
Vitadenarium Consultoria oferece o programa “Uma nova forma de 
lidar com o dinheiro e a vida”  

 
Programa reúne três módulos: “Desenvolvendo a sua relação com o dinheiro”; 

“Organização e Planejamento Financeiro” e “Visão de Futuro”. Após a conclusão de 
cada um deles, os participantes passam por uma sessão individual de coaching. Para 

participar do programa é necessária uma entrevista individual antes do início do 
primeiro módulo que acontece no próximo dia 20 de agosto. 

 
Desenvolver uma forma consciente de lidar com o dinheiro é uma arte, e ao mesmo 
tempo um grande desafio, pois o diálogo sobre assuntos relacionados ao dinheiro e o 
planejamento financeiro, muitas vezes, não fazem parte da nossa cultura. Com a 
proposta de oferecer ferramentas práticas que ajudem na organização e planejamento 
financeiro pessoal, com foco em metas e objetivos, o sócio-diretor da Vitadenarium 
Consultoria e coach financeiro, Rodrigo Ventre, desenvolveu o programa “Uma nova 
forma de lidar com o dinheiro e com a vida”. 
 
Personalizado, participativo e dinâmico, o programa reúne três módulos. São eles: 
“Desenvolvendo a sua relação com o dinheiro”; “Organização e Planejamento 
Financeiro” e “Visão de Futuro”. Para cada módulo é realizado um workshop em grupo 
e após cada um deles são realizadas sessões individuais de coaching (consultoria 
financeira). “O diferencial do nosso trabalho é que ele cria consciência, capacita a 
escolha e produz mudanças. Ele revela o potencial de uma pessoa para maximizar seu 
próprio desempenho. Mais que ensinar, o coaching ajuda a aprender”, explica. Para 
participar do programa é necessária uma entrevista individual antes do início do 
primeiro módulo que acontece no próximo dia 20 de agosto. Mais informações pelo 
telefone (31) 3293-3334. 
 
De acordo com Ventre, 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 coaching financeiro se tornou essencial. “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”, afirma. 
 
Sobre a Vitadenarium  
 
Fundada há sete anos, e com sede em Belo Horizonte e filial em São Paulo, capital, a 
Vitadenarium atua no desenvolvimento de pessoas, famílias e organizações, 
oferecendo uma forma moderna de se prestar consultoria financeira, além de 
consultoria especializada para empresas e organizações. A Vitadenarium 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 empresa, que conta ainda com uma equipe multidisciplinar de 
profissionais, composta por doze consultores, formados em psicologia, contabilidade, 
economia, entre outras profissões.  


