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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo relacionar comportamento financeiro e satisfação com o trabalho entre 

colaboradores de supermercados em João Pessoa. A abordagem teórica foi relacionada aos conceitos de Educação 

Financeira, Comportamento Financeiro e modelos de Comprometimento Organizacional, no caso, o de Meyer e Allen. 

A Satisfação no Trabalho foi mensurada como a razão entre níveis percebidos e esperados, sendo calculado um Índice 

de Satisfação baseado em escala ServQual. Como resultado essencial, identificou-se que o bom comportamento 

financeiro foi determinante da satisfação no trabalho, assim como esta da satisfação financeira, quando relacionada à 

remuneração e condições psicológicas. 

Palavras-Chave: Satisfação Financeira; Equilíbrio Financeiro; Comprometimento Organizacional; Satisfação com o 

Trabalho. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As nuances em torno do que se concebe enquanto educação financeira tem se tornado alvo de estudos diversos 

que perpassam tanto o campo da formação de indivíduos mais responsáveis financeiramente, quanto o demandante 

estímulo para que países em desenvolvimento, tal como o Brasil, possam alcançar patamares mais elevados no cenário 

mundial.  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), enfatiza que a educação financeira 

se constitui num processo pelo qual tanto indivíduos isoladamente quanto sociedades de uma forma geral possam 

proceder com a melhoria da sua compreensão acerca de conceitos e produtos financeiros com vistas a obter informação, 

formação e orientação, de modo que consigam desenvolver valores e competências que são fundamentalmente 

necessários à sensibilização em relação às oportunidades e riscos envolvidos. Além disso, a OCDE também evidencia 

que existe uma série de fatores que desencadeiam uma crescente demanda pela educação financeira, a saber: gama de 
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opções para produtos e serviços financeiros de empréstimo e investimento, aumento da expectativa de vida da 

população, além de reformas no sistema previdenciário, entre outros. 

Contudo, é importante destacar que o tema acerca das finanças pessoais tem ganhado bastante destaque nos 

últimos anos, visto que, diversos agentes tanto da sociedade, quanto das empresas e do próprio governo têm dedicado 

espaço para análises e discussões que perpassam a temática ora abordada. 

No Brasil, a educação financeira começou a trilhar seu caminho enquanto sinônimo de dicas para 

investimentos voltados para os já prósperos do ponto de vista econômico e só recentemente tem se tornado um recurso 

efetivo para a organização das finanças pessoais. Contudo, destaca-se que ao final da década de 1990 o assunto 

concentrava-se na esfera das dicas de investimentos de especialistas renomados na área, em produtos ou serviços do 

mercado financeiro, conforme aponta Pires (2007). 

O planejamento acerca das finanças pessoais praticamente inexistia em decorrência da conjuntura econômica 

vivenciada pelo país, sobretudo, quanto relacionada às taxas inflacionárias e com sua consequente instabilidade que 

começou a ser amenizada com o advento do Plano Real no ano de 1994. Até esse momento tanto o planejamento como 

a gestão das finanças pessoais foram duramente minados pela conjuntura econômica do país. 

Cabe salientar que durante anos o país vivenciou intensa inflação e ausência de estratégias que contemplassem 

um planejamento financeiro eficaz, capaz de orientar sua população a administrar as finanças de forma adequada. O 

consumismo exacerbado vivenciado em uma cultura de expansão econômica, decorrente de uma série de incentivos 

fiscais, a exemplo da redução do IPI na compra de veículos novos e de eletrodomésticos da linha branca conforme 

demonstrado no Jornal Valor Econômico de 19 de dezembro de 2012, além de promover a circulação de produtos, 

imagens e ideias, é capaz de interferir no comportamento das pessoas de modo que elas consumam além de suas 

possibilidades.  

 Todavia, o que antes era impensável para a maioria absoluta da população do país, passou a ser cada vez mais 

frequente, na medida em que trabalhadores com maior poder de compra se tornaram consumidores emergentes diante da 

possibilidade de resgate de décadas de exclusão econômica. 

 Savoia, Saito e Santana (2007) afirmam que nas duas últimas décadas três forças foram fundamentais para o 

desenvolvimento das relações que possibilitaram um maior acesso ao que antes poderia ser impensado para boa parte da 

população, sobretudo, a parte com acesso ao conhecimento via instituições de ensino, quais sejam: globalização, o 

desenvolvimento tecnológico e alterações regulatórias e institucionais de caráter neoliberal. Já Gunther (2008) 

considera que o aumento da oferta de crédito no mercado foi um indicador determinante para a economia brasileira nos 

últimos anos. No entanto, a facilidade de crédito veio acompanhada pelo aumento da inadimplência, fato que pode ser 

explicado pela ausência de planejamento das finanças pessoais. 
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Destaca-se que as finanças pessoais são diferentes das organizacionais, essencialmente pela natureza dos 

objetivos. A primeira possui objetivo não mensurável, visto que se situa na subjetividade da satisfação de necessidades 

pessoais e as organizações comumente vislumbram o lucro. 

O público alvo escolhido, colaboradores do setor supermercadista situados na região metropolitana de João 

Pessoa, decorre da necessidade, cada vez mais latente, de incentivar os colaboradores desse tipo de organização a 

conhecer/aperfeiçoar conhecimentos acerca das finanças pessoais a fim de que possam manter-se equilibrados do ponto 

de vista financeiro com a possibilidade de que tal equilíbrio possa ser refletido no ambiente de trabalho. 

Nesse cenário, o estudo da educação financeira à luz da satisfação no ambiente de trabalho se traduz enquanto 

uma possibilidade de sensibilização dos indivíduos, acerca do planejamento enquanto ferramenta capaz de equilibrar 

decisões de investimento e de consumo, uma vez que, não basta apenas gerar uma renda, é importante gerenciá-la de 

modo a ajustar receitas e despesas. 

Nesse viés de investigação optou-se pelo ramo supermercadista mediante identificação de natureza pessoal 

entre pesquisadores e pesquisados, bem como pela importância do setor no cenário econômico do país. Nesse sentido, a 

pesquisa buscou identificar comportamentos pautados na educação financeira dos colaboradores desse ramo de atuação, 

como forma de subsidiar estudos futuros com informações relevantes para o segmento varejista. 

Contudo, a pesquisa se justifica em virtude da necessidade cada vez mais latente de conceituar as finanças 

pessoais enquanto uma prática capaz de associar o conhecimento de conceitos financeiros a um equilíbrio concentrado 

de saberes que podem ser transmitidos aos indivíduos em função de sua aplicabilidade no tocante a tomada de decisões, 

de modo que se possa manter um comportamento compensador do orçamento pessoal tanto no mercado financeiro 

quanto no cotidiano de modo a atender as necessidades básicas e os desejos de consumo com a consequente satisfação 

no ambiente de trabalho Desse modo, objetiva-se tratar as finanças pessoais enquanto um conhecimento sistemático e 

transmissível no escopo do cotidiano do ambiente de trabalho do público pesquisado. 

Nessa conjuntura, e por considerar o tema de importante relevância para o atendimento das necessidades 

econômico/financeiras dos indivíduos numa sociedade cada vez mais demandante de planejamento nas mais diversas 

esferas, os autores do presente estudo decidiram pesquisar a organização das finanças pessoais a luz do atendimento das 

necessidades e consequente satisfação das pessoas no ambiente de trabalho. 

Mediante o exposto, a pesquisa tem por proposta, a partir da opinião dos colaboradores pesquisados, o seguinte 

questionamento: a administração das finanças pessoais se constitui enquanto fator determinante para a satisfação no 

ambiente de trabalho à luz do entendimento da necessidade de um planejamento financeiro?  

 

2. EDUCAÇÃO FINANCEIRA, SATISFAÇÃO E CENÁRIO ORGANIZACIONAL 
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2.1 Educação Financeira, Comportamento Financeiro e Finanças Comportamentais 

 

Segundo a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE (2005), a educação 

financeira pode ser entendida como uma espécie de processo pelo qual os indivíduos possuem a capacidade para 

compreender conceitos correlatos a produtos financeiros, com vistas a desenvolver potencialidades e confiança 

necessárias a tomada de decisões seguras, objetivando a um melhor bem-estar financeiro. 

Sob essa perspectiva, a OCDE ratifica que existe uma série de benefícios conferidos a indivíduos que possuem 

certo grau de educação financeira, sobretudo para processos de tomada de decisão. 

Sobre isso, Ferreira (2007) enfatiza que a educação financeira, aliada ao fortalecimento dos conceitos da 

psicologia econômica, poderia colaborar de forma importante para encaminhar os inúmeros problemas socioeconômicos 

do Brasil rumo a um avanço. 

Pires (2007) afirma que o planejamento das finanças pessoais surge como uma necessidade contemporânea que 

objetiva, sobretudo, assegurar que as despesas do indivíduo possam ser fontes de recursos próprios e que possam ser 

distribuídas em proporcionalidade às suas receitas. Desse modo, existiria equilíbrio entre o consumir e o poupar de 

modo que a satisfação das necessidades e desejos pudesse ser alcançada sem comprometer as finanças. 

A educação financeira está cada vez mais presente e interligada com as decisões tomadas pelos consumidores, 

tanto individualmente quanto no âmbito familiar. Os autores Nuccio e Dana (2014) explicam que monitorar com maior 

eficiência as finanças no presente e poupar para se obter uma vida de melhor qualidade amanhã demonstra 

autodisciplina, o que é fundamental em todos os setores da vida, fato que garante tomadas de decisões sábias. 

Nesse contexto, o tema finanças pessoais relaciona-se com a aplicação de conceitos financeiros e empresariais 

nas decisões de um indivíduo ou família, de modo a proporcionar um planejamento financeiro adequado às suas 

necessidades e prioridades. Sabe-se que cuidar da saúde financeira é fundamental para o bem-estar de um indivíduo e de 

sua família. 

Nesse cenário o elemento remuneração ganha notoriedade e esta, quando não adequada às necessidades do 

indivíduo, pode acarretar em desequilíbrio financeiro, tendo em vista que, para suprir suas necessidades básicas, este 

necessita ser remunerado com vistas a adequação entre o que recebe e o que gasta. 

Segundo Hill (2009) a educação financeira se constitui numa habilidade apresentada pelos indivíduos no 

sentido de realizar escolhas adequadas objetivando a capacidade de administrar suas finanças pessoais ao longo de suas 

vidas. Contudo, cabe destacar que a dificuldade de administrar o dinheiro não deve ser encarada como uma dificuldade 

da atualidade. Este sempre foi um motivo de intensa preocupação para uma parcela significativa da população, senão 

por sua escassez em virtude de ausência de planejamento, mas também pela ausência de sabedoria em geri-lo conforme 

a satisfação das necessidades e desejos pessoais. 
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De acordo com o site Brasil Econômico, de 28 de janeiro de 2014, no país, até entre aqueles indivíduos que 

sabem um pouco acerca das suas finanças, existe uma parcela que não utiliza um método organizado e costuma realizar 

o controle de suas finanças por lógica própria. 

A lógica do dinheiro é assim: fácil de entender, difícil de obedecer, pois de trata de uma 

lógica artificial, socialmente estabelecida, que força os indivíduos à obediência a uma 

lógica natural: a da escassez de bens e serviços face a limitada demanda por esses mesmos 

bens e serviços. Mais hoje, menos amanhã: mais disso, menos daquilo. (PIRES, 2007, p.19) 

A respeito disso, Luquet (2000) defende a ideia de que as pessoas não possuem a devida noção do seu 

patrimônio, bem como do seu volume de despesas e do quanto necessitam para viver de uma forma confortável. Ele 

afirma que os indivíduos vivem em um cenário de desorganização financeira. 

Nesse sentido, é fundamentalmente necessário identificar benefícios implícitos na possibilidade de 

planejamento das finanças pessoais e na possível qualidade de vida oriunda de tal propositura. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), 85% dos brasileiros costumam gastar mais do que arrecadar. Isso 

demonstra um certo descontrole financeiro, fato que pode acarretar problemas de ordem pessoal e até mesmo 

profissional, uma vez que em decorrência dos problemas financeiros o colaborador pode deixar de dedicar tempo 

suficiente para a realização das suas tarefas no ambiente de trabalho. 

Destaca-se nesse cenário que pessoas que possuem algum tipo de orientação financeira se mostram mais 

capacitadas para promover seu processo de desenvolvimento financeiro, com vistas a oportunizar melhores perspectivas 

de crescimento econômico. 

Segundo Pires (2007), a conjectura ideal de equilíbrio das finanças pessoais perpassa o planejamento, bem 

como o controle e uso do dinheiro e do crédito. Além disso, é importante a definição de objetivos e metas que vão além 

do contexto das finanças na medida em que a vida de uma forma geral também necessita de definição de objetivos e 

metas de modo que haja equilíbrio nas diversas esferas. Para tanto, dois instrumentos básicos são fundamentais: 

orçamento e fluxo de caixa. 

Nas suas contribuições acerca do conceito de orçamento, Luquet (2000) o define como uma planilha na qual 

são listadas receitas e despesas, bem como na qual são previstos os valores necessários periodicamente de forma a 

facilitar a administração das finanças pessoais. Sem essa importante ferramenta, comumente os indivíduos não 

conseguem identificar o caminho percorrido pelo seu dinheiro. 

No tocante ao fluxo de caixa, o objetivo é acompanhar o saldo diário com vistas a evitar a falta de dinheiro 

para pagamentos mais imediatistas. Nesse sentido este deve ser elaborado de modo a considerar um saldo inicial 

acrescido de créditos corridos, mediante a diminuição de débitos, ou seja, a diferença entre o dinheiro que entra e o 

dinheiro que sai. Cabe destacar que é partir de um planejamento financeiro consolidado que os indivíduos são capazes 

de adequar a sua renda às suas reais necessidades.  
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Tachizawa (2006) defende a ideia de que oferecer compensações justas é fundamental para garantir um 

ambiente organizacional propício à produtividade. Porém, sabe-se que a remuneração adequada pode ser distinta para as 

diversas pessoas existentes em uma organização. Porém, por mais que o indivíduo receba uma remuneração adequada 

alguns erros na tomada de decisão, que podem ser decorrentes de suas emoções, podem ocasionar o desequilíbrio 

financeiro. Dessa forma Macedo Jr. (2007, p. 75) define que, “as finanças comportamentais analisam mais a fundo a 

questão do processo de decisão e afastam o antigo pressuposto de que os investidores agem sempre racionalmente nas 

decisões do mundo financeiro. ” 

Martins (2004, p. 48) ressalta que: 

O ser humano é resultado mais das suas emoções do que das suas habilidades técnicas. 

Nenhum conhecimento levará você a um determinado objetivo se as suas emoções forem 

inadequadas para alcançar tal objetivo; a relação com o dinheiro não é diferente. A nossa 

trajetória financeira se dá em três pontos: como ganhamos, como gastamos e como 

conservamos dinheiro. 

 

Macedo Jr. (2007, p. 83) esclarece que “as Finanças Comportamentais defendem a existência de influências 

das emoções e dos atalhos mentais nas decisões financeiras. ” Sendo assim, além do conhecimento necessário para 

tomar decisões assertivas, incluindo o planejamento financeiro, deve-se levar em consideração a situação emocional do 

indivíduo no momento da tomada de decisão.  

 

2.2 O Comportamento pessoal e a satisfação no cenário das organizações 

Decisões financeiras malsucedidas podem resultar em desequilíbrio financeiro pessoal e familiar, e 

consequentemente, baixo desempenho profissional. Segundo Padilha (2012) os indivíduos com problemas financeiros 

pessoais mostram-se “preocupados” dentro de seu ambiente de trabalho, ficando evidente que as reações psicológicas 

desencadeiam problemas que influenciam no desempenho profissional.  

Nesse cenário é fundamental o entendimento do que vem a ser a satisfação no ambiente de trabalho, que 

conforme abordado por Siqueira (2008), por muito tempo esteve atrelada ao fator motivação, a qual em algumas teorias 

estudavam características individuais acerca do comportamento no ambiente de trabalho que poderiam ser importantes 

para os interesses das organizações. 

Siqueira (2008) enfatiza que existem cinco dimensões constitutivas da satisfação no ambiente de trabalho, 

quais sejam: satisfação com o salário, com os colegas de trabalho, com a chefia, com as promoções e com o próprio 

trabalho. Conforme este autor é fundamental investigar a satisfação no ambiente de trabalho, em virtude das mutações 

que o conceito vem sofrendo ao longo dos anos. Nesse sentido, avaliar o quanto de retorno se pode ser ofertado pelas 

organizações, sobretudo, em relação ao salário, à remuneração e aos benéficos, se constitui numa forma de avaliar a 

satisfação no ambiente de trabalho à luz da saúde financeira ou não dos colaboradores que ali exercem suas atividades 

laborativas. 
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Este mesmo autor ainda defende a ideia de que a satisfação no ambiente de trabalho está intimamente 

relacionada com políticas e práticas gerenciais, sobretudo, as que definem procedimentos para a distribuição de 

retornos, na medida em que avalia o quanto as organizações estão dispostas a retribuir os seus colaboradores. 

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999), afirmam que tal satisfação se traduz no grau pelo qual os indivíduos se 

sentem positiva ou negativamente em relação ao seu trabalho e para tanto necessitam de motivação para dar o melhor de 

si. Nesse contexto, a saúde financeira é fator essencial na medida em que se traduz enquanto elemento de reciprocidade, 

uma vez que, ambos, empresa e colaborador, buscam atingir objetivos que satisfaçam suas necessidades. 

Para além disso, Bastos (1994) enfatiza que o comprometimento é uma propensão à ação. Sendo assim, torna-

se relevante, para análise da satisfação no ambiente organizacional, verificar o nível de comprometimento dos 

indivíduos. Sobre isso, Meyer e Allen (1991, p.67) conceitua três componentes de comprometimento organizacional. 

Empregados com um forte comprometimento afetivo permanecem na organização 

porque assim o querem. [...] Aqueles cuja ligação está baseada no 

comprometimento instrumental continuam empregados porque precisam. [...] 

empregados com alto grau de comprometimento normativo sentem que eles devem 

permanecer na organização. 

 

 Dessa forma, os indivíduos de uma organização podem comprometer-se com o trabalho desenvolvido de três 

maneiras: por sentirem-se emocionalmente ligados e envolvidos com a organização (desejo), por acreditar que têm o 

dever moral de permanecer na organização (obrigação) ou por terem necessidade de permanecer devido aos custos 

associados com sua saída (necessidade). Portanto, as razões que levam um indivíduo a permanecer em suas atividades 

laborais podem torná-lo satisfeito ou gerar insatisfação. 

 Segundo Matsumoto (2012) há efeitos da educação financeira pessoal sobre o desempenho profissional dos 

indivíduos, principalmente quando mensurado através de saúde, endividamento, renda e sexo. Esse conjunto de 

variáveis influencia no desempenho profissional do indivíduo, seja ele de forma positiva ou negativa. 

Dessa forma, planejar as finanças pode proporcionar um bem-estar ao indivíduo, uma vez que é necessária para 

a definição de planos e alcance de objetivos pessoais. Para Rassier (2010) o planejamento financeiro visa o sucesso 

pessoal e profissional e não somente o sucesso material, porque uma pessoa organizada com as suas finanças poderá 

trabalhar por prazer e não por obrigação. Sendo assim, a motivação oriunda do sucesso financeiro do colaborador 

permitirá que a organização obtenha resultados satisfatórios. 

Segundo Spector (2010), a satisfação no trabalho corresponde a uma variável de atitude capaz de demonstrar 

como as pessoas se sentem em relação ao trabalho que desenvolvem, seja no todo, ou em relação a alguns de seus 

aspectos, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 – Facetas comuns da satisfação no trabalho 

Salário 

Oportunidade de promoção 

Benefícios 

Supervisão 

Condições de Trabalho 

Natureza do Trabalho 

Segurança 

Fonte: Adaptado de Spector (2010) 
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Por fim, pode-se dizer que as razões pelas quais os indivíduos decidem permanecer em uma organização 

podem influenciá-lo no desempenho profissional e consequentemente nos objetivos depreendidos pela organização. 

Colaboradores satisfeitos, e consequentemente comprometidos com suas atribuições e com a organização de um modo 

geral, tendem a mostrar-se mais eficientes e habilidosos na realização de suas atividades, o que é um ganho para 

qualquer organização. 

Acerca dos principais resultados, é importante salientar a importância dada ao planejamento das finanças 

pessoais na gestão de recursos próprios, de modo a otimizar a realização de projetos pessoais, bem como o alcance do 

equilíbrio financeiro dos indivíduos. Dessa forma, ao alcançar o equilíbrio financeiro e consequentemente a realização 

de projetos pessoais, os indivíduos tendem a estar satisfeitos no desempenho de suas atividades na organização.  

Assim, mediante a análise e interpretação dos dados obtidos, novas reflexões acerca da temática forma 

formuladas objetivando fundamentar decisões acerca das finanças pessoais em função dos anseios e necessidades dos 

indivíduos. Dessa forma, enquanto objetivo geral dessa pesquisa, os autores pretendem analisar o comportamento 

financeiro de colaboradores do setor supermercadista e como este influencia a satisfação profissional no ambiente 

organizacional e enquanto objetivos específicos, verificar o entendimento dos níveis de educação financeira desses 

colaboradores; Identificar hábitos de consumo, investimento e controle de gastos do público-alvo e descrever a relação 

entre comportamento financeiro e satisfação no ambiente de trabalho. 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa em tela caracteriza-se enquanto descritiva na medida em que se propõe a descrever as 

características de um determinado grupo, de modo que possam ser estabelecidas relações entre as variáveis que serão 

elencadas para fins de análise. Para tanto, será realizado um levantamento de informações com colaboradores de 

empresas do setor supermercadista de modo que haja um delineamento acerca do procedimento adotado na fase de 

coleta dos dados. 

Gil (2008) enfatiza que pesquisas que se utilizam desse tipo de abordagem tendem a se caracterizar pelo 

questionamento direto de pessoas cujo comportamento se quer conhecer. Para tanto, é necessário a solicitação de 

elementos a um grupo significativo de pessoas, que estão diretamente ligadas ao problema que se deseja estudar para 

mais adiante se obter as informações que levarão a conclusões a partir da análise dos dados. 

O universo estudado correspondeu aos colaboradores das empresas do setor supermercadista das cidades de 

Santa Rita e Bayeux. Para fins de análise dos dados foram investigados indivíduos que compuseram uma amostragem 

por acessibilidade de 50 colaboradores nos espaços onde desempenham suas atividades laborais. 

A amostragem por acessibilidade, segundo Gil (2008), é considerada a de menor rigor, tendo em vista que o 

pesquisador seleciona os elementos aos quais se tem acesso para que seja representativa da população. Dessa forma, a 
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amostra selecionada se formou mediante autorização para realização da pesquisa nas organizações do ramo 

supermercadista a serem estudadas. O instrumento de pesquisa foi aplicado com o intuito de responder aos objetivos 

específicos elencados, e foram distribuídas em 26 questões. 

Os dados para tracejo do perfil socioeconômico foram verificados por meio das variáveis: faixa etária, 

escolaridade, sexo, renda familiar mensal, estado civil, entre outras, tanto categóricas como contínuas, assim como em 

escalas variando de “1” a “5”: discordo totalmente, discordo, indiferente, concordo e concordo plenamente. De acordo 

com Santos (2002), tal estruturação é denominada escala de atitudes, de diferencial semântico ou escalas Likert. 

Além disso, se adotou nesta pesquisa a escala ServQual, com o objetivo de analisar o nível de satisfação dos 

colaboradores entre o percebido na organização e o que de fato esperavam. Essa escala teve variação de “1” a “7”, do 

mais baixo ao mais alto nível percebido e esperado de vários aspectos de satisfação com o trabalho. 

Para organização dos dados foi utilizado o Microsoft Excel, a partir do qual foram gerados gráficos e tabelas. 

Para análise inferencial dos dados coletados utilizou-se o software SPSS (Statistical Package for the Social Scienses) 

em sua versão 20. No referido software foram realizados testes de hipóteses não paramétricos, quais sejam, correlação 

de Spearman e teste de Mann-Whitney-U. 

Também no SPSS, para uma melhor categorização de variáveis, foi utilizada a ferramenta estatística de análise 

fatorial, a partir da qual variáveis altamente correlacionadas entre si podem constituir um fator comum, não 

correlacionado com as variáveis componentes de outros fatores. A modalidade de análise fatorial adotada foi a de 

componentes principais, escolhidos após rotação ortogonal entre as variáveis originais. A hipótese central estabelecida 

nesse estudo consistiu da relação entre equilíbrio financeiro e satisfação com o trabalho, formalizada como: 

H0: Não há relação significativa entre equilíbrio financeiro pessoal/familiar e satisfação com o trabalho; 

H1: Equilíbrio financeiro pessoal/familiar influencia significativamente na satisfação com o trabalho. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

Mediante os dados obtidos, identificou-se o perfil sociodemográfico dos indivíduos que desempenham suas 

atividades laborativas no setor supermercadista. Dessa forma, verificou-se que, quanto ao gênero, masculino e feminino, 

foi apresentado equilíbrio. Nesse sentido, representam cerca de 50% (cada), ou seja, o setor representa equilibradamente 

ambos os gêneros, que possuem idade média de 30 anos. Do total de pesquisados, cerca de 48% declaram-se casados. 

Além disso, 58% afirmaram ter concluído o ensino médio, enquanto apenas 8% estão cursando ou concluíram o ensino 

superior. 

Quanto ao tempo que estão inseridos no mercado de trabalho, aproximadamente 22% estão iniciando sua 

carreira profissional e possuem até 5 anos de atuação, outros 68% possuem de 6 a 20 anos de atuação, enquanto pouco 

mais de 9% atuam no mercado a mais de 20 anos. A situação do imóvel de cerca de 48% dos indivíduos é própria e 
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quitada, enquanto 40% moram com os pais ou em imóvel alugado. Quanto à renda, aproximadamente 47% declararam 

possuir, em média, renda mensal familiar de R$ 2.758,00, e outros 43% renda de R$ 1.256,00. 

Diante disso, com a intenção de responder ao primeiro objetivo especifico definido, qual seja, “verificar o 

conhecimento financeiro, por meio dos níveis de educação financeira desses colaboradores”, foram obtidos os dados 

demonstrados na Figura 1.  

 
Figura 1 - Posicionamento em relação ao Conhecimento sobre Educação Financeira 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A respeito desse primeiro indicador, apenas 4% afirmaram ter conhecimento sobre educação financeira e 

aplicarem no dia-a-dia. Dos que afirmaram conhecer, 16% alegaram não praticarem. No outro extremo, quase a metade 

(49%) já leu algo, mas desconhece o assunto, e outros 31% nunca ouviram falar. Portanto, 80% afirmaram não ter 

conhecimento sobre Educação financeira. Dos 20% que conhecem, apenas 4% supostamente aplicam. 

Quando indagados em relação ao conhecimento acerca das finanças pessoais os resultados revelaram que 59% 

não se sentem seguros e gostariam de ter um melhor nível de conhecimento. Outros 23% não se sentem seguros e 

gostariam de saber um pouco mais, ao passo que apenas 2% se sentem muito seguros, visto que possuem amplo 

conhecimento sobre a temática. Nesse sentido, não foi identificada uma diferença significativa em relação ao nível de 

conhecimento, conforme demonstrado no gráfico abaixo. 

 

Figura 2 - Sentimento em relação ao conhecimento acerca das Finanças Pessoais 

Fonte: Elaboração Própria 
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Como demonstrativo de uma falta de conhecimento na base, na Figura 3 se observa que o meio mais comum 

de adquirir conhecimento sobre como administrar o dinheiro foi “experiência pessoal, com 64%. No outro extremo, 

meios que seriam mais recomendáveis, como escola, revistas e jornais, tiveram 2% cada um. 

 

Figura 3 -  Meios pelos quais adquiriu conhecimento sobre administração do dinheiro 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A respeito do mesmo resultado expresso na Figura 3, Família foi o meio citado por 10% dos entrevistados, 

seguida de Televisão e Faculdade, ambos com 8%. Esses percentuais reforçam a falta de uma educação financeira 

básica. Quando ocorreu essa busca, deu-se por meios próprios ou por uma instituição de ensino superior, mais do que a 

escola. De forma complementar, quando questionados em relação à formação ou contato com algum material 

relacionado à educação financeira, a maioria (68,63%) afirmou não participar ou possuir. 

Objetivando responder ao segundo objetivo específico da pesquisa, qual seja: “Identificar hábitos de consumo, 

investimento e controle de gastos” com vistas a identificar comportamentos e atitudes acerca da educação financeira, 

foram relacionados os seguintes posicionamentos, conforme figuras 4 e 5 abaixo discriminados sobre utilização de 

ferramentas de controle de gastos. 

 

 

Figura 4 – Frequência que utiliza ferramentas de controle 

Fonte: Elaboração Própria 
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Salienta-se que apenas ferramentas de controle como caderno de anotações e cartões de crédito obtiveram 

relevância significativa. Sobre a utilização do caderno de anotações, houve equilíbrio, uma vez que 47,71% revelaram 

nunca utilizar, enquanto que 41,2% revelaram utilizá-lo com frequência. No tocante à utilização de cartões de crédito a 

maioria, ou seja, aproximadamente 65% afirmaram utilizar, enquanto que 27% nunca utilizam. 

Quando indagados acerca do comprometimento da renda familiar mensal em situações cotidianas, as respostas 

foram equilibradas, conforme demonstrado na Tabela 1, predominando uma percepção de comportamento financeiro 

adequado. Chama atenção o fato das pessoas acharem importante estabelecer metas financeiras e comparar preços 

(maiores médias de concordância), mas não seguirem um plano de gastos semanal ou mensal (menor média). 

Observa-se quanto a ter renda suficiente para quitar os débitos e ainda deixar reservas, os resultados 

demonstram uma média de 2,27, representando que os participantes discordam dessa afirmação, ou seja, a renda destes 

não os permite reservar dinheiro para possíveis imprevistos. Quanto a possuir renda insuficiente para quitar obrigações 

e ser necessário recorrer ao crédito, obteve-se o resultado médio de 2,33, o que representa discordância quanto a esta 

afirmação, significando que a maioria dos indivíduos não recorre ao crédito para quitar suas obrigações. Os 

colaboradores ainda foram questionados quanto a seguir um plano de gastos semanal ou mensal, o que resultou em uma 

média de 1,84, ou seja, a maioria discorda desta afirmação, representando que a maioria não planeja seus gastos, seja 

ele de forma semanal ou mensal. 

 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas de Comprometimento da Renda 

Afirmação Média Moda Mediana Mínimo Máximo 

É importante estabelecer metas 

financeiras  
4,58 5 5 1 5 

Comparo preços ao fazer uma compra 4,48 5 5 1 5 

Passarei a fazer planejamento financeiro 

quando acumular mais patrimônio. 
4,44 5 5 1 5 

Ao comprar a prazo, comparo as opções 

de crédito disponíveis 
3,68 5 4 1 5 

Sempre pago o(s) meu(s) cartão(ões) de 

crédito na data de vencimento 
3,64 5 5 1 5 

Consigo identificar os custos que pago ao 

financiar um bem ou serviço 
3,38 5 4 1 5 

Prefiro comprar um produto financiado 

para tê-lo de imediato 
3,18 5 4 1 5 

Tenho renda mensal suficiente apenas 

para quitar compromissos financeiros 
3,06 5 3 1 5 

Não acho necessário planejar gastos 2,92 1 1 1 5 

Poupo para comprar um produto mais 

caro 
2,90 1 3 1 5 

Prefiro juntar dinheiro para comprar um 

produto à vista 
2,68 1 1,5 1 5 

Minha renda é insuficiente para quitar 

obrigações e preciso recorrer ao crédito 
2,33 1 1 1 5 

Tenho renda mensal suficiente para quitar 

obrigações e deixar reservas financeiras 
2,27 1 1 1 5 

Sigo um plano de gastos semanal ou 

mensal 
1,84 1 3 1 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Quanto a possuir gastos apenas para quitar compromissos financeiros, preferir comprar um produto financiado 

para tê-lo de imediato, preferir juntar dinheiro para comprar um produto à vista e poupar para comprar um produto mais 

caro, obteve-se, para estas afirmações, o resultado aproximado de 3, o que demonstra a indiferença da maioria dos 

participantes quanto aos questionamentos citados. Apesar disso, quanto à importância de estabelecer metas financeiras, 

os participantes da pesquisa concordaram com a afirmação. Porém, sabe-se que para isso faz-se necessário o 

planejamento de gastos. 

Além disso, quando questionados se acham necessário planejar gastos, obteve-se uma média de 2,92, ou seja, 

são indiferentes quanto ao questionamento, o que converge com o resultado obtido referente a não possuírem um plano 

de gastos, tendo em vista não concordarem com a necessidade de planejamento. A maioria, uma média de 4,44, 

concordaram que passarão a planejar as finanças quando acumularem mais patrimônio. 

Já em relação aos motivos pelos quais os participantes da pesquisa são levados a realizar uma compra, os 

resultados demonstram que 67,70% o fazem para atender a uma necessidade, enquanto que 21,6% para aproveitar uma 

oportunidade e os demais 13,7% para satisfazer a um desejo. Esse resultado pode ser associado ao que obteve a segunda 

maior média nas expressões: comparar preços ao fazer uma compra, demonstrando equilíbrio no comportamento de 

compra. 

 
Figura 5 – Motivo predominante para realização de um compra 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para comprar um bem ou contratar um serviço, os colaboradores pesquisados em sua maioria enfatizam que 

preferem utilizar o cartão de crédito, ou seja, 68,6%, seguidos de 21,6% que preferem quitar o compromisso a vista, 

conforme gráfico a seguir (Figura 6). 
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Figura 6 – Forma de pagamento para contratação de bem ou serviço 

Fonte: Elaboração própria 

 

Já em relação aos motivos pelos quais são direcionados a realizar alguma compra, os resultados demonstraram 

o seguinte comportamento de acordo com as informações mais significativas: 45,1% compram motivados pela 

necessidade; 25,5% porque planejaram, enquanto que 11,8% para satisfazerem um desejo. Trata-se de mais um 

resultado corroborativo de um comportamento equilibrado de compra. 

 

 

Figura 7 – Motivo principal para realização da compra 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ainda objetivando responder questões que versam sobre atitude e comportamento financeiro, foram realizados 

questionamentos sobre a frequência com que quitam dívidas (quando existentes) com pagamento mínimo do cartão de 

crédito e pagamento de juros do cheque especial, bem como se já tiveram o nome no SPC/SERASA. As respostas estão 

dispostas nos gráficos a seguir: 
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Figura 8 – Frequências com que é pago o mínimo do cartão de crédito e do Nome no SPC/SERASA 

Fonte: Elaboração própria 

 

Sobre a frequência com que pagam o mínimo do cartão de crédito, 72,5% responderam que nunca, seguido de 

11, 8% que revelaram sempre pagar. No total, 15,7% declararam postergar a dívida do cartão de crédito, ainda que em 

frequências menores. 

Já em relação ao cheque especial, 100% dos pesquisados afirmaram nunca usar e quando questionados se já 

tiveram o nome registrado em algum órgão de proteção ao credito, 51% afirmaram que nunca, enquanto que 19,6% 

informaram que algumas vezes, seguidos de 13,7% que afirmaram sempre ter esse tipo de registro. Percebe-se, portanto, 

que o nome negativado foi mais frequente do que se pagar o mínimo do cartão de crédito. 

Quando indagados em relação aos hábitos de poupar/investir, mais da metade dos participantes da pesquisa, ou 

seja, 52,9% afirmaram não possuir, conforme demonstrado no gráfico abaixo. Sobre isso é importante destacar, um 

hábito bastante comum na realidade do povo brasileiro, visto que, segundo dados do IBGE datados do ano de 2010, 

mais da metade da população do país costuma gastar mais do arrecadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Hábito de poupar/investir 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação a esse percentual, 58,8% dos colaboradores pesquisados que afirmaram não realizar nenhum tipo 

de poupança/investimento, 33,3% informaram ganhar apenas o suficiente para os gastos mensais, 21,6% informaram 
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não poupar em virtude do consumo, enquanto que os 3,9% restantes porque possuem algum tipo de 

financiamento/empréstimo. 

Luquet (2011) afirma que as pessoas, comumente, não têm a devida noção tanto do seu volume de despesas 

quanto de receitas e, dessa forma, costumam viver num cenário de constante desorganização financeira que desencadeia 

na ausência de hábitos saudáveis em relação ao dinheiro. Essa realidade também foi evidenciada no cenário pesquisado. 

Nesta pesquisa foi calculado um indicador de equilíbrio financeiro, obtido pela diferença entre a média da 

renda e os gastos totais médios. Pode-se considerar que a maioria dos colaboradores possuem os gastos controlados, 

tendo em vista que apenas 17% dos pesquisados demonstraram gastar mais do que ganham. 

 

Figura 10 – Equilíbrio financeiro (Renda Média menos Gastos Totais Médios) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Objetivando responder ao terceiro objetivo específico, qual seja: “Descrever a relação entre comportamento 

financeiro e satisfação no ambiente de trabalho”, os pesquisados foram questionados em relação aos níveis de 

importância delegados aos seguintes itens no ambiente de trabalho: salário; reconhecimento; possibilidade de 

crescimento; e estabilidade, variando de 1 (1º lugar) a 4 (4º lugar). As respostas foram as seguintes, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Ordem de Importância Atribuída a Variáveis no Ambiente de Trabalho 

Variáveis Média Mediana Moda Mínimo Máximo 

Salário 1,94 2 1 1 4 

Estabilidade 2,29 2 1 1 4 

Possibilidade de crescimento 2,8 3 3 1 4 

Reconhecimento 2,98 3 4 1 4 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Analisando os dados obtidos, verifica-se que, quanto à ordem de importância, o salário foi a opção com maior 

classificação 1, seja pela média de 1,94, como pela moda de 1. A estabilidade também obteve moda de 1. Os demais, 
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reconhecimento e possibilidade de crescimento, obtiveram médias 2,98 e 2,80, respectivamente, além da moda de 4 e 3, 

dessa forma, são considerados pelos colaboradores fatores menos importantes. 

Os pesquisados também foram questionados acerca dos componentes de comprometimento definidos pelos 

autores Meyer e Allen (1991), obtendo-se resultados conforme Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Componentes de Comprometimento 

Afirmações Média Mediana Moda Mínimo Máximo 

Desejo manter-me na organização para auxiliá-la no 

alcance dos objetivos 
4,25 5 5 1 5 

Sou emocionalmente vinculada a esta organização 4,20 5 5 1 5 

Sinto que não seria certo me desligar desta organização 

mesmo que isso significasse alguma vantagem financeira 
3,82 5 5 1 5 

Minha situação financeira influência nas atividades no 

ambiente de trabalho 
3,67 5 5 1 5 

Minha remuneração satisfaz as minhas necessidades 3,61 4 5 1 5 

Minha satisfação é reflexo de uma situação financeira 

equilibrada 
3,43 4 5 1 5 

A atividade que exerço é compatível com minha 

remuneração 
3,27 3 5 1 5 

Minhas atribuições me permitem adquirir algum 

conhecimento sobre finanças 
3,10 3 3 1 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quanto a esses componentes, verifica-se que a média acerca dos questionamentos sobre permanecer na 

organização para auxiliá-la no alcance de seus objetivos, bem como sentir-se emocionalmente vinculado à organização, 

foi de 4,2 para ambos, ou seja, a maioria dos colaboradores concorda com as afirmações, assim como em relação ao 

questionamento sobre não se desligar da empresa, mesmo que isso significasse obter vantagem financeira, que obteve 

média de 3,82. 

Quando questionados sobre a influência da situação financeira nas atividades desenvolvidas na organização, 

obteve-se uma média de 3,67, ou seja, os participantes da pesquisa concordam que o desenvolvimento das atividades 

pode ser comprometido, dependendo de como se encontra suas finanças, assim como quanto à satisfação com a 

remuneração, a qual obteve média de 3,61. 

Quanto ao fato da satisfação refletir uma situação financeira equilibrada, da remuneração ser compatível com a 

atividade exercida e se adquirir algum conhecimento sobre finanças a partir das atividades exercidas, as médias para 



 
 

18 

 

estes questionamentos aproximaram-se de 3, ou seja, os colaboradores demonstraram indiferença quanto a esses 

questionamentos. 

As variáveis sobre Satisfação no Trabalho foram dispostas em uma escala de 1 (um) a 7 (sete), conforme os 

níveis percebido e esperado. A divisão do nível percebido pelo nível esperado resultou em um Índice de Satisfação, 

nesse caso relacionado a aspectos organizacionais, apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Variáveis Indicativas de Satisfação 

Variáveis de Satisfação Média Mediana Moda Mínimo Máximo 

Relacionamento com os colegas 1,1309 1 1 0,4 4 

Relacionamento com a chefia 1,1232 1 1,4 0,5 4 

Condições de Limpeza 1,1 1 1 0,5 2,5 

Suas condições psicológicas no ambiente de 

trabalho (pressão no trabalho) 
1,023 1 1 0,14 7 

Reconhecimento/Valorização do seu trabalho pela 

organização 
1,0224 1 1 0,14 2,33 

Comunicação interna 0,9843 1 1 0,14 2 

Climatização e Iluminação no Ambiente de 

Trabalho 
0,9009 1 1 0,14 1,5 

Remuneração 0,8568 0,8333 1 0,33 1,67 

Suas condições ergonômicas no ambiente de 

trabalho (postura, conforto físico em geral) 
0,7569 0,8333 1 0,14 1,4 

Benefícios não-financeiros 0,6042 0,5 1 0,14 1,67 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

  

O Índice de Satisfação, se menor que 1, indica insatisfação e, caso seja maior que 1, satisfação. Os 

colaboradores demonstraram estarem satisfeitos quanto aos fatores 1, 2, 3, 7 e 10, quais sejam, relacionamento com a 

chefia, relacionamento com os colegas, reconhecimento/valorização, condições de limpeza e condições psicológicas. 

Quanto aos demais fatores, climatização/iluminação, comunicação interna, remuneração, benefícios não financeiros e 

condições ergonômicas, obteve-se média inferir a 1, o que representa insatisfação. 

Quanto às condições ergonômicas e benefícios não financeiros pôde ser observado, in loco, que os 

colaboradores não possuem assento para exercer suas atividades e, por isso, precisam sentar-se no chão ou ficarem 

agachados por muito tempo. Além disso, em todas as redes de supermercados em que a pesquisa foi aplicada, não eram 

oferecidos benefícios não financeiros a seus colaboradores. 

Obtidas as variáveis indicativas de satisfação (Tabela 4), foi calculada uma média desses aspectos, resultando 

em um Índice Médio de Satisfação (IMS). Esse índice geral foi considerado como indicador de satisfação com o 
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trabalho, posteriormente correlacionado com o perfil socioeconômico, equilíbrio financeiro e aspectos de 

comportamento organizacional. 

Com os dados obtidos a partir da análise de satisfação no ambiente organizacional e satisfação financeira, foi 

rodada Análise Fatorial com as afirmativas da questão sobre concordância de influência da satisfação financeira e 

vínculo com a organização. Da análise, resultaram 2 fatores, explicativos de 73% das variações. Os fatores estão 

demonstrados na Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Fatores de Satisfação 

Fatores Variáveis 

Satisfação Financeira 

Remuneração satisfaz minhas necessidades 

Satisfação é reflexo de uma situação financeira equilibrada 

Atividade exercida compatível com remuneração 

Comprometimento Organizacional 

Desejo manter-me nesta organização, a fim de auxilia-la a alcançar seus 

objetivos 

Não seria certo me desligar dessa organização, mesmo que esse 

desligamento representasse alguma vantagem financeira. 

Sou emocionalmente vinculado(a) a esta organização. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Correlacionando esses fatores ao Índice Médio de Satisfação (IMS), média dos aspectos apresentados na 

Tabela 4, identificou-se que há uma relação positiva e significativa, de 95% de confiança, da satisfação financeira com a 

satisfação no trabalho, de forma geral: 

 

Tabela 6 – Correlação: Satisfação Financeira X Média da Satisfação no Trabalho 

 
Satisfação 

Financeira 

Comprometimento 

Organizacional 
Satisfação_Média 

Spearman's rho 

Satisfação Financeira 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,124 ,279* 

Sig. (2-tailed) . ,384 ,050 

N 51 51 50 

Comprometimento 

Organizacional 

Correlation 

Coefficient 
-,124 1,000 ,214 

Sig. (2-tailed) ,384 . ,135 

N 51 51 50 

Satisfação_Média 

Correlation 

Coefficient 
,279* ,214 1,000 

Sig. (2-tailed) ,050 ,135 . 

N 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Dessa forma, entende-se que, quanto mais satisfeito financeiramente o indivíduo se encontrou, mais satisfeito 

estava no ambiente organizacional, o que se refletiu no desenvolvimento das atividades laborais. A seguir o cruzamento 

entre satisfação no trabalho (média) e satisfação financeira, indicativo de que quem está satisfeito com o trabalho (nível 
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percebido igual superior ao esperado no trabalho) concorda com a influência da remuneração sobre seu desempenho 

organizacional (Figura 11). 

 

 

Figura 11 – Cruzamento entre Satisfação Financeira e Média da Satisfação no Trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Além disso, quem demonstrou ter maior equilíbrio financeiro, ou seja, renda média superior à soma dos gastos, 

se mostrou também mais satisfeito com o trabalho, conforme cruzamento representado no gráfico a seguir (Figura 12): 

 

 

Figura 12 – Cruzamento entre Equilíbrio Financeiro e Média da Satisfação no Trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Correlacionando as variáveis de satisfação média e fatores de satisfação financeira e comprometimento 

organizacional com o perfil socioeconômico, foi inicialmente identificada correlação positiva e significativa entre fator 
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de comprometimento e tempo de atuação profissional (Tabela 7). Outra correlação significativa encontrada foi entre 

“nome no SPS/SERASA” e Satisfação, tanto do índice médio geral como especificamente da Satisfação Financeira 

(Tabela 8) obtendo-se um resultado significativo e negativo. 

Tabela 7 – Correlação entre Comprometimento Organizacional e Tempo de Atuação Profissional 

Tempo de Atuação Profissional Comprometimento Organizacional 

Coorrelação de Spearman ,402** 

Significância 0,003 

N 51 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Tabela 8 – Correlação: Nome no SPC/Serasa, Satisfação no Trabalho e Satisfação Financeira 

   

Nome no 

SPC/SERASA Satisfação_Média 

Satisfação 

Financeira 

Correlação 

de Spearman 

Nome no 

SPC/SERASA 

Coeficiente de 

Correlação 1 -,371** -,382** 

 

 

Significância . 0,008 0,006 

 

 

N 51 50 51 

 

Satisfação_Média 

Coeficiente de 

Correlação -,371** 1 ,279* 

 

 

Significância 0,008 . 0,05 

 

 

N 50 50 50 

 

Satisfação Financeira 

Coeficiente de 

Correlação -,382** ,279* 1 

 

 

Significância 0,006 0,05 . 

 

 

N 51 50 51 

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Em função desses resultados, trabalhadores com maior tempo de atuação profissional foram mais 

comprometidos, considerando o fator identificado, sendo o apego à empresa especialmente relacionado ao tempo de 

serviço. Quanto a um aspecto negativo, como ter o nome no SPS/SERASA, essa ocorrência foi inversamente 

proporcional à satisfação financeira, reforçando a influência de uma situação financeira estável sobre o desempenho no 

trabalho. 

Sabendo que há relação significativa entre satisfação financeira, equilíbrio financeiro e satisfação com o 

trabalho, o que exerce mais influência sobre o outro? Os trabalhadores pesquisados estiveram mais satisfeitos com suas 

atividades laborais por serem financeiramente estáveis ou a estabilidade financeira foi influenciada por condições 

satisfatórias no trabalho? 

De início foi testada, por meio de regressão linear, a influência de todas as variáveis de Satisfação no Trabalho 

sobre a Satisfação Financeira, sendo significativas: Remuneração e Condições Psicológicas. Essa regressão apresentou 
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R quadrado ajustado de aproximadamente 24%. A inferência foi de que indivíduos financeiramente satisfeitos foram 

aqueles que vivem bem remunerados e em boas condições psicológicas. 

 

Tabela 9 – Regressão Linear – Satisfação Financeira como Variável Dependente 

Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
Remuneração ,641 ,187 ,582 3,424 ,001 

Condições_Psicológicas -,494 ,120 -,702 -4,128 ,000 

a. Dependent Variable: Satisfação Financeira 

b. Linear Regression through the Origin 

Fonte: SPSS 20 

 

No sentido inverso, foi rodada regressão linear entre aspectos financeiros (satisfação financeira e equilíbrio 

financeiro) e o Índice Médio de Satisfação com o Trabalho. Nesse sentido, a regressão se apresentou ainda mais 

significativa, com R quadrado ajustado de 66,5%, tendo como variável independente o Equilíbrio Financeiro e, como 

variável dependente, a Satisfação no Trabalho (média). 

 

Tabela 10 – Regressão Linear – Satisfação no Trabalho (Geral) como Variável Dependente 

Coefficientsa,b 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Equilíbrio ,000 ,000 ,820 10,022 ,000 

a. Dependent Variable: Satisfação_Média 

b. Linear Regression through the Origin 

Fonte: SPSS 20 

 

A partir da combinação desses resultados, inferiu-se que indivíduos estiveram financeiramente satisfeitos em 

decorrência de uma boa remuneração e baixa pressão no trabalho, denotando condições psicológicas adequadas. De 

forma ainda mais significativa, indivíduos equilibrados financeiramente, com renda superior aos gastos, estiveram mais 

satisfeitos com o trabalho, de maneira geral. O bom comportamento financeiro, portanto, foi determinante da satisfação 

no trabalho, assim como esta da satisfação financeira, quando relacionada à remuneração e condições psicológicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos mediante a análise dos dados demonstraram que o tema educação financeira ainda é 

pouco conhecido no universo estudado, pelo menos em relação a sua essência. Tal fato pode ser comprovado mediante 

o nível de porcentagem dos que se disseram inseguros quanto à temática abordada, sobretudo, no que diz respeito às 

formas como administram o dinheiro que recebem em troca das atividades que desempenham e pela falta de um 

processo formativo ou contato com matéria acerca da educação financeira. 

A variável renda, quando analisada revelou mediante a média obtida, a impossibilidade de reserva de dinheiro 

por parte dos participantes da pesquisa, bem como a discordância em relação à necessidade de um plano mensal ou 

semanal para controle de gastos. Já em relação a investimentos, os pesquisados em sua maioria afirmaram não realizar, 

uma vez que ganham apenas o suficiente para honrar com os gastos mensais. 

Mediante isso existe a necessidade de sensibilização em relação aso participantes da pesquisa em função da 

possibilidade de planejamento, na medida em que este possa se configurar enquanto uma ferramenta capaz de equilibrar 

decisões de investimentos, bem como de consumo, objetivando antes de tudo gerenciar receitas e despesas. 

Contudo, destaca-se que no cenário estudado o equilíbrio financeiro, obtido pela diferença entre a média da 

renda e os gastos médios totais, pode ser identificado com clareza na medida em que o público pesquisado não costuma 

gastar muito além do que ganha. 

Cabe destacar, sobretudo, que a relação entre equilíbrio financeiro e satisfação no ambiente de trabalho obteve 

correlação significativa e positiva. Nesse sentido, conclui-se que o objetivo geral desta pesquisa foi respondido, 

mediante a identificação de relação entre as variáveis de satisfação financeira e satisfação no ambiente organizacional, 

ou seja, investir na educação financeira do colaborador, a fim de torná-lo mais equilibrado financeiramente, pode 

ocasionar, na maioria dos casos, em uma satisfação organizacional maior e, consequentemente, melhor 

desenvolvimento organizacional. 
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