
Perguntas feitas pelo Estado de Minas a Rodrigo Ventre. 

 

1- Os brasileiros sabem lidar com o dinheiro? 

Ainda não muito bem. Não somos educados a lidar com o dinheiro. Tanto em casa, como na escola o 

assunto educação financeira ainda não faz parte muito da nossa cultura. Também não conversamos 

muito sobre o assunto dinheiro no sentido de finanças pessoais. Neste sentido o dinheiro é ainda um 

tabu para muitas pessoas. 

Segundo Levantamento sobre orçamento familiar feito pelo IBGE 2008/2009 quase 70% das famílias 
brasileiras sentem alguma dificuldade para chegar ao final do mês com seus rendimentos. 

 

2- Como o coach financeiro pode ajudá-los? 

De três formas. No sentido prático, ajudando a organizar e planejar suas finanças de forma a trazer 

equilíbrio, segurança e sustentabilidade financeira. No sentido psicológico – comportamental,  ajudando 

as pessoas a entender e mudar suas atitudes e seu comportamento financeiro, nos aspectos que as 

prejudicam. No que se refere aos seus sonhos, objetivos e visão de futuro, ajudando a trazer clareza, 

direção e prioridade para seus sonhos, para seu projeto de vida.   

 

3- Você se formou em engenharia civil, mas sempre trabalhou na área administrativa e financeira. O 

conhecimento técnico que adquiriu no curso superior é aplicado no seu dia a dia de consultor? 

Sim e muito, talvez não  tudo o que aprendi diretamente, como por exemplo, “cálculo estrutural” não 

aplico hoje no meu dia-a-dia. Mas na engenharia civil exercitamos e aprendemos o tempo todo a lidar 

com projetos, desde sua concepção, precificação, até sua execução, gestão e acompanhamento. E em 

consultoria, precisamos fazer isto o tempo todo, pois cada cliente é e precisa ser visto como um novo 

projeto. A Engenharia civil me ajudou e me ajuda muito a ter esta noção de gestão de projetos. 

 

4- Administrar bem o dinheiro é saber poupá-lo? 

É também. Especialmente no Brasil onde, por herdarmos um histórico e cultura de inflação, ainda 

poupamos pouco. Eu diria que é preciso saber ganhar, gastar e poupar o nosso dinheiro. Tem uma dica 

simples e eficiente que dou sempre às pessoas que querem começar a poupar, mas não conseguem. 

Defina uma quantia mensal, um valor que seja possível para você começar a poupar ainda este mês, por 

menor que ainda possa parecer no começo. Ligue para o seu gerente do banco e peça para que sejam 

feitos débitos automáticos transferindo o dinheiro da sua conta corrente para a poupança. Esta é uma 

forma de nos “obrigar” a poupar, como um primeiro passo. Então começa ocorrer algo interessante, 

criamos um novo hábito, e como qualquer outra coisa na vida é preciso dar o primeiro passo, é preciso 

começar. E depois podemos ir aumentando gradativamente este valor de poupança. 



 

5- As pessoas que procuram a ajuda de um coach financeiro estão mais preocupadas com o presente 

ou com o futuro? 

Eu diria que no geral com os dois. Com o presente, pois estão buscando equalizar, solucionar ou 

melhorar sua situação e performance financeira no momento e também com o futuro, com sua 

segurança, tranqüilidade e aposentadoria. Em relação ao futuro existe um dado recente do IBGE muito 

interessante, nos últimos cem anos a expectativa de vida do brasileiro praticamente dobrou, este é um 

grande crescimento. Em 1.900 o brasileiro vivia em média 38 anos e hoje vive em média 73 anos. O que 

significa que as pessoas precisam planejar mais o seu futuro, olhando não só para as suas necessidades 

presentes, mas para as que virão e para isto o coach financeiro ajuda muito. 

 

6- O mineiro tem a fama de ser conservador até na hora de investir o dinheiro. Pelo que você observa, 

o medo de arriscar realmente é maior aqui do que em outras partes do Brasil? 

No geral sim, a cultura e comportamento de um povo, de uma região costumam se mostrar em todas as 

áreas da vida e isto não é diferente em relação ao mineiro e sua tendência ao conservadorismo. O que 

eu tenho observado trabalhando muito com mineiros nos últimos anos é, por exemplo, uma tendência 

maior do que em outras regiões que observo, de aplicar e deixar parada grandes quantias de dinheiro 

em imóveis, pois este é um investimento teoricamente mais seguro.  

 

7- Há pouco tempo você abriu uma loja e passou a administrar o próprio negócio. É realmente 

importante para a sua profissão ter a vivência como empresário? 

Sim e muito, gosto e prezo por isto. Já administrei negócios no passado e tenho administrado a 

Vitadenarium Consultoria nestes últimos anos, pois ela é uma empresa, temos funcionários, clientes 

etc., onde lidamos com serviços. E agora com a franquia do Mundo Verde em Belo Horizonte temos a 

chance de experimentar um pouco na prática como é lidar com o comércio, com produtos mais 

diretamente. 

 

8- Foi difícil entrar para o ramo de consultoria tão jovem? Ainda existe aquela visão de que consultor 

precisa ser mais velho e com ampla experiência? 

Sim e às vezes ainda “sofro” com isto, tenho 32 anos e uma aparência bem jovem. Sinto que esta 

questão costuma ter mais impacto para os clientes no momento inicial do primeiro contato, depois 

percebo que a expectativa vai se diluindo e passa. Mas acho natural, talvez comigo não seja diferente, 

de forma arquetípica imaginamos o consultor como uma pessoa mais velha e de preferência de cabelos 

brancos.  



Por outro lado hoje somos uma equipe de coaches e consultores, da qual sou o líder e o mais jovem. 

Quando encontramos um cliente quer seja individual ou uma empresa, estamos sempre no mínimo em 

dois e isto ajuda a equilibrar a minha imagem de uma pessoa jovem. 

 

9- Quais habilidades o coach precisa ter para conseguir mudar a vida financeira de um cliente? 

Como coaches, eu diria que não mudamos a vida de ninguém, mas ajudamos as pessoas e empresas a 

encontrar e potencializar suas capacidades e talentos e a encontrar soluções e caminhos para suas 

dificuldades e buscas. O coaching é um método que parte da premissa de uma real vontade de mudança 

do cliente e que se dá através de uma relação de parceria e construção entre o coach e o cliente. 

Para tanto, o coach precisa ter principalmente a habilidade de verdadeiramente ouvir o outro. Não só 

escutar e dar conselhos, mas ouvir e fazer perguntas. 

Um curso sobre finanças, por exemplo, pode ensinar. O coaching financeiro ajuda as pessoas a aprender 

e criar autonomia. Em nossa consultoria queremos que os nossos clientes aprendam a andar com suas 

próprias pernas e literalmente não precisem mais de nós. 

 

10- O conceito de coaching financeiro ainda é recente. Como está o mercado para os profissionais da 

área? 

 

Esta é uma área em que a Vitadenarium foi pioneira e na qual ainda existem poucos profissionais no 

mercado. Existem sim os consultores e as consultorias financeiras que ajudam os clientes 

principalmente na gestão e aplicação dos seus recursos financeiros. O diferencial do coaching financeiro, 

como já falei acima, é o método de trabalho, por ser coaching e a abordagem integrada, que trabalha ao 

mesmo tempos os aspectos técnicos, humanos, emocionais e a conexão de tudo isto com os projetos 

pessoais e empresariais. 


