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Foco no que interessa

Após meses de discussões, ajustes e polêmicas, a

Reforma da Previdência está finalmente próxima

de ser implantada. Resta, nesta data, a sanção do

Presidente e a promulgação oficial pelo

Congresso — o que se espera que ocorra neste

mês de novembro.

É apenas a primeira de muitas mudanças que o

país precisa, senão para retomar de imediato o

crescimento, pelo menos para manter-se a par

com os demais países na competição pelos

recursos internacionais.

Embora haja empresas com recursos represados

aguardando oportunidades de investimento, o

cenário internacional permanece incerto. A

guerra comercial entre EUA e China, o risco de

impeachment de Donald Trump, o vai-e-vem do

Brexit e as manifestações populares por todo o

mundo — Chile, Hong Kong, Argélia — deixam

dúvidas sobre o futuro, tornando cautelosos os

investidores.

No Brasil, o ano que se acreditava de otimismo e

avanços tem se mostrado confuso e conflituoso.

Polêmicas desnecessárias, brigas, desacertos e

falta de foco enfraquecem o governo exatamente

em seu início, quando tradicionalmente os novos

presidentes dispõem de capital político para

implantar as mudanças mais críticas. Tudo

indica que restará apenas a Reforma da

Previdência, saldo positivo importante, mas

talvez insuficiente para contrabalançar crises em

outros setores, como educação e meio ambiente,

além dos prejuízos causados pelos constantes

atritos entre o Executivo e os demais poderes.

Na economia, a recessão resistente pelo menos

tem levado à queda nos juros, o que

eventualmente forçará os capitais locais a se

deslocarem para o setor produtivo. Pode ser a

ignição que finalmente dará partida no motor

econômico.
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A pergunta em tom de brincadeira pôs uma ideia na mente de

Leonard. Afinal, o bem-estar financeiro é apenas um degrau

na busca de um objetivo muito mais amplo: o bem-estar na

vida. Para alguém como Thomas Leonard isso fazia muito

mais sentido. Ele chegara aos 30 anos de idade após lutar

bastante por um lugar no mercado. Sem a oportunidade de

cursar uma universidade, estudara por conta própria até obter

a certificação no Conselho Federal. Empreendedor que era,

logo descobriu que, sim, havia um mercado de “Life

Coaching”, porém ainda incipiente.

Uma década mais tarde, Leonard havia criado a International

Coach Federation e se tornado o principal nome do Coaching

e do Mentoring, áreas que buscam ajudar e treinar pessoas a

atingirem seus objetivos pessoais e profissionais.

Fundou a CoachVille, maior associação mundial e escola de

treinamento para desenvolvimento pessoal e coaching

corporativo. Com a clareza que permite o foco na ação, a

empresa conquistou milhares de membros em mais de 70

países.

Clarity affords focus.

Clareza proporciona foco.

(Thomas J. Leonard)

Thomas Leonard trabalhava em

planejamento financeiro nos

anos 1980. Sua tarefa: auxiliar

pessoas físicas e empresas a

administrarem suas finanças, em

um período em que a economia

norte-americana experimentava

uma recuperação após anos de

recessão e desemprego. Um dia,

um cliente perguntou-lhe: “Por

que não existe um campo de

treinamento para a vida?”
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