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RESUMO 
O bem-estar e seus fatores é um assunto que sempre intrigou autores e pesquisadores. Sua 
ligação com os fatores financeiros sempre esteve presente nos estudos, a educação financeira 
é um dos fatores que pode contribuir para a melhoria desses indicadores. Com o crescimento 
do consumismo e do capitalismo, saber lidar com o dinheiro é considerado algo essencial nos 
dias atuais, e as consequências do mau uso deste podem prejudicar a qualidade de vida do 
indivíduo, nesse âmbito o trabalho tem por objetivo analisar a influência da educação 
financeira e sua relação com nível de bem-estar pessoal. O estudo caracteriza-se como 
descritivo quanto ao seu objetivo, e como uma survey, ou levantamento de dados, com relação 
à abordagem ela apresenta-se de forma quantitativa. Para coleta de dados foi utilizado 
questionário elaborado por plataforma online e enviado através de e-mail para pessoas 
selecionadas aleatoriamente, com análises estatísticas para obter os objetivos propostos no 
trabalho. Ao final da pesquisa foram obtidos 331 questionários respondidos e válidos, ao ser 
realizada análise apresentaram uma influência significativa relacionadas com a educação 
financeira na qualidade de vida dos entrevistados, sendo que as pessoas com maior 
experiência, maior educação financeira e principalmente as mulheres casadas apresentaram os 
índices maiores. 
 
Palavras-Chave: Educação Financeira. Finanças pessoais. Qualidade de vida. Endividamento 
pessoal. 
 
Área Temática: Educação e pesquisa em Contabilidade. 
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RESUMO 
O bem-estar e seus fatores é um assunto que sempre intrigou autores e pesquisadores. Suas 
ligações com os fatores financeiros sempre estiveram presentes nos estudos, a educação 
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de vida do indivíduo, nesse âmbito o trabalho tem por objetivo analisar a influência da 
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como descritivo quanto ao seu objetivo, e como uma survey, ou levantamento de dados, com 
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questionário elaborado por plataforma online e enviado através de e-mail para pessoas 
selecionadas aleatoriamente, com análises estatísticas para obter os objetivos propostos no 
trabalho. Ao final da pesquisa foram obtidos 331 questionários respondidos e válidos, ao ser 
realizada análise apresentaram uma influência significativa relacionadas com a educação 
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índices maiores. 
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1INTRODUÇÃO 
 Atualmente estudos (Ivo, 2007; Siqueira, 2008; Scorsolini-Comin, 2012; Onusic, 
2013; Mendes, 2014; Pinhiero, 2015) sobre bem-estar vêm crescendo em grade amplitude, e 
estão sendo aplicados a diversas áreas. É fácil de encontrar temas de estudo sobre bem-estar 
no trabalho, na terceira idade, felicidade, etc. Silva (2006) relata que um fator que possui 
incidência enorme na qualidade de vida são as mudanças da economia mundial, sendo que 
estas são constantes. 
 É visível que o mercado financeiro sofreu, e vem sofrendo várias transformações nos 
últimos anos, atualmente é possível que cada indivíduo possa escolher o que, como e quando 
deseja consumir algo, o valor que está disposto a pagar, seus prazos de pagamentos e suas 
taxas de juros (Dinan & Kohn, 2007). Nesse âmbito é possível observar que um descontrole 
financeiro pode ser causado pela falta de planejamento e a ausência de conhecimentos sobre 
as finanças pessoais (Lizote; Simas & Lana, 2012; Paludo, 2014), indivíduos que nunca 
tiveram contato com a educação financeira tem grandes possibilidades de cair em 
endividamentos.  

Apesar das análises já realizadas não serem conclusivas, pode-se dizer que é possível a 
existência de uma relação entre o nível de educação financeira e o bem-estar. Neste contexto a 
pesquisa apresenta sua questão problema: Qual a influência da educação financeira na 

qualidade de vida? Objetiva-se analisar a influência da educação financeira e sua relação com 
nível de bem-estar pessoal. 

O presente estudo justifica-se por abordar teoricamente um assunto bem relevante e 
atual, apresentando também um cunho social, pois apesar de bem conhecida e de saber de sua 
importância a educação financeira ainda é pouco mencionada em escolas, e até mesmo pelos 
cidadãos, e seus impactos sobre o bem-estar também é um assunto pouco debatido no dia a 
dia.  Este trabalho poderá ser utilizado como instrumento de estudo, auxiliando a 
compreensão dos impactos da educação financeira no bem-estar. 
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Este estudo está estruturado em cinco seções, sendo iniciado por esta, onde se 
apresenta os aspectos introdutórios do trabalho, apontado a questão problema, seus objetivos e 
suas justificativas. Seguido da segunda seção onde é apresentado o embasamento teórico dos 
temas do estudo, apresentando também estudos já realizados sobre o tema. A terceira seção 
relata sobre os aspectos metodológicos da pesquisa, seguida da análise e discussão dos 
resultados obtidos e por fim as considerações finais.  
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Educação Financeira 

Sabe-se que a necessidade econômica sempre foi algo presente na história da 
humanidade, desde seu princípio, onde, não existindo dinheiro em forma de moeda, eram 
realizadas trocas entre o que às pessoas tinham e o que elas desejavam, nesse âmbito 
D’Aquino (2008) afirma que a utilização de objetos e utensílio como moeda de troca foi 
muito comum em diversos momentos da história. Com o passar dos anos o capitalismo 
tornou-se algo muito presente na sociedade, e a educação financeira ganhou grande 
importância, pois atualmente existem produtos financeiros em grande variedade (Gallas, 
2013; Prado, 2013). 

Matta (2007) afirma que a educação financeira pode ser compreendida como um 
aglomerado de informações que auxiliam os indivíduos a manipular seus rendimentos, 
realizando a gestão dos recursos. Já Criddle (2006) complementa que a educação financeira 
vai além de saber utilizar contas, e/ou poupanças, é algo que deve ser utilizado para saber 
escolher dentre um grande número de alternativas, qual lhe renderá melhores resultados no 
futuro, constituindo objetivos financeiros. 
 O conceito de educação financeira ainda pode ser composto por quatro áreas, sendo 
elas, (I) noções básicas sobre dinheiro, (II) contabilização de finanças pessoais e contratação 
de empréstimos, (III) entendimento sobre investimentos e/ou aplicações, (IV) discernimento 
de como proteger o capital (Huston, 2010). O autor declara ainda que apenas conhecer não 
basta, devem-se aplicar os mesmos. 
 O dinheiro, para Domingos (2008), é uma forma de os indivíduos conquistarem seus 
sonhos e seus objetivos.  Ele afirma ainda que se deva investir e poupar, mas sempre com o 
foco em seus objetivos, seja ele um carro, uma casa, ou outro. Ainda nesse âmbito, Bussinger 
(2005) declara que em algum momento da vida, independe de raça, cor, credo, religião e 
afins, o fato de ter que manusear dinheiro é algo indiscutível na sociedade atual, e os 
indivíduos que não apresentarem conhecimentos sobre essa área podem perder diversas 
oportunidades. 
 No Brasil pode-se considerar a educação financeira como algo novo, pois os 
brasileiros não tem o costume de falar sobre dinheiro (Souza, 2012), sendo que há pouco 
tempo se percebeu a necessidade de falar sobre esse tema. No país, até pode-se citar o projeto 
de Lei nº 3.401-B de 2004 criados pelo Sr. Lobbe Neto, o qual tem como objetivo instituir 
uma disciplina de “Educação Financeira” nos currículos de 5ª a 8ª séries do ensino 
fundamental e do ensino médio, porém esse projeto encontra-se arquivado na Câmara dos 
Deputados. 
  
2.2 Bem-Estar 

Bem-estar, assim como satisfação e felicidade tem conceitos abrangentes, e são 
utilizados por diversas áreas de pesquisas, tais definições abrangentes vêm pelo fato de 
apresentar uma diversidade de componentes (Souza, 2009). 

Os indicadores sociais podem deter grande influência na definição de qualidade de 
vida, devendo ser incluídos elementos subjetivos pela concepção do indivíduo. (Diener & 
Suh, 1997). Dessa forma, Cruz (2003) afirma que se pode compreender o bem-estar subjetivo 
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como a própria capacidade de avaliação, uma avaliação pessoal que está relacionada a 
critérios subjetivos, como o sentimento, e valores. 
 Segundo Ferrer-i-Carbonell (2002) pode-se dividir os componentes do bem-estar em 
dois grupos: (I) variáveis objetivas e subjetivas: as variáveis objetivas têm relação com os 
fatores externos, como por exemplo, idade, renda e sexo, dentre outros; e as variáveis 
subjetivas estão relacionadas aos fatores internos, onde se pode incluir satisfação com o 
trabalho, satisfação financeira. 
 Quando se fala em bem-estar, logo se relaciona a qualidade de vida, e muitas vezes à 
saúde, educação, dentre outros itens, porém segundo alguns autores (Grussner, 2007; Matta, 
2007; Souza, 2008; De Freitas, Timossi & De Francisco, 2011; Souza, 2012) este pode estar 
ligado à economia. Como cita Freitas et al (2011) a economia no seu contexto global é algo 
que está em constante oscilação e seus resultados afetam a todos, como por exemplo a 
diminuição das vagas de trabalho, fazendo com que pessoas não consigam realizar tarefas de 
lazer e muitas vezes de educação, relacionando-se diretamente com o bem-estar. 
  
2.3 Relações de Finanças Pessoais Versus Bem-Estar 
 É visível a todos a importância da educação financeira, Lucci, Zerrener, Verrone, e 
Santos (2006) apresentam que pode-se observar a educação financeira sob várias perspectivas, 
dentre elas (I) o do bem-estar pessoal, e (II) do bem-estar da sociedade. 
 Na perspectiva do bem-estar pessoal, onde os indivíduos são responsáveis por suas 
decisões e que estão cientes que essas podem lhes trazer diversas consequências, sejam elas 
positivas ou negativas. Pode-se citar o SPC/SERASA (Serviço de Proteção ao Crédito), onde 
inadimplentes tem seu nome inscrito e que lhes prejudica no consumo de novos vens e até 
mesmo em sua carreira profissional (Lucci et al, 2006; Borges, 2010). 
 No âmbito de bem-estar da sociedade, pode-se citar como consequência o 
carregamento dos sistemas públicos, estes que já são precários. Além de o aumento da taxa 
básica dos juros para tentar conter o consumo excessivo da população, e consequentemente a 
dependência de sistemas como SUS e INSS (Borges, 2010). Também pode-se afirmar que as 
consequências financeiras podem afetar a economia como um todo, sendo que uma população 
educada financeiramente deverá contribuir para a eficiência do mercado e para o bem-estar 
geral (Wisniewski, 2011; Fox, Hoffman & Welch, 2004; Sarma & Pais, 2010). 
 O tema que relaciona bem-estar com educação financeira pode ser encontrado em 
outros estudos, Dos Santos (2012) que observou a relação das finanças pessoais, o 
planejamento financeiro e as percepções em relação a qualidade de vida dos alunos de 
ciências contábeis do turno noturno da UFSC. Para tal, foi realizado um questionário com 156 
alunos, após análise os autores concluíram a existência de uma percepção positiva na 
qualidade de vida dos alunos, porém essa, segundo eles, não está ligada diretamente com a 
elaboração do orçamento. Sendo assim, não foi possível esclarecer se a boa gestão das 
finanças pessoais está diretamente relacionada com suas percepções em relação à qualidade 
de vida. 

Paludo (2014) realizou um estudo que tem como objetivo analisar a relação entre a 
qualidade de vida e o endividamento pessoal, para tal aplicou-se um questionário com 
amostra de 209 cidadãos do meio oeste catarinense, com idade superior a 20 anos. Na 
constatação final os autores observaram que em relação ao endividamento as mulheres 
apresentam maior índice que os homens, observou-se também que quanto maior o grau de 
estudo maior é a renda do indivíduo, e que as pessoas mais jovens estão mais propensas a se 
endividar, sendo que as pessoas endividadas possuem alto nível de estresse e um baixo nível 
de qualidade de vida. 
 Picolli e Silva (2015), também por meio de um estudo, investigaram o nível de 
educação e gestão financeira dos funcionários de uma instituição de ensino do Meio Oeste 
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Catarinense, através da aplicação de um questionário com uma amostra de 103 funcionários 
de tal instituição. Ao final de sua pesquisa os autores observaram que os entrevistados 
possuíam um bom nível de educação financeira, e a existência de uma preocupação com o 
futuro, sendo que a grande maioria possui poupanças/previdências. 
 
3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Para Beuren (2004), Collis e Hussey (2005) o delineamento de uma pesquisa pode-se 
dar através de seu objetivo, dentre outros quesitos. Nessa perspectiva é possível classificar a 
pesquisa como descritiva quanto ao seu objetivo, e no que se refere à coleta de dados ela 
apresenta-se como uma survey, ou levantamento de dados, quanto à abordagem apresenta-se 
de forma quantitativa. 

Uma pesquisa descritiva, para Cervo e Bervian (2007), é aquela em que serão feitas 
análises das relações entre as variáveis.  Partindo desse suposto a pesquisa é descritiva, pois 
visa realizar a análise da relação da educação financeira no bem-estar pessoal. 

Esta pesquisa apresenta-se como uma survey, ou levantamento de dados devido à 
utilização de questionário. Tripodi, Fellin e Meyer (1981) complementam colocando que 
utiliza-se survey quando se quer caracterizar uma população, e para tal é realizado um 
levantamento através de questionário.  

No que se refere à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa. 
Richardson (1999) afirma que em uma pesquisa quantitativa os dados podem ser 
quantificados no momento da coleta, bem como no momento das suas análises.  Uma 
pesquisa quantitativa deverá realizar a verificação da influência sobre as variáveis, sendo estas 
predefinidas, sendo estes resultados conclusões exatas e precisas (Michel, 2005). 

A pesquisa foi realizada pela aplicação de um questionário através da plataforma 
Google docs® tornando possível o envio do instrumento de forma online pelo banco de e-
mails. O mesmo é divido em quatro blocos, apresentando 20 questões, sendo essas 19 
fechadas e obrigatórias, enquanto que 1 é aberta e opcional.  

O primeiro bloco apresenta as questões de caracterização dos respondentes, o qual 
aborda questões como o gênero, idade, nível de escolaridade, renda e estado civil.  O segundo 
bloco refere-se à educação financeira, e faz a abordagem de questões como realização de 
cursos sobre o tema, de planejamento financeiro pessoal, compras, investimentos, e 
conhecimentos sobre os juros.  

No terceiro bloco estão as questões referentes ao nível de endividamento, como por 
exemplo, o percentual da renda comprometida com obrigações, utilização de empréstimos, 
limite de conta corrente, linhas de créditos e afins, a existência de dívidas oriundas de 
renegociações e obrigações em atrasos, dentre outras.  

As questões apresentadas nos blocos dois e três já foram utilizadas por Barros (2010), 
Mello (2010), Paludo (2014), e Abreu (2014) sendo que estas foram adaptadas. Para 
realização da mensuração do índice de endividamento optou-se pela combinação binária para 
questões de respostas Sim (1) e Não (0), e para questões com mais de uma alternativa, foram 
utilizadas escalas de 1 a 6, permitindo ao respondente alcançar 15 pontos no bloco de 
endividamento e 13 pontos no bloco que se refere à educação financeira. Para cálculo do 
índice individual de educação financeira e endividamento foi realizada a divisão da nota 
obtida pelo total de pontos que o respondente poderia alcançar. A partir da soma dos pontos 
obtidos pelos respondentes é que se obteve o índice de endividamento, frente à 
representatividade no total de pontos que poderiam alcançar. 

O quarto e último bloco refere-se ao bem-estar, utilizando para mensuração do mesmo 
a proposta por Flanagan (1982), a qual analisa 15 itens em cinco divisões: bem-estar físico e 

material; relação com outras pessoas; atividades sociais, comunitárias e cívicas; 

desenvolvimento pessoal e realização; e recreação. A escala original de Flanagan (1982) 
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apresentava 5 pontuações, Burckhardt et al. (1989) utilizou a escala modificando a graduação 
de respostas para 7 pontuações. Foram utilizadas no estudo a escala de Flanagan (1982) com a 
pontuação de Burckhardt et al. (1989), sendo que as respostas podem variar de muitíssimo 
satisfeito (7) até muitíssimo insatisfeito (1), e podendo o respondente alcançar pontuação 
máxima de 105 pontos, representando melhor índice de bem-estar ou mínima pontuação de 
15, a qual representa menor índice de bem estar. 

A escala de Flanagan (1982) já foi utilizada em alguns estudos (Burckhardt et al., 
1989; Souza, 1999; Lentz, Costenaro, Gonçalvez & Nassar, 2000; Dos Santos, 2002; Garlet, 
2007; Dos Santos Alves, Lacerda & De Menezes, 2010). 

Após a realização da coleta os dados foram transformados em planilha eletrônica para 
facilitar a análise dos dados. Para realização das análises foi utilizado o software Statistical 

Package for the Social – SPSS versão 22.0.0.0 aplicando testes estatísticos de Correlação de 
Pearsons e Regressão Linear Múltipla. 

A amostra do estudo é composta por 331 respondentes, não probabilístico e aleatório, 
em virtude de que o questionário foi encaminhado por e-mail aos possíveis respondentes. As 
características dos componentes da amostra estão descritas na seção de análise dos dados. 

 
4 ANÁLISES DOS DADOS 
4.1 Índices de Educação Financeira, Endividamento e Bem-Estar 
 A partir dos questionários obteve-se 331 respostas válidas, as quais inicialmente foram 
caracterizadas por gênero, faixa etária, nível de escolaridade, renda mensal e estado civil. A 
maioria dos respondentes é do sexo feminino 62,2% e 37,8% do sexo masculino, e a faixa 
etária predominante (42,6%) é de 21 a 30 anos, seguida de 17,2% com idade entre 31 e 40 
anos, as outras margens não apresentam expressividade, porém não menos importantes. Pode-
se observar também através da Tabela 1 que a maioria dos respondentes (43,8%) são 
graduados ou estão em fase de graduação. 
  
Tabela 1: Caracterização dos Respondentes                                                                                      (Continua...) 
Painel A: Gênero 

 Frequência Porcentagem (%) 

 
Válido 

Feminino 206 62,2% 

Masculino 125 37,8% 

Total 331 100,00% 

Painel B: Identificação da Faixa Etária 

 
 
 
 
 
 

Válido 

Até 20 anos 49 14,8% 

 Frequência Porcentagem (%) 

De 21 a 30 anos 141 42,6% 

De 31 a 40 anos 57 17,2% 

De 41 a 50 anos 50 15,1% 

Mais de 50 anos 34 10,3% 

Total 331 100,00% 

Painel C: Indicadores do nível de escolaridade 

 Frequência Porcentagem (%) 

 
Válido 

Ensino Fundamental/Ensino Médio 22 6,6% 

Ensino Técnico Profissionalizante 10 3,0% 

Especialização(ando) 78 23,6% 

Graduação(ando) 145 43,8% 

Mestrado(ando)/Doutorado(ando) 76 23,0% 

Total 331 100,00% 
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Painel D: Indicadores de renda mensal líquida 

 Frequência Porcentagem (%) 

 
Válido 

Mais de R$ 3.500,00 115 34,7% 

De R$ 2.500,01 a R$ 3.500,00 37 11,2% 

De R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00 71 21,5% 

De R$ 788,01 a R$ 1.500,00 87 26,3% 

Menos de R$ 788,00 21 6,3% 

Total 331 100,00% 

Painel E: Estado Civil 

 Frequência Porcentagem (%) 

 
Válido 

Solteiro(a) 166 50,2% 

Casado(a)/União Estável 163 49,2% 

Viúvo(a) 2 0,6% 

Total 331 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
 
 Observou-se pela Tabela 1 que a faixa de renda mensal líquida dos respondentes é de 
mais de R$ 3.500,00 com um percentual de 34,7%, em seguida com 26,3% com renda dentre 
R$ 788,01 a R$ 1.500,00 e com 21,5% renda dentre R$1.500,01 a R$ 2.500,00. Em relação ao 
estado civil 50,2% dos respondentes são solteiros e 49,2% encontram-se casados(as) ou em 
contrato de união estável, sendo somente 0,6% viúvos(as). 
 A tabela 2 demonstra o score de educação financeira em relação às características dos 
respondentes. Por meio desta pode-se perceber que o gênero feminino apresenta a menor taxa 
(59,57%) em relação ao masculino (64,74%), significando que as mulheres possuem um 
menor índice de Educação Financeira em relação ao sexo oposto, segundo os dados desta 
pesquisa. 
 
 
Tabela 2: Índice de Educação Financeira em relação às características dos respondentes.          (Continua...) 

 Índice de Educação Financeira 

 Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

 IEDF Global 7,69% 100,00% 59,66% 20,96% 

 
Gênero 

Feminino 7,69% 100,00% 59,57% 20,83% 

Masculino 15,38% 100,00% 64,74% 20,26% 

Faixa Etária 

Até 20 anos 15,38% 100,00% 54,79% 20,69% 

De 21 a 30 anos 7,69% 100,00% 57,94% 21,75% 

De 31 a 40 anos 15,38% 92,31% 54,93% 19,85% 

De 41 a 50 anos 30,77% 100,00% 71,23% 17,64% 

Mais de 50 anos 23,08% 100,00% 64,71% 17,88% 

Nível de 
Escolaridade 

Ensino Fundamental/Ensino Médio 15,38% 76,92% 44,76% 17,39% 

Ensino Técnico Profissionalizante 15,38% 100,00% 61,54% 29,68% 

Especialização(ando) 15,38% 100,00% 64,30% 21,79% 

Graduação(ando) 7,69% 100,00% 56,34% 20,13% 

Mestrado(ando)/Doutorado(ando) 23,08% 100,00% 65,28% 18,35% 
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Renda 

Menos de R$ 788,00 7,69% 92,31% 50,18% 22,64% 

De R$ 788,01 a R$ 1.500,00 15,38% 100,00% 53,93% 20,97% 

De R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00 15,38% 100,00% 59,59% 20,38% 

De R$ 2.500,01 a R$ 3.500,00 23,08% 92,31% 58,84% 19,71% 

Mais de R$ 3.500,00 15,38% 100,00% 66,02% 19,76% 

Estado Civil 

Solteiro(a) 7,69% 100,00% 56,44% 21,75% 

Casado(a)/União Estável 15,38% 100,00% 63,14% 19,67% 

Viúvo(a) 38,46% 46,15% 42,31% 5,44% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 
 Outro dado apresentado pela pesquisa que a tabela 2 traz é de que as pessoas com 
faixa etária de 41 a 50 anos possuem um elevado índice de Educação Financeira (71,23%), 
seguido das pessoas com mais de 50 anos (64,71%). Em relação à escolaridade pode-se 
perceber que o mestrado (ando) ou doutorado (ando) apresentam melhor indicadores 
(65,28%), seguido dos especializados (andos) com 64,30%, o que contradiz a ideia de 
Grüssner (2007) que afirma que nem sempre os profissionais bem qualificados apresentam 
um alto índice de educação financeira. 

Os casados(as) ou que se encontra com contrato de união estável possuem melhor 
índice nesse quesito (63,14%). Tratando-se de renda, as pessoas que possuem rendimentos 
mensais superiores a R$ 3.500,00 apresentam o maior score (66,02%), e o menor foi 
apresentado pelas pessoas que recebem menos de R$788,00. Sendo que as pessoas com maior 
rendimento são mais educadas financeiramente, esta afirmativa discorda com o que diz 
D’Aquino (2008) de que se um indivíduo não é educado financeiramente, este não saberá nem 
poupar e nem gastar, indiferente da sua renda.  
 Em relação aos indicadores de endividamento a Tabela 3 revela que o gênero feminino 
apresenta maior percentual de endividamento (45,86%), e os respondentes com idade entre 31 
e 40 anos possuem um alto endividamento, cerca de 48,07%, e o menor (30,78%) pelos que 
possuem idade superior a 50 anos.  
 
Tabela 3: Índice do Endividamento em relação às características dos respondentes.                   (Continua...) 

 Índice de Endividamento 

 Mínimo Máximo Média Desvio 
Padrão 

IENDV Global 13,33% 100,00% 42,26% 18,84% 

 
Gênero 

Feminino 13,33% 100,00% 45,86% 18,45% 

Masculino 13,33% 93,33% 36,32% 18,01% 

Faixa Etária 

Até 20 anos 13,33% 100,00% 44,90% 15,38% 

De 21 a 30 anos 13,33% 100,00% 44,92% 16,78% 

De 31 a 40 anos 13,33% 93,33% 48,07% 22,91% 

De 41 a 50 anos 13,33% 80,00% 33,33% 18,76% 

Mais de 50 anos 13,33% 80,00% 30,78% 15,48% 

Nível de 
Escolaridade 

Ensino Fundamental/Ensino Médio 13,33% 76,92% 44,76% 17,39% 

Ensino Técnico Profissionalizante 13,33% 93,33% 50,00% 27,44% 

Especialização(ando) 13,33% 80,00% 39,15% 16,69% 
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Graduação(ando) 13,33% 100,00% 47,13% 18,17% 

Mestrado(ando)/Doutorado(ando) 13,33% 86,67% 34,74% 18,99% 

Renda 

Menos de R$ 788,00 13,33% 100,00% 46,35% 19,49% 

De R$ 788,01 a R$ 1.500,00 13,33% 100,00% 49,96% 17,78% 

De R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00 13,33% 86,67% 42,91% 15,27% 

De R$ 2.500,01 a R$ 3.500,00 13,33% 93,33% 45,05% 20,93% 

Mais de R$ 3.500,00 13,33% 100,00% 34,38% 18,07% 

Estado Civil 

Solteiro(a) 13,33% 100,00% 43,90% 17,22% 

Casado(a)/União Estável 13,33% 100,00% 40,557% 20,37% 

Viúvo(a) 40,00% 46,67% 43,33% 4,71% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 
 Os respondentes que possuem nível técnico profissionalizante demonstraram maior 
índice (50,00%) de endividamento, seguido dos graduandos (andos) com 47,13%. Para Silva 
(2013) os indivíduos educados financeiramente são mais protegidos do endividamento, pois 
esses não apresentam possibilidades de cair em armadilhas. Referindo-se a rendimentos, as 
pessoas que apresentam renda de R$788,01 a R$ 1.500,00 demonstraram maior 
endividamento (49,96%), característica apresentada também pelos solteiros, com um score de 
43,90%. 
 Os indicadores relacionados ao bem-estar dispostos na Tabela 4, apresentam que o 
gênero masculino (80,21%), com idade dentre 41 e 50 anos (80,45%), que possuem ensino 
fundamental (80,52%) ou mestrado (ando) ou doutorado (ando) (80,25%) possuem maior 
nível de qualidade de vida. 
 
Tabela 4: Índice do Bem-estar em relação às características dos respondentes.                            (Continua...) 

 Índice de Bem-Estar 

Média Global 14,29% 100,00% 78,31% 13,68% 

 
Gênero 

Feminino 14,29% 100,00% 77,15% 14,90% 

Masculino 16,19% 100,00% 80,21% 11,20% 

Faixa Etária 

Até 20 anos 16,19% 99,05% 75,86% 15,29% 

De 21 a 30 anos 14,29% 100,00% 78,09% 13,38% 

De 31 a 40 anos 25,71% 100,00% 77,34% 13,27% 

De 41 a 50 anos 31,43% 97,14% 80,95% 10,09% 

Mais de 50 anos 31,43% 100,00% 80,45% 17,21% 

Nível de 
Escolaridade 

Ensino Fundamental/Ensino Médio 57,14% 100,00% 80,52% 11,34% 

Ensino Técnico Profissionalizante 31,43% 93,33% 75,71% 22,91% 

Especialização(ando) 47,62% 97,14% 79,96% 8,71% 

Graduação(ando) 14,29% 100,00% 76,24% 15,71% 

Mestrado(ando)/Doutorado(ando) 31,43% 100,00% 80,25% 12,48% 

Renda 
Menos de R$ 788,00 14,29% 87,62% 66,58% 22,83% 

De R$ 788,01 a R$ 1.500,00 33,33% 100,00% 78,85% 11,64% 
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De R$ 1.500,01 a R$ 2.500,00 23,81% 100,00% 77,75% 14,79% 

De R$ 2.500,01 a R$ 3.500,00 33,33% 93,33% 77,61% 12,72% 

Mais de R$ 3.500,00 31,43% 100,00% 80,60% 11,47% 

Estado Civil 

Solteiro(a) 14,29% 100,00% 75,86% 15,38% 

Casado(a)/União Estável 23,81% 100,00% 80,85% 11,28% 

Viúvo(a) 70,48% 77,14% 73,81% 4,71% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
 Outras características que apresentam alto nível de bem-estar são as pessoas que tem 
rendimentos mensais líquidos superiores R$ 3.500,00, apresentando um score de 80,60%, e os 
casados(as) ou que possuem contrato de união estável (80,85%). 
 
4.2 Relações Entre Educação Financeira e Bem-Estar 
 O foco principal desse estudo é analisar a relação da educação financeira com o bem-
estar pessoal. A educação financeira segundo alguns autores (Fox, Hoffman & Welch, 2004; 
Lucci et al, 2006; Sarma & Pais, 2010; Borges, 2010; Wisniewski, 2011) pode estar 
relacionada e influenciar no bem-estar pessoal, pelo fato de esta estar relacionada a economia 
individual e global. 
 Para verificar a relação entre as variáveis, foi realizado o teste de Correlação de 
Pearson, e seus resultados são demonstrados na tabela 5. 

A partir da tabela 5 pode-se identificar que a educação financeira (IEDF) possui uma 
relação positiva e significativa com as variáveis IQV; MASC; IDD; ESC; REND e o estado 
civil CAS. E uma correlação significativa e negativa com o nível de ENDV e o estado civil 
SOL. 

A correlação positiva entre o IEDF e o IQV, demonstra que quanto maior o nível de 
educação financeira maior também será a qualidade de vida pessoal, bem como, o inverso 
também é verdadeiro. Para Mattos (1998) essas associações podem ser esclarecidas pelo fato 
de que quanto mais plena a percepção da população em relação a sua vida financeira e outros 
componentes, maior será o seu índice de qualidade de vida. 

A correlação com o gênero MASC significa os respondentes do gênero MASC 
apresentam maior IEDF, Lynn (1993) em sua pesquisa demonstrou que os homens realizam 
melhor destinação do seu dinheiro do que as mulheres. Santos (2009) constatou em seus 
estudos que as mulheres estão mais propensas ao endividamento e que isso se deve também 
pelo fato do consumismo e do capitalismo intenso na sociedade atual. Tal fato também foi 
constatado nesta pesquisa, o gênero FEM apresenta correlação negativa com o IEDF. 
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Tabela 5: Correlação de Pearson 
  IEDF IQV IENDV MASC FEM IDD ESC REND SOLT CAS VIU 

IEDF 
Correl. 1 ,270** -,641** ,189** -,189** ,197** ,248** ,248** -,154** ,164** -,065 
N  331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 

IQV 
Correl.  1 -,203** ,108* -,108* ,101 ,072 ,154** -,180** ,184** -,026 
N   331 331 331 331 331 331 331 331 331 

IENDV 
Correl.   1 -,246** ,246** -,248** -,227** -,302** ,087 -,088 ,004 
N    331 331 331 331 331 331 331 331 

MASC 
Correl.    1 -1,000** ,175** ,199** ,316** -,083 ,093 -,061 
N     331 331 331 331 331 331 331 

FEM 
Correl.     1 -,175** -,199** -,316** ,083 -,093 ,061 
N      331 331 331 331 331 331 

IDD 
Correl.      1 ,431** ,680** -,484** ,460** ,153** 
N       331 331 331 331 331 

ESC 
Correl.       1 ,557** -,259** ,265** -,038 
N        331 331 331 331 

REND 
Correl.        1 -,428** ,427** ,005 
N         331 331 331 

SOLT 
Correl.         1 -,988** -,078 
N          331 331 

CAS 
Correl.          1 -,077 
N           331 

VIU 
Correl.           1 
N            

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
Legenda: IEDF = Índice de Educação Financeira; IQV = Índice de Qualidade de Vida; IENDV = Índice de Endividamento; MASC = Masculino; FEM = Feminino; IDD = 
Idade; ESC = Escolaridade; REND = Rendimento; SOLT =Solteiro; CAS = Casado/Contrato de União Estável; VIÚ = Viúvo; 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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O nível de escolaridade (ESC) e sua realização com IEDF é esclarecida nos estudos 
Disney e Gathergood (2011) que indicam que os níveis de educação financeira estão 
relacionados positivamente com o grau de educação escolar, pois geralmente pessoas que 
possuem maior nível de escolaridade apresenta maior idade, possuindo consequentemente 
maior experiência e conhecimentos sobre a área financeira. 

Os indicadores de estado civil SOLT, e IENDV apresentaram correlação negativa em 
relação ao IEDF. Geralmente os indivíduos que não detêm comprometimento com 
dependentes, apresentam maiores gastos em aquisição de bens materiais, pois frequentemente 
estes não apresentam obrigações financeiras domiciliares (Nogueira, 2009). 

Barros (2010), assim como este estudo, também constatou uma correlação negativa 
entre o endividamento e a educação financeira. Essa relação era esperada, pois conforme já 
disposto pela teoria, Cerbassi (2004) relata que a inexistência de conhecimento juntamente 
com a carência de planejamento pode ser elementos contribuintes para o endividamento, 
sendo assim a educação financeira um método para aquisição de conhecimento sobre a área. 

No que se refere ao IQV, este obteve correlações significativa positiva com o gênero 
MASC, com o estado civil CAS e com REND, e correlação negativa com o gênero FEM, com 
o estado civil SOLT, também com o IENDV, demonstrando que as pessoas que se encontram 
em fase de endividamento ou endividadas, possivelmente apresentarão um IQV baixo em 
relação aos indivíduos não endividados. 

Em relação ao IENDV, este demonstra correlação positiva somente com o gênero 
FEM, segundo Bussinger (2005) as mulheres devem ter mais atenção no que se referem as 
suas finanças do que as do sexo oposto, pois estas possuem menos controles de seus gastos. 

 A correlação negativa foi apresentada pelo gênero MASC, a IDD, a ESC e com o 
REND. Modigliani; Brumberg (1954) relataram que as pessoas que poupam mais são as que 
possuem maior experiência, pois estas realizam mais planos futuros, não apresentam 
desordem em suas finanças, afastando-se do endividamento. As pessoas mais jovens estão 
mais propensas ao endividamento, pois estas não possuem experiência de mercado e nem 
conhecimento adequado sobre suas finanças (Furnham, 1984; Tang, 1992). 

Gathergood (2011), em sua pesquisa, apresentou que os solteiros possuem maior 
índice de endividamento. Nos resultados aqui analisados não houve significância nas 
correlações entre IENDV e o estado civil.  

A Tabela 6 apresenta o teste de regressão linear múltipla demonstrando a influência 
das variáveis independentes sobre a dependente. 

 
Tabela 6: Teste de Regressão Linear Múltipla 

Variáveis Beta T Sig. VIF 
Constante  13,395 ,000  
IEDF ,215 3,058 ,002 1,765 
IENDV -,046 -,640 ,523 1,824 
FEM -,038 -,677 ,499 1,154 
IDD -,064 -,825 ,410 2,142 
ESC -,060 -,922 ,357 1,493 
REND ,088 1,066 ,287 2,448 
CAS ,149 2,416 ,016 1,364 
VIU ,009 ,169 ,866 1,079 

ANOVA  
R ,318 
R² ,101 
Sig. ,000 
Durbin Watson 1,876 
N 331 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 
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Foram excluídas do modelo de equação as variáveis MASC e SOLT, pelo fato de estas 

serem variáveis excludentes, ou seja, se o respondente é do gênero feminino, logo ele não é do 
gênero masculino, do mesmo modo para o estado civil – solteiro. 

Segundo o estudo realizado, pode-se explicar que o modelo proposto possui um poder 
de explicação de 10,10% sob a variável Índice de Qualidade de Vida. Identifica-se ainda que 
as variáveis IEDF e CAS são variáveis que apresentaram influência significativa sob o IQV, e 
de ambas as variáveis a influência é positiva, o que colabora com os achados do teste de 
correlação de Pearsons. 

Kern (2009) e Cardozo (2011) afirmam que quanto maior o nível de educação 
financeira de uma pessoa melhor será seu índice de bem-estar, pois quanto maior forem seus 
conhecimentos, este saberá tomar decisões mais sensatas acerca de suas finanças pessoais. 

Nenhuma pessoa deve viver só, Robbins (2000) descreve que as relações positivas 
com outros indivíduos estão diretamente ligadas ao bem-estar, pois estas trazem sensações de 
qualidade de vida, felicidade, prazer e realização, diminuindo as taxas de mortalidade e 
fazendo bem ao corpo, espírito e mente de cada pessoa.   

A variável ENDV apesar de não demonstrar-se significativa no resultado do teste de 
regressão realizado, ela apresenta um beta negativo, ou seja, ela influência negativamente na 
qualidade de vida. Esse resultado colabora com o estudo de Paludo (2014), onde a autora 
evidencia a relação entre o endividamento, a qualidade de vida e quando ele existe os 
indivíduos endividados possuem um baixo índice de qualidade de vida. 

É possível observar ao final da análise como resultado do estudo, a relação existente 
entre o índice de educação financeira e o bem-estar da população, sendo que os resultados do 
teste de regressão confirmam que a educação financeira favorece para que os indivíduos 
tenham uma vida financeira saudável o que consequentemente leva ao aumento dos índices de 
bem-estar. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A questão da qualidade de vida vem sendo discutida por muitos estudiosos, porém 
ainda é pouco falada no dia a dia da população. Estudos e autores (Fox, Hoffman & Welch, 
2004; Lucci et al, 2006; Sarma & Pais, 2010; Borges, 2010; Wisniewski, 2011; Paludo & 
Ramos, 2014) apontam que a educação financeira constitui-se de um elemento relevante no 
favorecimento do bem-estar pessoal. Frente a isso, esse estudo ocupou-se de investigar a 
influência da educação financeira na qualidade de vida. Investigar as relações dessas variáveis 
é importante, pois com o aumento do consumismo e do capitalismo, a educação financeira 
tornou-se algo essencial na vida dos indivíduos e esta interfere de modo significativo na 
qualidade de vida dos mesmos. 
 Através dos dados analisados pode-se perceber que as pessoas com idade média, 
dentre 41 a 50 anos apresentam bons indicadores de bem-estar (80,45%), outra característica é 
a relação com a qualidade de vida o gênero masculino (80,21%), sendo que estes últimos 
também apresentam menos índice de endividamento em relação ao sexo oposto. A pesquisa 
demonstrou que pessoas casadas ou em contrato de união estável possuem menor propensão 
ao endividamento, e consequentemente os solteiros apresentam maior propensão. Constatou-
se também que quanto maior a experiência de vida e a escolaridade, melhor será o índice de 
educação financeira. 

Os dados apresentados nos resultados da pesquisa deixam clara a existência da 
influência da Educação financeira na qualidade de vida, sendo que as pessoas com maior nível 
de escolaridade e casadas apresentam-se como portadoras dos maiores indicadores de bem-
estar, o estudo elabora colaboram com os estudos de Paludo (2014), Kern (2009) e Cardozo 
(2011), Robbins (2000), Picolli e Silva (2015), Dos Santos (2012) dentre outros que apontam 
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a educação financeira como um dos elementos necessários para obtenção de melhor qualidade 
de vida. 
 Em estudos futuros, podem ser realizadas pesquisas referentes a relação do bem-estar 
por meio de estudos de casos em empresas, survey com população delimitada por classes 
profissionais, idade, entre outras características demográficas. Pode-se estudar também qual a 
influência das finanças no bem-estar segundo a percepção de determinado público.  
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