
Vitadenarium Consultoria aponta crescimento de 70% na procura por 
coaching financeiro para indivíduos e organizações 

 
Empresa especializada em coaching financeiro e consultoria em desenvolvimento para 

pessoas e organizações tem como proposta expandir atendimento para todo o Brasil e também 
para o exterior 

 
A máxima de que “quem poupa sempre tem” ganhou ainda mais força nos dias atuais, 
principalmente para aquelas pessoas que querem viver bem o presente, sem dívidas, e, acima 
de tudo, planejar o futuro. Se antigamente para guardar dinheiro, a forma mais popular era 
depositar moedas em um “porquinho”, hoje, com o forte apelo da mídia, essa simples atitude se 
tornou um grande desafio e já não é suficiente para quem quer desfrutar de estabilidade 
financeira. Prova disso, é o estudo realizado pelo IBGE – Pesquisa de Orçamento Familiar 
(POF) que revela que 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Atualmente, a relação 
com o dinheiro ganhou outro sentido e passou a exigir ainda mais disciplina, mudança de 
hábitos e até de cultura, por isso, o trabalho desenvolvido por um coach financeiro se tornou 
essencial.  
 
No caso das empresas, segundo pesquisa do Sebrae, o planejamento passou a ser 
preocupação de 71% dos empresários contra apenas 24% em 2000. Mais da metade dos 
empresários vem buscando assessoria para o gerenciamento da sua empresa, principalmente 
nas áreas de gestão empresarial, financeira e de recursos humanos. 

Existe ainda a procura cada vez mais crescente da educação financeira dentro das empresas. 
Estudos revelam que problemas financeiros causam absenteísmo (faltas no trabalho), redução 
da produtividade, aumento de acidentes, baixa estima e até mesmo pedidos de demissão. As 
empresas vêm se atentando para este problema e já buscam soluções. 

Seguindo essas tendências, a Vitadenarium Consultoria, sediada em Belo Horizonte e com filial 
em São Paulo, capital, atua no desenvolvimento de pessoas, famílias e organizações, 
oferecendo uma forma moderna de se prestar consultoria financeira – o chamado coaching 
financeiro – além de consultoria especializada para empresas e organizações.  “O diferencial 
do nosso trabalho é que ele cria consciência, capacita a escolha e produz mudanças. Ele 
revela o potencial de uma pessoa ou empresa para maximizar seu desempenho. Mais que 
ensinar, o coaching ajuda a aprender”, explica o sócio-diretor, consultor e coach da 
Vitadenarium, Rodrigo Ventre.  
 
A demanda pelos serviços oferecidos pela Vitadenarium cresceu 70% em 2010. Para este ano, 
a expectativa é ampliar o faturamento em mais 50% em comparação com o ano passado. 
“Nossa proposta é ampliar ainda mais nosso atendimento e oferecer consultoria para todo o 
Brasil e também para outros países”, explica. 
 
A demanda por esse tipo de profissional é crescente hoje. “Percebemos que era necessário 
mostrar o lado prático e mensurável da gestão e do desenvolvimento humano, por isso, 
desenvolvemos um programa que ajuda as pessoas e empresas a criar consciência, a ver 
novos caminhos e possibilidades, a escolher e a agir”, explica. 
 
Fundada há sete anos, a empresa já prestou atendimento a quase cinco mil pessoas. 
Empresas de renome como a Porto Seguro, Fundação Dom Cabral, Unimed, Banco Itaú, entre 
outras, também integram a carteira de clientes da Vitadenarium.  Mas, o trabalho não para por 



aí, a Vitadenarium conta ainda com uma equipe multidisciplinar, composta por doze  
consultores parceiros, formados em psicologia, contabilidade, economia, entre outras 
profissões, que desenvolvem um trabalho em conjunto. “Muitas vezes, nos tornamos escravos 
do dinheiro, algumas pessoas contraem dívidas, outras têm muito dinheiro, mas não têm tempo 
e alegria de viver. Nesses casos, o dinheiro vira o senhor, quando deveria ser o oposto. Por 
isso, nossa atuação não é somente técnica, mas também psicológica. Esse é nosso grande 
diferencial”, explica.  
 


