
Endividamento acende sinal vermelho para empresas e funcionários 
no fim de ano; solução são os programas de educação financeira 

 
Empresas podem ter um retorno de 10 vezes mais do que o valor investido em programas de 
educação financeira para funcionários que levam em consideração as dimensões técnicas, 

psicológicas e comportamentais 
 

Faltas no trabalho, desatenção, preocupação, stress, redução da produtividade, aumento de 
acidentes e até mesmo pedidos de demissão são muitas vezes causados por problemas 
relacionados à saúde financeira dos funcionários. Com o aumento crônico e gradativo do 
endividamento no Brasil, as empresas vêm se atentando para este problema e buscando 
soluções que possam gerar resultados reais e duradouros para seus funcionários e 
conseqüentemente para a própria empresa. Para sanar este problema e implementar uma 
cultura interna de educação financeira as empresas tem apostado em programas in company. 
 
Para o sócio-diretor e consultor da Vitadenarium Consultoria, Rodrigo Ventre, a educação 
financeira é hoje um ponto fundamental a ser inserido nas empresas e elas estão percebendo 
que apenas palestras não são suficientes. “Para haver uma mudança de comportamento é 
necessário algo mais. O endividamento impacta, e muito, no trabalho e na produtividade da 
empresa. Mini cursos, acompanhamento individual e até a orientação de um consultor 
financeiro no caso de negociação de dividas com credores tem sido um investimento com 
retorno garantido”, afirma. 
 
O trabalho desenvolvido pela Vitadenarium passa primeiro pelo entendimento do perfil e das 
necessidades da empresa, além dos resultados esperados. Na maioria das vezes esta 
conversa se dá por meio do departamento de Recursos Humanos, Assistência Social ou das 
Cooperativas de Crédito das próprias empresas. Uma vez entendido o problema é 
desenvolvido um programa que pode contemplar de um a quatro módulos, ou até mesmo 
acompanhamento individual para questões mais crônicas. “Com o método dos workshops in 
company são trabalhadas as vertentes teórica, prática e vivencial que inclui atividades, 
exemplos e exercícios em grupo, por meio de três pilares de atuação: Planejamento Financeiro, 
Finanças comportamentais e Visão de Futuro”, explica Rodrigo Ventre. 
 
Principais erros 
De acordo com o consultor, dentre os erros mais comuns dos funcionários está incorporar o 
cheque especial ao salário e ter um padrão de consumo acima da realidade de renda, à custa 
de alternativas de crédito com juros muito altos como: cheque especial, cartão de crédito e 
empréstimos pessoais. Rodrigo Ventre explica que algumas medidas podem ser adotadas para 
que as empresas ajudem os seus funcionários com suas finanças, por exemplo, especialmente 
para funcionários com até 1 ou 2 salários o ideal é que seja criada uma conta salário, que não 
possui custos de manutenção e permite apenas saque. Outros tipos de conta geralmente 
permitem o envio de cheques e cartões além de seguros que rapidamente podem comprometer 
50% do salário. 
 
A empresa Eppo Ambiental participou do programa desenvolvido pela Vitadenarium e percebeu 
que os funcionários pararam de pedir empréstimos desnecessários e inclusive houve uma 
diminuição do desperdício de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) como capacetes, 
botas e uniformes. “Foi superprodutivo para a empresa e para os funcionários. Avalio que 95% 
aproveitaram e gostaram. Os funcionários começam a fazer planejamento familiar, o curso 
despertou essa semente de olhar para os colegas e ver que os que se esforçaram conseguiram 



subir. E para a empresa, eles pararam de pedir empréstimo, a maior parte passou a procurar 
mais seus direitos, foi um saldo positivo pra todos”, comemora a RH da Eppo Ambiental, Paula 
Cordeiro. 
 
Ano Novo sem dívidas 
As empresas podem orientar seus funcionários com as seguintes dicas: 
1) Planeje antecipadamente o uso do 13° salário, especialmente para quem já recebeu parte do 
dinheiro ainda em novembro e ainda tem a receber em dezembro; 
2) Opte primeiro em quitar aquelas dividas com maior juros como cartão de crédito e cheque 
especial; 
3) Tome cuidado com o consumo desenfreado no fim do ano, isso pode fazer mal ao bolso e 
acabar trazendo um estresse emocional; 
4) Planeje e se prepare para as despesas do início do ano, como: IPTU, IPVA, material escolar 
dos filhos; 
5) Deixe para comprar tudo o que for possível depois das festas de fim de ano, quando os 
preços caem consideravelmente; 
6) Pesquise os preços e, se possível, compre à vista e tente negociar um desconto. 

 


