam, 
mais do que nunca, se reinventar. Em 
especial, os profissionais mais maduros, 
tanto para se manterem em suas atuais 
posições quanto para conquistarem cargos 
de maior robustez.

Na avaliação do CEO e headhunter da 
Prime Talent, David Braga, a experiência 
é importante, porém os talentos que es-
tão sendo cada vez mais desejados pelas 
corporações, independentemente do se-
tor, são os “profissionais digitais”, o que 
vai muito além de se conectar às mídias 
sociais. São pessoas atualizadas, envolvi-
das com tendências (tecnológicas ou não, 

Os talentos estão sendo cada vez mais desejados 
pelas corporações.
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Começar a se preparar já é 
decisão inteligente para aumentar 

a velocidade da retomada
Especialistas são praticamente unânimes sobre esta questão: em nenhum âmbito, o mundo será o mesmo 
após a pandemia de Coronavírus

tanto para os colaboradores, quanto 
para financiamentos e impostos. Para 
que possamos manter os funcionários 
também temos estudado as medidas 
do Governo para as empresas, como as 
linhas de crédito do BNDS, reduções 
de salário proporcional e da jornada de 
trabalho e o adiantamento das férias. 

Outro ponto importante para a reto-
mada é ampliar a tecnologia e inovação 
o máximo possível, aumentando a velo-
cidade dos processos e a produtividade 
das pessoas. Tínhamos em mente essa 
ampliação para o segundo semestre de 
2020, mas resolvemos aplicar agora, e 
vem dando certo. Os processos estão 
sendo otimizados para melhorar a 
qualidade da tomada de decisões do 
negócio. 

O foco agora deve estar na saúde 
das pessoas e no controle da doença 
e as empresas também devem ter 
consciência de sua responsabilidade 
social contribuindo para tornar as 
rotinas de trabalho mais flexíveis e 
disponibilizando meios e informações. 
Entendo que sairemos dessa crise mais 
preparados porque, a partir de agora, 
os negócios se manterão ativos apenas 
mediante a implementação de hábitos 
e metodologias aprendidos durante a 
pandemia. Portanto, tudo o que temos 
vivido durante este momento extremo, 
certamente também irá gerar resulta-
dos positivos que permanecerão na 
pós-crise. 

(*) - Empreendedor com experiência na criação, 
expansão e reestruturação de empresas, dedica-se 
o seu novo projeto, a GPX, plataforma de conteúdo 

voltada para pessoas que querem se transformar 
em empreendedores. 

necessidades de se manter algumas 
estruturas e processos. 

É importante dar atenção especial à 
área financeira neste momento, porque 
no final das contas, uma empresa não 
quebra imediatamente por falta de 
lucro contanto que haja dinheiro em 
caixa para priorizar as contas que mais 
representam e impactam o caixa. Dar 
atenção e ter cautela às finanças, não 
apenas impede a falência, mas também 
assegura que funcionários não sejam 
dispensados sem nenhum benefício e 
garante que todos sintam segurança em 
trabalhar no seu negócio. É importante 
lembrar que uma empresa não se trata 
apenas de dinheiro, e sim, de pessoas. 

Com a ajuda de um consultor fi-
nanceiro, temos encontrado soluções 
para realizar os próximos pagamentos, 

Empresas que se antecipam saem mais fortes das crises
orientação de crescimento, 
apesar do cenário de grande 
incerteza. Coletivamen-
te, elas registraram taxa 
de crescimento anual de 
mais de 10% entre 2014 e 
2018, desempenho notável, 
mesmo para economia não-
-recessiva (em comparação, 
às empresas com pior de-
sempenho em nosso estudo 
cresceram em média 6,5% 
no mesmo período). 

Além disso, a maioria 
das empresas com melhor 
performance (80%) contou 
com um programa formal 
de transformação, que 
incluíram, entre outros, a 
reestruturação da compa-
nhia e corte de custos, por 
exemplo. No grupo com 
baixo desempenho, em 
comparação, apenas 40% 
das empresas estruturaram 
programas de transfor-
mação. Por fim, as líderes 
foram altamente disciplina-
das em seguir as iniciativas 
elencadas desde o início, 
com estabelecimento de 
KPIs e metas claras. Fonte 
e mais informações: (http://
www.bcg.com). 

a saúde financeira justamente 
num dos períodos de maior 
turbulência da economia 
brasileira dos últimos tempos, 
no período entre 2014 e 2018. 

Para Juliana Abreu, sócia 
do BCG e uma das autoras do 
estudo, cinco características 
aproximam esse grupo de 
empresas que, mesmo diante 
das adversidades, obtiveram, 
entre 2014 e 2018, uma taxa 
média anual de retorno ao 
acionista (TSR) de 32. "Em 
comum, essas empresas apre-
sentaram foco em eficiência, 
estratégia orientada para o 

crescimento e implementa-
ção de programas formais 
de transformação. Também 
tomaram a decisão cedo, de 
implementar programas de 
transformação e mantiveram 
o rigor na execução dos seus 
planos". 

O estudo aponta que, com 
o foco em eficiência, mais 
da metade das empresas do 
grupo analisado reduziram 
despesas de SG&A como 
percentual das receitas em 
mais pontos percentuais. 
As empresas com melhores 
resultados mantiveram uma 

"Novo" mercado exige profissionais que saibam se reinventar
atuais e futuras) e que têm diversidade de 
conhecimento. 

“Muito além do networking, as empresas 
buscam capital social, ou seja, profissionais 
que possam agregar conhecimento técnico 
e prático durante a trajetória (mentoring/
coaching). Aqueles que são especialistas 
generalistas são os que tendem a ganhar 
grande destaque, independentemente 
do nível hierárquico”, argumenta. Dessa 
forma, ele explica que os profissionais 
maduros devem continuar competitivos 
quanto ao conhecimento, à flexibilidade, 
resiliência e abertura mental. 

Se ficarem “parados no tempo”, terão 
grandes chances de ser os próximos a 
serem substituídos dentro das organiza-
ções. “Saliento que não importa a idade, 
mas, sim, o que cada um faz com aquilo 
que aprendeu até então e o que pode 
ser usado de forma prática no ambiente 
corporativo, seja para reduzir custos seja 
para aumentar faturamento”, completa 

ter a flexibilidade mental para transitar 
em um ambiente de constantes mudanças 
(tecnologia, macroeconomia, modelo de 
negócio etc.), agregando pessoas com 
diversidade de ideias e gerações”, conclui. 

É fundamental, ainda, construir sempre 
novos resultados, de forma colaborativa, 
que é o novo mote das organizações. Atual-
mente, estão sendo discutidos e adotados 
os conceitos de sharing (casa, apartamen-
to, carro etc.), inteligência artificial, carros 
autônomos, robotização, dentre outras 
substanciais mudanças. Aqueles que não 
se adaptarem aos novos tempos serão os 
próximos a serem substituídos (por uma 
máquina ou mesmo por outro profissional 
mais sênior de conhecimento). As empre-
sas têm buscado mudar o mindset e se 
apoiado na inovação para se diferenciarem 
em um mercado extremamente competiti-
vo, com margens menores e concorrência 
cada vez mais acirrada (Fonte: https://
primetalentbrasil.com.br/).

Braga, que é especialista na seleção de 
executivos de média e alta gestão.

Nesse cenário, o que funciona hoje já está 
obsoleto, e a pandemia do Coronavírus está 
provando isso. “Essa máxima precisa estar 
bem latente nos profissionais que querem 
não apenas garantir seus empregos agora, 
como também perpetuar a empregabi-
lidade dos próximos tempos. Claro que 
para isso, é muito importante buscar um 
autoconhecimento, novas experiências e 




