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RESUMO

Até o presente momento, a maior parte dos estudos sobre o papel da dívida na sociedade do
consumo focou em estudar a dívida em conjunto com o uso do cartão de crédito ou do
empréstimo. Assim, o principal objetivo deste estudo foi identificar as motivações que levam
as pessoas a terem dívidas e pouparem dinheiro ao mesmo tempo. Os objetivos específicos da
pesquisa foram: i) identificar se o conhecimento financeiro tem relação com a maneira como
as pessoas lidam com dívidas e investimentos; ii) identificar se o comportamento é diferente
frente aos diversos tipos de gastos; iii) identificar se os indivíduos entendem os gastos que
geram dívidas como necessários ou supérfluos. Para isso, foi realizada uma pesquisa qualitativa
exploratória, de caráter interpretativista, com entrevistas em profundidade. Foram realizadas 10
entrevistas que serviram como base para esse estudo. As entrevistas ocorreram entre os meses
de abril e dezembro de 2019, com indivíduos escolhidos em uma amostra não-probabilística
por “bola de neve”. Foi possível identificar que o conhecimento financeiro não tem relação com
a possibilidade de ter uma vida financeira considerada mais saudável e que os indivíduos não
conseguem classificar os gastos como necessários ou supérfluos. Sob a ótica de finanças
comportamentais, a maioria dos entrevistados demonstrou ausência se autocontrole e frequente.
Esses resultados foram analisados à luz de teorias de endividamento, psicologia econômica,
orientação temporal, materialismo e consumo compulsivo ou impulsivo. As implicações
mercadológicas dizem respeito principalmente ao fomento da educação financeira no país e nas
empresas, mesmo que já sejam essas do mercado financeiro, a dinâmicas mais voltadas ao
consumo consciente de produtos como cartão de crédito, empréstimos e cheque especial e ao
uso de estímulos interpessoais para tratar de assuntos relacionados a economia, finanças e
investimentos.
Palavras-chave: situação financeira; poupança; investimentos; dívidas; endividamento
pessoal, psicologia econômica; finanças comportamentais.

ABSTRACT

To date, most studies on the role of debt in the consumer society have focused on studying debt
in conjunction with the use of credit cards or loans. Thus, the main objective of this study was
to identify the motivations that lead people to have debts and to save money at the same time.
The specific objectives of the research were: i) to identify whether financial knowledge is
related to the way people deal with debts and investments; ii) identify whether the behavior is
different in view of the different types of expenses; iii) identify whether individuals understand
the expenses that generate debt as necessary or superfluous. For this, an exploratory qualitative
research, of an interpretative character, with in-depth interviews was carried out. 10 interviews
were conducted that served as the basis for this study. The interviews took place between April
and December 2019, with individuals chosen from a non-probabilistic sample by “snowball”.
It was possible to identify that financial knowledge is not related to the possibility of having a
financial life considered healthier and that individuals are unable to classify expenditures as
necessary or superfluous. From the perspective of behavioral finance, most of the interviewees
showed an absence of self-control and frequent absence. These results were analyzed in the
light of theories of indebtedness, economic psychology, temporal orientation, materialism and
compulsive or impulsive consumption. The market implications mainly concern the promotion
of financial education in the country and in companies, even if these are already in the financial
market, dynamics more focused on the conscious consumption of products such as credit cards,
loans and overdraft and the use of interpersonal stimuli to address issues related to economics,
finance and investments.
Keywords: financial situation; savings; investments; debts; personal indebtedness, economic
psychology; behavioral finance.
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1. INTRODUÇÃO

Início de ano é como um livro com todas as páginas em branco, que pode ser preenchido
com aquilo que cada um deseja para os próximos 365 dias. Normalmente, fazer planos é
sinônimo não só de projetar a felicidade, mas também uma chance de consertar aquilo que não
vai bem. Talvez por isso, juntar dinheiro e sair do vermelho sejam duas das principais metas
financeiras dos brasileiros para 2020, com 49% e 27% das respostas, segundo dados de uma
pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), e divulgada no início de 2020.
A confiança do consumidor recuou 1,2 em janeiro 2020, segundo indicador da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Em dezembro de 2019, o índice tinha registrado alta de 2,7 pontos,
alcançando 91,6 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2019. Segundo a FGV, houve queda
da confiança para consumidores de todas as classes de renda, exceto para aqueles com renda
familiar mensal entre R$ 2,1 mil e R$ 4,8 mil.
Com os resquícios da crise econômica, que assolou o país a partir de meados de 2014,
muitas pessoas vêm repensando a forma de lidar com o orçamento familiar. Foi o que apontou
uma pesquisa feita pela CNDL e pelo SPC Brasil, ao investigar as expectativas e os projetos
dos brasileiros para 2019.
Dados apurados pelo Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostraram ainda
que o Brasil encerrou o ano de 2018 com um crescimento de 4,41% na quantidade de
consumidores com contas em atraso, na comparação com 2017, sendo o ano em que a
inadimplência apresentou o crescimento mais elevado desde 2012, quando foi de 6,8%. A
estimativa é que o país tenha fechado o mês de dezembro de 2018 com aproximadamente 62,6
milhões de brasileiros com alguma conta em atraso e com o CPF restrito para contratar crédito
ou fazer compras parceladas. O número representa 41% da população adulta residente no país.
As dívidas bancárias, que englobam cartão de crédito, cheque especial, financiamentos
e empréstimos, ficaram em segundo lugar no ranking daquelas que mais cresceram no mesmo
período, com crescimento de 6,81% na comparação anual. Dentro da categoria bancária, os
principais responsáveis pela negativação de CPFs no país foram o crediário (65%), cartão de
crédito (63%) , empréstimo pessoal em bancos ou financeiras (61%), crédito consignado (60%),
cheque especial (57%) e financiamento de automóvel (45%).
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O levantamento também mapeou quais são as demais contas que os inadimplentes
possuem atualmente sem pagar, mas que não necessariamente tenham levado à negativação. De
acordo com os dados, os empréstimos que envolvem pessoas próximas, como parentes e amigos
(38%), são as contas que os entrevistados mais deixaram de pagar. Essa modalidade de
empréstimo foi objeto de estudo de Cordeiro (2018):
Além da insolvência, consequências potenciais dessa prática para os indivíduos são
relacionamentos abalados e exacerbam a vulnerabilidade financeira. A maioria de nós
foi ensinada que não devemos gastar além de nossos meios, muito menos fazendo isso
para os outros. (Cordeiro, 2018, p.43).
O estudo ainda mostrou que quatro em cada dez brasileiros que possuem reserva
financeira tiveram de sacar parte dos seus recursos guardados em outubro de 2018. Os
principais motivos foram imprevistos (13%), pagamento de dívidas (10%) e realizar alguma
compra (5%).
O fato de possuir uma reserva financeira e ter que sacar dinheiro dela para honrar
algumas dívidas traz à tona o tema da educação financeira e da vulnerabilidade financeira
existente também na citação de Cordeiro (2018). Planejar as despesas da casa, organizar o
orçamento de acordo com a receita disponível e não exagerar nas compras impulsivas: as
pessoas até sabem o que precisa ser feito, mas nem sempre colocam a teoria em prática.
Ao redor do mundo, a situação financeira das pessoas é uma preocupação. Quase metade
dos americanos (47%) classificou sua situação financeira como “ruim” ou “apenas justa”
(Gallup, 2017); e 20,5% dos lares britânicos (5,5 milhões de domicílios contendo 10,5 milhões
de adultos) são incapazes de pagar ou devolver o que devem (Arrow Global, 2016). Assim, a
dívida é um fenômeno global e tem se destacado como uma questão importante também para
os governos.
Muitos estudiosos já procuraram entender o papel da dívida na cultura de consumo atual
(Christelis, Jappelli, & Padula, 2010; Richins, 2011; Soll, Keeney, & Larrick, 2013),
contribuindo para a explicação do constructo de vulnerabilidade financeira. Este constructo foi
explorado em conexão com eventos financeiros e endividamento (Christelis et al., 2010;
Garðarsdóttir & Dittmar, 2012; Raff, Gallagher, O’Neill, & Goldstein, 2005), gerenciamento
de estresse, falta de segurança e liberdade financeira, ou ausência de bem-estar (Lichtenstein,
Ridgway, & Netemeyer, 1993). E embora esses estudos tenham contribuído para a nossa
compreensão dos significados culturais de decisões financeiras, eles concentraram-se
principalmente no uso de cartão de crédito, ou ainda na prática de empréstimos de parentes e
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amigos (Cordeiro, 2018).
Como prova de que essa é uma preocupação social e de políticas públicas, no Brasil e
no mundo, iniciativas de auxílio financeiro têm despontado. Na tentativa de ajudar a população
a lidar com questões financeiras, com o propósito de orientar o brasileiro a melhorar a gestão
do seu orçamento, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a CVM
(Comissão de Valores Mobiliários), lançou um aplicativo para celulares e tablets, o “SPC
Consumidor”. O aplicativo ajuda o internauta a fazer um diagnóstico sobre o seu bem-estar
financeiro. Após o resultado, o consumidor passa a receber, periodicamente, dicas
personalizadas para melhorar o seu desempenho com as finanças.
A CVM também lançou, em meados de 2018, um serviço de dicas financeiras via
WhatsApp, o CVM Educação. Lá, os inscritos recebem orientações de forma descontraída e
com linguagem simples sobre o cenário econômico brasileiro e mundial e como isso impacta o
bolso de cada um.
Os dados apresentados mostram que a questão financeira não só é algo distribuído
mundialmente, como também que uma parte considerável das pessoas parece ter consciência
de sua situação, entendendo ela como ruim, e tendo preocupações relevantes com o que virá
pela frente. Apesar disso, parecem haver motivações maiores, ou seja, fatores e processos de
diferentes naturezas que atuam nos indivíduos e que os impedem de se organizarem
financeiramente, de cortarem gastos e colocarem as contas em dia. Por que mesmo enfrentando
uma situação de dívidas isso não serve como um motivador para que as pessoas não queiram
mais passar por isso? Será que existe algum tipo de “banalização” do que é estar endividado?
Será que as pessoas não enxergam as implicações que enfrentar uma situação de endividamento
permanente pode trazer? O conhecimento financeiro e econômico, ou a falta dele, é um
motivador? Além disso, o que leva algumas pessoas a terem dívidas e também pouparem
dinheiro ao mesmo tempo? Qual é o benefício que essas pessoas enxergam em não quitar as
dívidas, mas recorrentemente ter que resgatar dinheiro das aplicações para pagá-las? Essas são
as principais perguntas que este estudo se dedicará a responder.
Neste contexto, o presente trabalho pretende ampliar o conhecimento acerca de temas
da psicologia econômica, e sobre como variáveis psicológicas podem influenciar o
comportamento financeiro das pessoas frente à situação em que elas se encontram. Dentro do
tema de psicologia econômica, pretende-se também dar enfoque na heurísitica do autocontrole,
da aversão à perda e na Teoria do ciclo de vida, usando-os como base para a análise das
entrevistas coletadas e dos comportamentos descritos. Além disso, temas relacionados ao
endividamento pessoal também serão explorados.
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O principal objetivo deste estudo é identificar as motivações que levam as pessoas a
terem dívidas e pouparem dinheiro ao mesmo tempo. Os objetivos específicos da pesquisa são:
i) identificar se o conhecimento financeiro tem relação com a maneira como as pessoas lidam
com dívidas e investimentos; ii) identificar se o comportamento é diferente frente aos diversos
tipos de gastos; iii) identificar se os indivíduos entendem os gastos que geram dívidas como
necessários ou supérfluos.
Para isso, o trabalho está dividido em cinco capítulos, conforme exposto na Figura 1.
Esta introdução é considerada a primeira parte, e a segunda contém o arcabouço teórico que
sustentará as discussões sobre vulnerabilidade financeira, motivações para investir e possuir
dívidas, bem-estar financeiro, finanças comportamentais e endividamento. Na terceira será
justificada a realização de um estudo qualitativo e feito o detalhamento das estratégias
metodológicas que levarão à resposta do problema de pesquisa formulado. A quarta parte, a ser
desenvolvida após a qualificação, será composta pela apresentação dos resultados obtidos nas
entrevistas e pela análise desse conteúdo em três etapas. O trabalho se encerra com as
referências bibliográficas utilizadas e os apêndices contendo o roteiro de entrevistas e a
transcrição delas.
Entende-se que essa pesquisa se enquadra no âmbito dos estudos sobre comportamento
do consumidor e pode ser interessante para instituições financeiras, iniciativas de políticas
públicas, trabalhos sociais e empresas que buscam ajudar os indivíduos a ter uma vida
financeira saudável. Não só pelos insights que pode trazer sobre o que motiva os consumidores
a agirem das formas citadas anteriormente, como também pelas ideias sobre programas e
produtos que podem emergir daí.
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Figura 1 - Estrutura do trabalho

Fonte: Elaboração própria.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
Estudiosos de diversas áreas pesquisaram sobre os valores e significados sociais e
emocionais ligados ao dinheiro. Snelders et al. (1992) argumentam que o dinheiro toma muitas
formas e diferentes significados. Também sob a ótica dessas variáveis psicológicas, este
presente estudo se situa.
Dentre os constructos que formam a base teórica da presente pesquisa, a vulnerabilidade
financeira é uma preocupação em muitos países (Anderloni, Bacchiocchi, & Vandone, 2012).
Chambers (1989) explica a vulnerabilidade financeira como sendo a “insegurança e exposição
a riscos, choques e estresse” que pode ser experimentada por pessoas que não são pobres nem
de baixa renda, e que pode trazer como consequências ansiedade, depressão e conflito de
relacionamento (Treanor, 2015, p.683).
Outro pilar importante é formado sobre o comportamento de poupar e sobre possuir
dívidas. Poupar é um fenômeno complexo que envolve processos psicológicos, sociais e
econômicos (Furnham & Argyle, 1998). Alguns pesquisadores têm estudado as determinantes
do comportamento de poupança a partir da análise de variáveis socioeconômicas como idade,
educação e renda, assim como hábitos e atitudes em relação ao dinheiro (Furnham, 1985, 1998);
outros focam na influência de traços de personalidade, como o autocontrole e a aversão a risco
(Lunt & Livingstone, 1991; Rabinovich & Webley, 2007; Romal & Kaplan, 1995).
Já o endividamento foi bastante investigado em consonância com as pesquisas sobre
decisões financeiras (Bernthal, Crockett, & Rose, 2005; Peñaloza & Barnhart, 2011).
Fato é que muitos estudos sobre o comportamento econômico dos indivíduos já foram
conduzidos até aqui e estes servirão como referencial para a pesquisa que se pretende conduzir
a respeito das motivações para poupar e possuir dívidas concomitantemente.

2.1 Estudo de variáveis psicológicas sobre o comportamento econômico

Pode-se definir Psicologia Econômica como o estudo das influências cognitivas, sociais
e emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas (Samson, 2015).
Segundo a Psicologia Econômica, nem sempre as pessoas são egoístas, calculam o custobenefício de suas ações e têm preferências estáveis. Mais ainda, muitas das escolhas das pessoas
não resultam de uma reflexão cuidadosa, mas são influenciadas por informações lembradas,
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sentimentos gerados de modo automático e estímulos do ambiente e contexto. Além disso, as
pessoas tendem a resistir às mudanças.
A expressão psicologia econômica foi registrada pela primeira vez no final do século
XIX, mas foi durante a 2ª Guerra Mundial (1939 a 1945), que ganhou notoriedade, com os
estudos conduzidos por George Katona. Diferente das previsões de economistas, feitas com
base em modelos teóricos, de que a economia norte-americana passaria por uma difícil recessão
no pós-guerra, Katona resolveu estudar o que de fato a população do país planejava fazer com
seu dinheiro depois que a guerra terminasse, imaginando que assim obteria dados mais precisos
sobre tendências futuras. Para estudar o que a população faria, Katona elaborou um extenso
questionário sobre crenças, atitudes, expectativas e outros elementos de ordem subjetiva, e
aplicou-o em amostras representativas da população. Os resultados desse estudo apontaram
para o contrário daquilo que era defendido na época pelos economistas: diferente de uma
recessão, haveria um grande boom econômico, com as pessoas querendo comprar bens e
consumir, e não guardar dinheiro no pós-guerra (Ferreira, 2007a, 2007b, 2007c).
Além da Psicologia Econômica, área formada principalmente por psicólogos,
economistas experimentais, administradores, especialistas em consumo, marketing e teoria da
informação, por exemplo, encontramos hoje as seguintes disciplinas que se debruçam sobre
temas bastante próximos (Ferreira, 2007a, 2007b, 2007c): Economia Comportamental, que
reúne economistas interessados em ampliar seus horizontes de estudo com a ajuda de disciplinas
como Psicologia, Sociologia, Antropologia, História e Biologia; e Finanças Comportamentais,
um ramo da Economia Comportamental, que vem evoluindo a partir da década de 1990 e estuda
o comportamento do mercado com base tanto em teorias da Economia tradicional como com
as contribuições trazidas pela Economia Comportamental e pela Psicologia Econômica, muitas
vezes fazendo com que a área Tradicional bata de frente com a Comportamental e com a
Psicologia Econômica (Ferreira, 2007c; Milanez, 2001; Macedo, 2004).
A popularidade das ciências comportamentais ampliou a caixa de ferramentas
conceituais dos profissionais da área prática, incentivou pesquisas que investigam o
comportamento real e começou a favorecer uma cultura de “testar e aprender” entre os governos
e as empresas (Ávila & Bianchi, 2015).
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2.2 Análise psicológica da tomada de decisão

No dia 9 de outubro de 2017, o norte-americano Richard H. Thaler, 72 anos, ganhou o
prêmio Nobel de Economia por ter desenvolvido a teoria da contabilidade mental. Nesse
trabalho, ele explica como as pessoas simplificam a tomada de decisões financeiras, muitas
vezes rejeitando a racionalidade.
Poupar é uma escolha intertemporal que consiste em abdicar do consumo no presente
em função de uma potencial capacidade de consumo maior no futuro. Assim, ao
demonstrar dificuldade em poupar, as pessoas estão demonstrando também uma
dificuldade em esperar para consumir. (Thaler, 2017, n.p).
Segundo ele, existe, então, uma necessidade do presente, do agora. Thaler incorporou
pressupostos psicologicamente realistas em análises de tomada de decisão econômica, servindo
como importante referencial para o presente estudo. Thaler buscou explorar as consequências
da racionalidade limitada, ou seja, compreender aspectos que influenciam a tomada de decisão,
as preferências sociais e a falta de autocontrole dos indivíduos. Assim, ele mostrou como esses
traços humanos afetam sistematicamente as decisões individuais, e também, por consequência,
como isso afeta os resultados do mercado financeiro. Após o anúncio do prêmio, Thaler (2017,
n.p) disse que a premissa básica de suas teorias é: “para fazer uma boa economia, você deve ter
em mente que as pessoas são humanas”.
O ramo dos estudos de Thaler é conhecido como Finanças Comportamentais
(behavioral finance) e vem ganhando cada vez mais espaço em discussões e estudos nas
grandes academias do pensamento econômico mundial. As Finanças Comportamentais não
buscam substituir os pressupostos da teoria econômica tradicional, mas sim incluir aspectos
psicológicos em suas análises para explicar situações práticas que não são contempladas na
teoria tradicional, partindo do princípio de que algumas variáveis econômicas não podem ser
descritas pelas condições de equilíbrio dadas pela teoria moderna, uma vez que os agentes
financeiros tomam decisões que muitas vezes são incompatíveis com as atitudes baseadas em
expectativas racionais (Mosca, 2008).
As Finanças Comportamentais contestam a ideia de que os agentes e os mercados atuam
sempre com racionalidade e passam a considerar o ser humano como suscetível a cometer erros,
agindo frequentemente sob impulsos irracionais e passionais. Os precursores de estudos do
ramo foram Daniel Kahneman e Amos Tversky, o primeiro chegando a ganhar também um
prêmio Nobel de Economia com esse tema em 2002.
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O foco das finanças modernas, também conhecida como a economia tradicional, está
voltado para os resultados do mercado. Por sua vez, o foco das Finanças Comportamentais são
as pessoas, que tomam decisões e cujas consequências serão refletidas justamente nos
resultados do mercado (Mosca, 2008).
Kahneman e Tversky fizeram experimentos com alunos para tentar averiguar suas
hipóteses. Conforme os resultados expressos em artigos públicos no início dos anos 1970, eles
notaram que os alunos dos experimentos aceleravam os processos decisórios, simplificando a
tomada de decisão, ao invés de buscar mais informações para a tomada de decisões em
condições de incerteza, como era dito pelas finanças modernas. Ou seja, os alunos pesquisados
se mostravam mais aptos a concluir o processo decisório assim que acreditavam ter feito
análises suficientes.
Segundo os autores, isso ocorre porque as pessoas, para avaliarem probabilidades e
prever valores em processos decisórios, se baseiam em um número limitado de princípios
heurísticos, ou seja, regras de bolso capazes de simplificar essa tarefa de avaliação e previsão.
O problema é que, ao se valer dessas heurísticas, fica-se sujeito a incorrer em erros.
Além de Thaler, outros pesquisadores já tinham ganhado o Prêmio Nobel de Economia
por estudos nessa área: em 1978, Herbert Simon propôs que nossa racionalidade é limitada,
pois dificilmente somos capazes de tomar decisões plenamente racionais; e em 2002, Daniel
Kahneman foi premiado por seus estudos junto com Amos Tversky, falecido antes da
premiação, sobre as várias ciladas a que as pessoas estão expostas quando tomam decisões, em
função de suas inúmeras limitações cognitivas (Ferreira, 2007c).

2.2.1 Heurística da aversão a perdas

Quando algo é desagradável ou penoso, causando algum tipo de sentimento dolorido e
ruim, as pessoas tentam a todo custo evitá-lo. E caso não seja possível evitar, as pessoas tentarão
ao menos minimizar o sofrimento. As perdas, sejam elas financeiras ou pessoais, são bons
exemplos dessas situações desagradáveis que as pessoas tentam evitar, o que tem implicações
importantes, já que a perda é um acontecimento impossível de ser dissociado da vida do
investidor, que corre risco na busca de retorno com suas aplicações (Mosca, 2008).
As pessoas têm a tendência de enfrentar uma aplicação que está gerando perdas em sua
carteira de investimentos com a esperança de que em algum momento ela irá se recuperar. Se
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por um lado a chance de recuperação parece uma ótima saída, por outro, a perda inicial pode se
agravar e o investidor não só terá perdido a chance de se desfazer da aplicação com menos
prejuízo, como também terá um problema ainda maior em mãos (Iglesias, 2011).
Genovese e Mayer (2001) demonstraram em um estudo com base no comportamento
dos participantes do mercado imobiliário de Boston, de 1982 a 1998, que em períodos de queda
dos preços (de 1989 a 1995) os vendedores, por sofrerem de aversão a perdas, foram levados
sistematicamente a propor preços acima daqueles efetivamente praticados pelo mercado, como
forma de atenuar a sensação desagradável de perda (Genesove & Mayer, 2001).
No mercado financeiro, as pessoas têm comportamento parecido com suas aplicações,
quando relutam em se desfazer de alguma posição que não está performando bem porque isso
significa que estão assumindo determinada perda. Bells, Loomes e Sugden (1982) resumiram
essas tendências comportamentais no que chamaram de Teoria do Arrependimento (Regret
Theory). Segundo eles, o investidor está emocionalmente ligado ao preço de aquisição do ativo,
ou seja, se comprar uma ação ou investir em uma aplicação e, nos períodos seguintes o retorno
não for materializado, ou tiver perdas do capital investido, o investidor relutará em se desfazer
desse ativo (Loomes & Sugden, 1982). As pessoas fazem isso porque, do contrário, significaria:
assumir um erro e materializar um perda (Iglesias, 2011).
Um desdobramento direto da aversão a perdas é o fato de que as pessoas têm uma
tendência maior de manter ativos perdedores na carteira de investimentos e de se desfazer
daqueles que estão trazendo algum ganho. Isso é chamado de Efeito Disposição (Mosca, 2008).
Como o investidor reluta em reconhecer uma perda, ele conserva em sua carteira os ativos
perdedores por mais tempo, na esperança de uma recuperação. Em contrapartida, ao se desfazer
de um ativo ganhador, como uma ação que apresentou valorização, o investidor tem a sensação
de concretizar um acerto (Mosca, 2008).

2.2.2 Teoria do ciclo de vida comportamental

Shefrin e Thaler (1981) propuseram a Teoria do Ciclo de Vida Comportamental,
extrapolando os estudos dos anos 1950 de Modigliani e Brumberg, que trabalharam em uma
teoria sobre consumo e poupança baseada na proposição de que as pessoas tomam decisões
racionais sobre o quanto elas devem consumir e poupar ao longo de suas vidas. A Teoria do
Ciclo de Vida afirmava que os trabalhadores são capazes de adaptar o seu padrão de consumo
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às suas necessidades em diferentes idades e fazer provisões precisas para o período de
aposentadoria (Modigliani & Brumberg, 1954). Shefrin e Thaler acrescentaram três
características essenciais a esse estudo, com base na teoria econômica do autocontrole (Thaler
& Shefrin, 1981): (a) o autocontrole, que representa a capacidade do indivíduo de resistir às
tentações para atingir o objetivo de poupar; (b) a contabilidade mental, um sistema particular
de contas mentais sob o qual as pessoas tomam decisões tratando o dinheiro de forma diferente;
(c) e o enquadramento (framing), que evidencia que a taxa de poupança pode ser impactada
pela forma como o dinheiro é enquadrado ou descrito. Eles baseiam suas teorias na premissa
de que há uma dicotomia nos indivíduos: o planejador e o fazedor (planner e doer). O
planejador é preocupado com a utilidade da vida, enquanto o fazedor é egoísta e míope, e por
essa razão precisa ser controlado para resistir às tentações.

2.2.3 Heurística do autocontrole

Em 1984, Kuhl propôs a Teoria de Controle da Ação, contrapondo o modelo de sua
época que se alguém não executa alguma tarefa planejada, mesmo tendo habilidades cognitivas
e motoras, a razão estava pautada em um déficit motivacional. Na visão de Kuhl, a realização
de um objetivo depende de três componentes: o motivo ou a intenção gerada em um ambiente
particular (a construção do objetivo em si), as ações concorrentes e alternativas à ação desejada
(controle de ação) e a execução controlada dessa ação (desempenho ao controle). Para ele, o
comportamento de poupar viria de uma composição de um comportamento dirigido por metas
e hábito, que se apoiam e se balanceiam diariamente para gerar a ação necessária. Assim, a
falha de um consumidor em economizar consistentemente pode não ser necessariamente devido
à falta de motivação, mas devido à falta de estrutura comportamental bem formada (Dholakia
et al., 2016). À luz dessa teoria, a intenção de agir de determinada forma (poupar) é bem distinta
da capacidade de controlar os impulsos e vontades (consumir), manifestação que representa
falta de autocontrole para consumir e adiamento de atividades consideradas desagradáveis,
como poupar (Harris & Laibson, 2001; Laibson et al., 1998).
Extrapolando esses estudos, Thaler (1985) disse que, diante de duas opções postas,
somos propensos a optar pela pior alternativa. E isso é explicado por hábito e falta de tempo
para refletir. Por exemplo, embora as pessoas tenham acesso a informações sobre alimentos
saudáveis, ainda assim, frequentemente, escolhem fast food. Seja por pressa, praticidade, hábito

26

ou comodidade, o fato é que as pessoas são levadas, neste caso, a optar pela opção mais
prejudicial à saúde. Pesquisas de consumo mostram que expor alimentos saudáveis em
prateleiras mais altas nos supermercados aumenta a venda. Ou seja, independentemente de
qualquer discussão sobre obesidade e saúde, as pessoas acabam se inclinando a comprar os
alimentos que estejam na linha de visão delas (De Bondt & Thaler, 1985).
Outras alterações que envolvem percepção e avaliação estão contidas na contabilidade
mental, exposta por Thaler. Para ele, distribuímos nossa vida financeira em três tipos de contas:
conta corrente, de ganhos e gastos; conta de bens ou posses, o patrimônio; conta de renda futura.
E embora tenham seus recursos provenientes da mesma fonte (renda salarial, por exemplo), as
pessoas não os enxergam como sendo transferíveis entre si – isto é, o dinheiro colocando na
conta “jantares de fim de semana” não seria transferível para cobrir déficits na conta mental
“gastos com manutenção do veículo”, por exemplo. Todas essas contas seriam administradas
de forma subjetiva, sem guardar relação com a realidade dos fatos (Ferreira, 2007a). Assim, as
pessoas podem preferir pagar por uma viagem em prestações, apesar de terem dinheiro aplicado
na poupança, por exemplo, ou cair na armadilha de gastar, antecipadamente, o dinheiro do 13º
salário ou da restituição do Imposto de Renda, sem ter a precisão de quanto se disporá realmente
(Ferreira, 2007a).
Além disso, segundo Thaler (1985), como os “balanços” teriam dimensões distintas, a
propensão marginal a consumir de cada “balanço” não é idêntica. Isso explicaria, por exemplo,
porque a disposição a comprar com dinheiro na carteira muitas vezes é menor do que a
disposição a comprar a mesma coisa com cartão de débito/crédito, ou ainda porque se compra
algo parcelado com juros mensais maiores do que o rendimento mensal do dinheiro que se tem
guardado na poupança, com o qual se poderia ter comprado o bem ou serviço (Ferreira, 2007a).

2.3 Endividamento: uma abordagem interdisciplinar
Também se pode analisar as motivações que levam as pessoas a possuir dívidas e poupar
dinheiro ao mesmo tempo à luz de estudiosos que pesquisaram sobre o endividamento. O
endividamento pessoal vem sendo abordado por pesquisadores da área da Economia, e por isso
mesmo com esse viés, também voltado a entender o mercado financeiro mais profundamente
(Einsten; Honch, 2007; Glick; Lansing, 2010; Lee, 2011) e também por aqueles que estudam
consumo e estilo de vida (Nepomuceno & Laroche, 2015; Walker, Burton, Akhurst, &
Degirmencioglu, 2015). Na primeira linha, Chawla e Uppal (2012) definem dívida como o

27

resultado de um contrato entre credores e devedores, prevendo débitos, prazos, juros,
acréscimos e obrigações entre si (Chawla & Uppal, 2012). Já os pesquisadores da segunda linha,
afirmam que a dívida pessoal deve ser entendida de maneira interdisciplinar e não somente
econômica, defendendo que variáveis como fatores psicológicos e sociológicos, valores, e
fatores situacionais também devem ser considerados no estudo deste fenômeno (Bonomo,
Mainardes & Laurett, 2017).
Kotler e Keller (2006) afirmam também que as decisões financeiras são influenciadas
por características pessoais, como idade e estágio no ciclo de vida, ocupação, circunstâncias
econômicas, personalidade, autoimagem, estilo de vida e valores (Amorim, Oliveira & Secco,
2014). Os autores complementam que é de suma importância levar em consideração as
transições e mudanças que ocorrem no decorrer da vida, tais como: o casamento, o nascimento
dos filhos, o divórcio, a viuvez, dentre outros. Dessa maneira, o endividamento pessoal não está
diretamente ligado à renda do indivíduo, e sim à forma como ele administra as suas receitas e
despesas (Cerbasi, 2003).
Lucena et al. (2014) explicam que um sujeito endividado, no entanto, torna-se mais
vulnerável a incidentes pessoais como separação, desemprego, problemas de saúde, podendo
levar, no limite, a que este indivíduo se torne impossibilitado de cumprir suas obrigações
(Zerrenner, 2007).
Para Malmann et.al. (2009), existem três razões que explicam porque uma pessoa pode
gastar mais do que ganha ou do que tem: a primeira é quando o indivíduo pertence a uma classe
social de baixa renda, quando não consegue cobrir despesas essenciais; a segunda equivale a
pessoas de alta renda que possuem um forte desejo de gastar; e a terceira razão corresponde à
falta de vontade em economizar independente do nível social de que a pessoa faça parte. Ainda
nessa linha de estudo, existem três classificações para pessoas endividadas (Tolotti, 2007):
a) O indivíduo endividado ativo: aquele que está constantemente contraindo dívidas e
alega que teve imprevistos;
b) O indivíduo sobreendividado: aquele que faz constante uso do cheque especial,
divide as compras em inúmeras parcelas no cartão de crédito e contrai empréstimos;
c) O indivíduo endividado passivo: que realmente passou por um imprevisto, seja ele
doença, acidentes, desemprego, morte ou separação.
Independente da classificação, o excesso de dívidas pode levar o consumidor à situação
de inadimplência, que é quando não se consegue pagar um compromisso financeiro
anteriormente assumido.
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2.4 Consumo compulsivo e materialismo

O consumo compulsivo pode ser entendido como um comportamento de compra
descontrolado, no qual o consumidor não consegue parar de comprar, como se estivesse
buscando a compra para se sentir melhor e ter sensações consideradas positivas (Faber &
O’Guinn, 1989). Isso está alinhado com o que diz Dittmar (2005), que na verdade, quando
compram bens de consumo, os consumidores não estão buscando benefícios econômicos ou
mesmo utilitários, mas sim estão interessados em benefícios psicológicos.
Ao contrário do que parece ser o senso comum de que o comportamento de compra
descontrolado leva somente a sentimentos felizes, que melhoram a autoestima e até mesmo a
relação entre as pessoas, Dittmar também explica o comportamento de compra descontrolada e
excessiva pode levar a sofrimento psíquico e a outras consequências negativas, incluindo
endividamento, já que muitas vezes falta ao consumidor o conhecimento básico ou necessário
daquela transação que está realizando. Interessante é que Palan et al. (2011) colocam como
antecedentes dessa compra compulsiva o que Dittmar coloca como consequência: baixa
autoestima, baixo nível de poder-prestígio, risco de mau uso do cartão de crédito.
Para Hirschman e Stern (1999), os sentimentos ajudam a distinguir o consumo
compulsivo do impulsivo. O compulsivo geralmente ocorre durante estados emocionais
negativos (tensão, ansiedade, tristeza) e ajuda a dar alívio para esses sentimentos. Já o
comportamento impulsivo ocorre geralmente durante estados emocionais positivos. Enquanto
é mais comum que o impulsivo seja incentivado por um estímulo externo, como as
propagandas, o compulsivo é mais influenciado por motivadores internos, como sentimentos
de ansiedade e depressão.
Assim, é comum que os consumidores considerados compulsivos sintam alegria ou
utilidade com o bem comprado. Há também casos em que o comprador tem medo de que
alguém descubra o seu ato e, assim, esconde o bem comprado e nunca o usa. Para esses autores,
o medo de ser descoberto e o fato de gastar mais do que o orçamento permite geram culpa e
ansiedade no comprador compulsivo e essas características ajudam a diferenciar os
consumidores compulsivos e os não compulsivos.
Faber e O’Guinn (1989) nos põe a pensar sobre o que para a maioria das pessoas pode
soar como uma atividade normal e rotineira, o ato de comprar. Para os compradores
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compulsivos, que demonstram ter uma inabilidade de controle para comprar, esse simples ato
pode resultar em consequências significativas e algumas vezes duras.
Ainda segundo Faber e O’Guinn (1989) e também conforme citações de Salzman e
Thaler (1981), existem características comuns aos comportamentos de compra compulsiva.
Entre eles, cabe destacar que esses comportamentos são rotineiros e problemáticos para os
indivíduos, levando primeiro a sentimentos feliz e prazer (curto prazo), mas trazendo
consequências difíceis em um segundo momento.
Por fim, a compra compulsiva se manifesta mais frequentemente com relação aos bens
de consumo pessoal, como roupas, e aos produtos relacionados à aparência, em vez de produtos
para casa ou compras de supermercado (Dittmar, 2005).

2.4.1 Materialismo e a centralidade das posses

De acordo com Richins e Dawson (1992) e também com Richins (2004), o materialismo
pode ser considerado como um valor pessoal, que influencia a forma como o indivíduo
interpreta o ambiente à sua volta e até mesmo como pensa e planeja a sua vida. Dessa maneira,
o materialismo seria a importância atribuída à aquisição e à propriedade de bens materiais,
podendo se manifestar a partir de três características: (i) o uso de posses para julgar o sucesso
dos outros e de si mesmo; (ii) a centralidade das posses na vida da pessoa e (iii) a crença de que
as posses e a sua aquisição levam a felicidade e satisfação com a vida.
Uma outra linha defendida por Holt (1995) critica a visão predominante de materialismo
como um traço que mede a importância das posses na vida de alguém e defende que se deve
definir materialismo em termos de como as pessoas usam seus objetos de consumo, podendo
então ser caracterizado como o estilo de consumo resultante da valorização dos objetos de
consumo em detrimento das experiências ou das relações sociais.
Concluindo com Dittmar (2005), se comprar compulsivamente pode ser entendido como
um comportamento de compensação para melhorar o humor e trazer felicidade a alguém, é
esperado que haja uma associação positiva entre materialismo e compras compulsivas.
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2.4.2 Perspectiva temporal: cinco dimensões temporais

Para Zimbardo e Boyd (2006), a perspectiva temporal é um processo não consciente,
através do qual os indivíduos codificam, armazenam e recuperam informações relativas às suas
experiências de vida, sendo este processo o que permitiria dar ordem, sentido e coerência a
estas mesmas experiências. Assim, segundo esses autores, existem cinco dimensões temporais:
Passado Positivo, Passado Negativo, Presente Hedonista, Presente Fatalista e Futuro.
Pessoas com uma atitude passado-positiva tendem a refletir experiências passadas, o
que para elas traz à tona sentimentos felizes e uma nostalgia positiva. Já aqueles indivíduos de
passado-negativo refletem uma visão geralmente negativa, pessimista e aversiva em relação ao
passado. Essa atitude negativa em relação ao passado pode ser consequência de eventos atuais
que foram experimentados como traumáticos ou desagradáveis, ou da reconstrução negativa de
eventos passados, sendo mais frequente a mistura de ambos.
As pessoas com a orientação no presente são imediatistas e tendem a acreditar que
comportamentos de hoje não afetam a probabilidade de conseguir objetivos no futuro. No
presente-fatalista a atitude reflete uma posição predominantemente desamparada e desesperada
para vida e o futuro. Pessoas que pensam dessa maneira frequentemente se sentem sem controle
das situações. O presente-hedonista é caracterizado por uma pessoa que vive para o momento
e que apresenta tomada de risco e comportamentos hedonistas. Sugere uma orientação para o
prazer do presente e mostra pouca preocupação por possíveis consequências futuras.
Por fim, as pessoas que se orientam pelo futuro são voltadas a alcançar metas futuras e
recompensas. Essas pessoas normalmente acreditam que comportamentos realizados no
presente irão aumentar a probabilidade de uma meta futura a ser alcançada.
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA

O conhecimento científico compreende as informações e fatos que são comprovados
por meio da ciência, e como pretende-se enquadrar essa pesquisa dentro desse tipo de
conhecimento, é necessária a verificação da mesma. Para isso, deve-se ter como base um
referencial teórico que permita interpretar esses dados e fazer essa interpretação também
baseada em métodos específicos (Dencker, 2007). Assim, a teoria já foi apresentada no trabalho
e o presente capítulo pretende descrever como esse conjunto de regras foi seguido. Na narrativa,
ainda serão tratados os percursos da pesquisa para atingir os objetivos citados acima de forma
imparcial e de maneira que possam ser comprovados, na tentativa de levar a resultados que
contribuam para o desenvolvimento científico no campo do comportamento do consumidor e
que sejam interessantes para instituições financeiras, para iniciativas de políticas públicas,
trabalhos sociais e para empresas que buscam ajudar os indivíduos a ter uma vida financeira
saudável.
Este

trabalho

está

inserido

dentro

daqueles

que

utilizam

o

paradigma

construtivista/interpretativista por ter as seguintes características: compreensão e interpretação
do fenômeno a partir dos sujeitos impactados por ele, ênfase no relativismo, estabelecimento
de relação colaborativa entre objeto investigado e pesquisador, foco na qualidade, detalhamento
e não na quantidade de informação recolhida ao longo do processo (Decrop, 2004). Em resumo,
é construído por meio da interação entre as pessoas e o mundo.
Métodos interpretativos de pesquisa partem do princípio que o nosso conhecimento da
realidade, incluindo o domínio da ação humana, é uma construção social por atores
humanos, e isso se aplica também aos pesquisadores. Assim, não há uma realidade
objetiva a ser descoberta por pesquisadores e replicada por outros. As teorias a respeito
da realidade são sempre formas de dar sentido ao mundo e significados compartilhados
são uma forma de intersubjetividade ao invés de objetividade (Walsham, 1995, p.376).
No caso do paradigma interpretativista, a criação de conhecimento tem por objetivo
compreender os significados que os atores sociais atribuem a acontecimentos e
comportamentos (I. Ramos, 2000). O paradigma construtivista acrescenta a este objetivo, o de
reconstruir esses significados com base em novas informações e na conscientização sobre os
conceitos e práticas. Para Saccol (2009), verdades e significados só passam a existir a partir do
nosso engajamento com o mundo: significados não são descobertos, mas construídos. O
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construtivismo social pressupõe que essa construção de significado ocorre através dos
processos de interação social, ou seja, são significados criados e compartilhados coletivamente
(Saccol, 2009).
Em sua natureza, de acordo com o paradigma interpretativista, o conhecimento consiste
nas interpretações que o investigador cria com base nas percepções expressadas pelos
participantes sobre acontecimentos e comportamento. O conhecimento construtivista consiste
nas construções em torno das quais existe pelo menos algum consenso (I. Ramos, 2000). Além
disso, algo que parece ser pertinente ao presente estudo é que este paradigma prevê a
possibilidade de existirem múltiplos conhecimentos resultantes de conflitos de interpretação e
de diferenças nos fatores que condicionam essas interpretações (A. Ramos, 2009).
Procurar associar as ideias expressas pelo autor com outras de conhecimento do
estudante, sobre o mesmo tema e a partir daí, fazer uma crítica, do ponto de vista da coerência
interna e validade dos argumentos empregados no texto e da profundidade e originalidade dada
à análise do problema; realizar uma apreciação pessoal e mesmo emissão de juízo sobre as
ideias expostas e defendidas (Marconi & Lakatos, 2017). Tudo isso também faz parte do escopo
desse paradigma.
A Figura 2 ilustra as etapas percorridas ao longo da pesquisa: tipo de pesquisa escolhida,
o método de coleta de dados e o método de análise dos dados.
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Figura 2 - Percurso metodológico

Fonte: Elaboração própria (2019)

3.1 Tipo de pesquisa
Dado que as motivações de cada indivíduo para o comportamento de investir e
possuir dívidas são desconhecidas e pessoais, investigar essas motivações tem o propósito de
levar não só a mais conhecimento sobre o tema, como também familiaridade com o assunto e
suas subjetividades. Assim, parece ser assertiva a realização de uma pesquisa exploratória,
como definida por (Gil, 2002), já que ela é aquela que busca por meio dos seus métodos e
critérios, uma proximidade da realidade do objeto estudado. Neste tipo de pesquisa, não existem
ainda muitas informações sobre o tema analisado.
Geralmente as pesquisas exploratórias possuem métodos mais flexíveis, sem o uso
de questionários detalhados ou amostragens muito complexas. Conforme já citado, o objetivo
é levantar informações e não obter conclusões estatísticas (Patah, 2017).
A pesquisa exploratória busca identificar as razões e motivações subentendidas para
determinadas atitudes e comportamentos das pessoas (Révillion, 2015).
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3.2 Abordagem de pesquisa
A abordagem de pesquisa escolhida foi a qualitativa. Para Godoy (2007, p. 353), "em
um estudo qualitativo, o pesquisador parte de questões ou focos de interesse amplos, que vão
se definindo à medida que o estudo se desenvolve".
A compreensão dos processos sociais pressupõe um mergulho no mundo no qual eles
são gerados (Saccol, 2009). Na pesquisa qualitativa, o pesquisador reflete sistematicamente
sobre quem ele é na investigação e é sensível à sua história, ao que já vivenciou e observou e à
maneira como ela molda o estudo. Assim como dito anteriormente, nesse tipo de estudo, o
entendimento dos processos nasce também da interação entre as partes: pesquisador e
pesquisado. Essa introspecção e esse reconhecimento de vieses, valores e interesses tipifica a
pesquisa qualitativa atualmente. O eu pessoal torna-se inseparável do eu pesquisador. Isso
também representa honestidade e abertura para pesquisa, reconhecendo que toda investigação
é carregada de valores (Mertens, 2003), algo que deverá ser levado em consideração na análise
do conteúdo.
Para Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso
significa que o pesquisador faz uma interpretação dos dados, o que inclui o desenvolvimento
da descrição de uma pessoa ou de um cenário, análise de dados para identificar temas ou
categorias e fazer urna interpretação ou tirar conclusões sobre seu significado, pessoal e teórico,
mencionando as lições aprendidas e possivelmente oferecendo mais perguntas a serem feitas
(Guba & Lincoln, 1994). Isso também significa que o pesquisador filtra os dados através de
uma lente pessoal.
Assim, entende-se que uma abordagem qualitativa é ideal para essa pesquisa, que focará
em pessoas que possuem dívidas e investimentos, podendo trazer insights importantes sobre o
campo de estudo e acrescentar mais informações à temática de comportamento do consumidor,
vindo a servir também como fonte interessante para instituições financeiras, iniciativas de
políticas públicas, trabalhos sociais e empresas que buscam ajudar os indivíduos a ter uma vida
financeira saudável. Além disso, permitirá uma abordagem mais próxima, com descrição de
cenários, reações e outras especificidades que poderiam não ser capturadas se a opção fosse
uma pesquisa quantitativa.
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3.3 Método e técnica de coleta de dados
A presente pesquisa tem como objetivo principal identificar as motivações que levam
as pessoas a terem dívidas e pouparem dinheiro ao mesmo tempo. Para cumprir o que se propõe,
foi escolhido o método de entrevistas em profundidade, já que ele favorece um percurso
investigativo a partir das reflexões dos próprios entrevistados.
Segundo Roesch (1999), a entrevista é o método de coleta de dados fundamental da
pesquisa qualitativa porque permite abordar temas complexos em profundidade, que
dificilmente seriam investigados de forma adequada por meio de questionários. A técnica de
entrevistas em profundidade começou a ser muito usada a partir da década de 1930 (Godoi &
Mattos, 2006) e é comparada à situação de confissão religiosa (Alonso & Benito, 1998), na qual
o sujeito entrevistado é convidado a participar de um ritual de descobrimento de si próprio e de
análise do mundo social, reavaliando o espaço inconsciente de sua vida cotidiana. Ou seja,
durante a entrevista em profundidade, entende-se que o entrevistado passará ele mesmo por um
processo de avaliação e reflexão de suas atitudes, de sua vida, comportamento e do ambiente
que o cerca, o que talvez passe desapercebido por ele durante a sua rotina. Esses fatos a serem
suscitados podem levar a diferentes emoções e reações durante a entrevista. É importante que
o pesquisador esteja atento a essas demonstrações e, ao mesmo tempo em que deve interagir
com o entrevistado para dali gerar conteúdo, não deve de maneira alguma interferir de forma a
levar com que o entrevistado de manifeste ou não de determinada maneira.
Alonso e Benito (1998) observam que a entrevista não é um simples registro, mas é a
arte do vínculo:
Um jogo de interlocução em que um entrevistador quer saber algo, e propõe ao
entrevistado um exercício de lacunas a serem preenchidas. Para esse preenchimento,
supõe o entrevistador que os entrevistados saberão ou tentarão se reinventar como
personagens (Alonso & Benito, 1998, p.24).
Em uma entrevista em profundidade, não existe nenhuma regra fixa, nem sobre o
“como” realizar a entrevista nem sobre a conduta do entrevistador. Além disso, a entrevista é
uma forma de produção e interpretação da informação por meio da análise dos discursos, e não
um simples registro do que falam os sujeitos (Alonso & Benito, 1998).
Para Boni e Quaresma (2005), as perguntas de uma entrevista em profundidade devem
ser feitas levando em conta a sequência do pensamento do pesquisado, ou seja, procurando dar
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continuidade na conversação, conduzindo a entrevista com um certo sentido lógico para o
entrevistado. Com isso, as autoras querem dizer que não é preciso ficar preso a um roteiro e
segui-lo à risca, correndo o risco de interromper o entrevistado e até causar algum melindre que
o faça perder a confiança no que está falando ou tentar acelerar a conversa, por exemplo. Muitas
vezes, o entrevistado começa a enveredar por determinado assunto e esse o remete a algum
outro tópico. É papel, porém, do entrevistador ter em mente quais os caminhos que precisa
percorrer e por quais tópicos precisa passar, tendo o cuidado e a sensibilidade de inseri-los no
contexto do que o entrevistado está discursando. Boni e Quaresma (2005) ainda comentam que,
para se obter uma narrativa natural muitas vezes o mais indicado é não fazer uma pergunta
direta, mas sim fazer com que o pesquisado relembre parte de sua vida. Para que isso ocorra, o
pesquisador pode ir suscitando a memória do pesquisado (Bourdieu, 1999).
Há ainda algumas sugestões para fazer uma boa etapa de transcrição de entrevistas. Ao
contrário do que se pensa, a transcrição de entrevista não apenas o ato mecânico de ouvir e
passar para o papel o discurso gravado. Boni e Quaresma (2005) apontam que o pesquisador
deve também achar uma maneira coesa de apresentar os silêncios, os gestos, os risos, a
entonação de voz do informante durante a entrevista, por exemplo. Essas demonstrações não
são facilmente captadas por nenhuma tecnologia de gravação, mas são muito importantes na
hora da análise, já que podem revelar sentimentos e emoções não necessariamente ditos
(Bourdieu, 1999). Por fim, ainda sobre o tema, Boni e Quaresma (2005) apontam para algo que
nem sempre é óbvio como parece: o pesquisador tem o dever de ter fidelidade quando
transcrever tudo o que o pesquisado falou e sentiu durante a entrevista.
Quanto à classificação das modalidades de entrevista qualitativa, segundo Godoi e
Mattos (2006, p. 304), são três as principais: a) entrevista conversacional livre em torno de um
tema, b) entrevista padronizada aberta, com emprego lista de perguntas ordenadas, porém de
resposta aberta, c) entrevista baseada em roteiro.
Para a presente pesquisa, foi utilizada a modalidade de entrevista baseada em roteiro,
ou seja, conduzindo as entrevistas baseadas em um roteiro semiestruturado, o que deu à
entrevistadora a flexibilidade para ordenar e formular as perguntas de acordo com o ritmo do
entrevistado e o desenrolar da conversa, tendo em vista justamente o comentado anteriormente
de que não se pretendia interromper ou cortar a fala do entrevistado, deixando-o enveredar pelos
caminhos que suas reflexões o levarem, mas tendo o cuidado de passar pelos tópicos necessários
para esse estudo. No entanto, dado o caráter científico do presente estudo, para evitar que essa
flexibilidade pudesse resultar em falta de comparabilidade das entrevistas entre si, o que poderia
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não somente tornar a análise problemática como também invalidar o estudo (Godoi & Mattos,
2006), o roteiro foi aplicado de maneira integral com todos os entrevistados.
A escolha dos entrevistados se deu pela conveniência do pesquisador, que usou a técnica
da bola de neve para encontrar os indivíduos necessários para completar a amostra necessária.
Como um pré-teste, foram realizadas na fase inicial do trabalho, nos meses de novembro
e dezembro de 2018, três entrevistas de caráter exploratório com o intuito de aprofundar o
conhecimento que se tinha sobre o tema, validar a lacuna teórica que se pretende explorar,
identificar se as perguntas estavam bem formuladas, eram objetivas e tinham linguagem de fácil
entendimento, analisar se o roteiro estava bem estruturado, cobrindo todos os tópicos pelos
quais se pretendia passar e levava a algum tipo de reflexão do fenômeno. Essas entrevistas
compõem o material final desse trabalho.
Como dito, o principal objetivo deste estudo é identificar as motivações que levam as
pessoas a terem dívidas e pouparem dinheiro ao mesmo tempo, assim, o primeiro bloco do
roteiro buscou explorar a existência de alguma relação entre conhecimento financeiro e
econômico e essas motivações. Além disso, dedicou-se a explorar o quão familiar o tema é para
as pessoas, já que analisava se o tema investimentos/economia/finanças é assunto entre rodas
de amigos e familiares ou mesmo se a pessoa costuma ler sobre esse tema. Por fim, esse bloco
tentava entender os costumes do entrevistado quanto a poupar dinheiro, se é um hábito ou não
e de que forma isso se desenrola, com que frequência e com qual percentual da renda destinado
para isso.
Depois disso, o segundo bloco focou em entender os possíveis impeditivos para poupar
dinheiro e os possíveis motivadores para consumir. Ademais, buscou compreender a visão do
próprio indivíduo a respeito de seus hábitos de poupança e consumo, como os classifica e separa
por necessidade ou lazer. Considerando-se endividado, buscou-se explorar como essas dívidas
foram adquiridas, por quais motivos ainda não foram quitadas e que tipo de sentimento
despertam no entrevistado.
O último bloco constitui o cerne desse estudo e tenta entender porque as pessoas têm
dívidas e investimentos: se existe algum tipo de conta ou análise que elas fazem e que as leva
a continuar nessa situação por entenderem ser mais benéfico dessa maneira ou se existe um
descontrole e falta de saber como ajustar a situação. Mais profundamente, esse bloco tenta
trabalhar com os sentimentos suscitados nas pessoas com essa temática.

38

3.4 Corpus da pesquisa
Foram realizadas onze entrevistas, das quais dez servem de base para esse trabalho. Uma
das entrevistas foi retirada do conteúdo já depois de iniciada a análise delas, já que o
entrevistado não estava confortável em conter sua história nessa pesquisa. Os indivíduos foram
escolhidos em uma amostra não-probabilística e por bola de neve.
O roteiro de entrevistas estava dividido em quatro blocos. O primeiro servirá como
checagem para caracterizar o entrevistado, identificando idade, gênero, renda. O segundo bloco
será direcionado ao conhecimento econômico, o terceiro refere-se à situação financeira e o
quarto ao perfil comportamental, conforme Apêndice A.

3.5 Técnica de análise de dados
Estudos afirmam que o formato da entrevista, bem como o tipo de registro
observacional, determinam de maneira muito estreita a análise de dados que é possível e
adequada de fazer (Kidder, 1987). Portanto, ao realizar uma análise qualitativa foi fundamental
verificar como deveria ocorrer a coleta de dados, mais especificamente.
Além da preferência por propostas de entrevistas definidas como semi-estruturadas
(Selltiz, 1974), que pedem uma composição de roteiro com tópicos gerais selecionados e
elaborados de tal forma a serem abordados com todos os entrevistados (Alves & Silva, 1992),
entendeu-se como fundamental seguir as três etapas comentadas por Bardin (2016) para a
análise de conteúdo:
I.

Pré-análise: transcrição das entrevistas e leitura do material obtido procurando

apreender as ideias principais e significados gerais do conteúdo;
II.

Exploração do material: relacionar o conteúdo obtido com as teorias expostas na

Revisão de Literatura dessa pesquisa e, na ausência de uma que se adeque, procurar por outras
que ajudem a decodificar as informações coletadas. Nessa etapa também foram definidas
categorias de palavras para a análise dos resultados;
III.

Tratamento dos resultados: interpretação, análise e discussão dos dados (Bardin,

2016).
O Quadro 1 resume as categorias adotadas e a forma de construção por meio dos
constructos da revisão de literatura.
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Tabela 1- Categorias e subcategorias definidas a priori a partir da literatura
para realizar a categorização das entrevistas
Categoria
Conhecimento de investimentos
Hábito de poupança
Gastos mensais

Consciência financeira
Dívidas
Nível de endividamento
Motivações para não quitação
Orientação temporal
Hábito de consumo
Fonte: Elaboração própria.

Subcategoria
Entende, não entende, relativo
Frequência, percentual
Gastos com moradia, gastos com passeios, gastos
com meios de comunicação, gastos com exercícios
físicos, gastos com transportes, gastos com compras
de roupas, sapatos, maquiagens e acessórios
Objetivo, subjetivo
Cheque especial, crédito pessoal, consignado, dívidas
com familiares, financiamento imobiliário
Endividamento ativo, endividamento passivo,
sobreendividado
Futuro da família, esforço feito para a formação da
reserva financeira, sentimento positivo gerado pelo
dinheiro guardado
Passo positivo, Passado Negativo, Presente
Hedonista, Presente Fatalista e Futuro
Consumidor compulsivo, Consumidor Impulsivo
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4. ANÁLISES E RESULTADOS
Esta seção tem como objetivo analisar o material coletado ao longo do desenvolvimento
da pesquisa. O capítulo se encerra com uma sistematização dos dados estudados e com a
realização de uma comparação entre eles.
4.1 Perfil da amostra
Dos dez entrevistados, três respondentes são do sexo masculino e sete do sexo feminino.
Os participantes apresentaram idade entre 28 e 36 anos, sendo que oito deles residem em São
Paulo, um reside no Rio de Janeiro e um cursa um MBA internacional, residindo nos Estados
Unidos. Do total de participantes, cinco possuem pós-graduação completa, um está cursando e
os demais possuem superior completo, conforme mostra o Quadro 2. O quadro também
apresenta o tempo de duração de cada entrevista.
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Tabela 2 - Perfil dos entrevistados
Entrevistado

Idade

Nível de
escolaridade
Pós-graduação
completa

Área de atuação

Alice

30 anos

Bruno

35 anos

Cecília

31 anos

Daniela

30 anos

Superior
completo

Fernando

32 anos

Franciny

31 anos

Mariana

29 anos

Pós-graduação
cursando
Pós-graduação
completa
Superior
completo

Pedro

36 anos

Superior
completo

Renata

28 anos

Pós-graduação
completa

Thalita

30 anos

Superior
completo

Medicina

Renda
mensal
R$ 20 mil

Tempo da
entrevista
59m21s

Palavras
transcritas
2.529

Pós-graduação
completa
Pós-graduação
completa

Inovação

R$ 15 mil

57m02s

2.473

Mercado
financeiro;
assessoria de
imprensa
Mercado
financeiro;
assessoria de
imprensa
Administração

R$ 8 mil
+ variável
anual

59m37s

1.729

R$ 11 mil

42m13s

2.330

R$ 7 mil

41m05s

1.689

Marketing

R$ 8 mil

47m12s

2.448

Mercado
financeiro;
atendimento a
clientes
Mercado
financeiro; gestão
financeira
Mercado
financeiro;
comunicação a
clientes
Comunicação;
design

R$ 20 mil
+ variável
anual

1h41m

5.952

R$ 18 mil
+ variável
anual
R$ 9 mil
+ variável
anual

49m15s

2.466

1h30m

4.282

R$ 5,5 mil

1h07s

2.316

Fonte: Elaboração própria.

4.2 Análise das entrevistas
Para a análise, os entrevistados foram separados de acordo com um padrão de respostas
recorrentes em relação à motivação para manter dívidas e investimentos ao mesmo tempo. Essa
abordagem levou ao agrupamento dos entrevistados nos seguintes grupos: Grupo 1 é composto
pelos entrevistados que demonstraram orientação para o futuro como a motivação para manter
dívidas e investimentos ao mesmo tempo, e é composto por Bruno, Fernando e Renata; Grupo
2 são os entrevistados que demonstraram orientação de presente hedonista, querendo curtir o
hoje, e é formado por Cecília, Franciny, Mariana e Thalita; e o Grupo 3 é composto por aqueles
que consideram que já se sacrificaram muito no passado para formar uma reserva financeira e
agora não podem desperdiçar isso, sendo formado por Alice, Daniela e Pedro. É importante
ressaltar que essa clusterização se deu pela interpretação da autora, que será compartilhada a
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seguir, mas que muitas vezes as motivações se misturam na fala dos entrevistados, quando
demonstram, por exemplo, que não quitam as dívidas com seus investimentos tanto porque foi
muito penoso construir a reserva financeira atual quanto porque acreditam que esse dinheiro
guardado deve ser destinado ao futuro da família que sonham em construir.
O quadro abaixo contém uma breve descrição de cada entrevistado, com informações
sobre suas dívidas e seus investimentos, para facilitar a compreensão dos leitores.
Tabela 3 - Informações adicionais sobre os entrevistados
Entrevistado
Alice

Dívidas
Diz usar com
frequência o cheque
especial e comenta que
tem o “benefício” de
pagar o valor mínimo
da fatura do cartão de
crédito. Além disso,
ela tem um crédito
pessoal e um
financiamento de
automóvel.

Bruno

Tem um financiamento
imobiliário de um
apartamento adquirido
em 2018, do qual a
esposa era responsável
pelo pagamento até ser
demitida do emprego.
Também tem um
crédito pessoal
contratado porque
precisou pagar um
tratamento para o
filho, que teve
complicações de saúde
ao nascer.
Afirma que vive com
dívidas do cartão de
crédito, por só pagar o
valor mínimo. Diz que
considera o cheque
especial praticamente
um ente de sua família.

Cecília

Daniela

Diz não se lembrar da
última vez em que
ficou sem utilizar o
cheque especial.

Investimentos
Possui investimentos
que os pais iniciaram
para ela quando era
criança, e nos quais
ainda fazem aportes,
mas ela não tem as
senhas de acesso a
essa reserva. Diz que
começou a se
organizar melhor
financeiramente em
2019, quando formou
uma reserva de
emergência no
Tesouro Direto,
influenciada pelos
amigos.
Formou uma reserva
de emergência em
produtos sem liquidez,
como ações e fundos
imobiliários.

Curiosidades
Mora sozinha em São Paulo, onde
trabalha. O apartamento onde reside é de
seu pai, e são os pais que pagam as contas
de água, luz, gás, internet, TV a cabo e a
empregada. Alice diz que arca com as
contas que são “suas”: celular, roupas,
festas, remédios, academia, suplementos,
nutricionista. Ela vende para seus pais o
tíquete alimentação que ganha no trabalho.
Os pais costumam dar presentes com
frequência ou depositar aplicar dinheiro
em conta de investimento que fizeram para
a filha quando ela ainda era criança.

Possui aplicações no
Tesouro Selic,
Tesouro IPCA+, em
um fundo DI e
também em uma
previdência privada,
este último tem uma
contraparte do banco
onde trabalha.
Todos os meses, assim
que recebe, destina
20% de sua renda para
os investimentos que

Diz que sua vida financeira tem um ciclo:
cai o salário, cobre o cheque especial, paga
o cartão de crédito, entra no cheque
especial.

Diz que vai quitar o crédito em 2020 e que
não vale a pena quitar seu financiamento
por causa da taxa. Afirma que
financiamentos são dívidas “de vida”, de
longo prazo, e acredita que se pudesse,
hoje ainda estaria investindo e mantendo
suas dívidas, para garantir que a
rentabilidade dos investimentos fosse
superior ao custo da dívida.

Apesar de conseguir investir todos os
meses, Daniela se enrola com os gastos
também todos os meses, que acaba,
extrapolando o seu orçamento. Ela diz que
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Também costuma usar
o rotativo do cartão de
crédito com
frequência.

possui em títulos do
Tesouro Direto,
fundos DI e
previdência privada.

Fernando

Usa o cheque especial
e o rotativo do cartão
de crédito. Diz que a
namorada fala que isso
são benefícios, mas ele
afirma saber que são
dívidas.

Possui aplicações em
fundos de
investimento,
previdência privada,
títulos do Tesouro
Direto e uma carteira
de ações.

Franciny

Possui um empréstimo
no banco.

Mariana

Comprou um
apartamento junto com
seu noivo e ainda está
pagando por ele. Deve
para o noivo, que está
arcando com a reforma
do apartamento, e para
os pais, que pagaram
sua metade do
apartamento. Diz que
continua gastando e
que os gastos com
roupas, acessórios e
maquiagens
representam 80% dos
seus gastos no cartão
de crédito, do qual
muitas vezes só paga o
valor mínimo.
Também utiliza
bastante o cheque
especial.
Comprou uma casa e
tem um financiamento
desse imóvel pelos
próximos 30 anos.
Afirma que se enrolou
quando teve que sair
da casa dos pais para ir
morar com a namorada
e entrou no cheque
especial.

Investe junto com o
marido e foi ele quem
fez as contas para
determinar quanto
cada um deles
aportaria por mês nos
investimentos, que
foram separados em
reserva de emergência
e reserva de objetivos
e sonhos.
Hoje em dia, não
consegue aportar
recursos nos
investimentos que
ainda possui: fundos
DI, Tesouro Selic,
fundos de ações e
multimercados.

Pedro

Renata

Diz que usa os
“benefícios” de cheque

Possui investimentos
com liquidez, como
fundos DI e Tesouro
Selic. Além de
previdência privada,
fundos imobiliários,
ações e fundos
multimercado.

Possui previdência
privada, alguns fundos

sabe que poderia não investir para tentar
sair do cheque especial ou pagar as faturas
completas de seu cartão, mas tem medo de
“sair do automático” e acabar se enrolando
ainda mais, perdendo o dinheiro que hoje
já tem guardado.
Abriu a entrevista fazendo uma piada
sobre quem tem dívidas e investimentos ao
mesmo tempo ser considerado caloteiro.
Seu pai lhe paga uma mesada de R$ 7 mil.
Diz que as dívidas estão em um banco e os
investimentos em outro, que é para as
instituições não poderem lhe fazer ofertas
de renegociação.
Tem a guarda da irmã mais nova e se
endividou por querer comprar coisas para a
irmã sem que o marido saiba. Diz que a
irmã está entrando na adolescência e que
precisa de roupas, maquiagem e acessórios
para que não se sinta inferior às amigas.
Ao mesmo tempo, acredita que o marido já
faz muito em assumir com ela a guarda da
irmã e, por esse motivo, esconde dele o
empréstimo que contraiu.
Diz que apesar das dívidas, continua
gastando e que se considera “doente”. Sua
mãe vive falando que ela precisa de
terapia. O noivo e a mãe se falam com
frequência sobre os gastos excessivos de
Mariana e ela afirma que isso já foi motivo
de muitas brigas. Mariana tem
certificações de planejadora financeira e
faz a gestão dos investimentos e recursos
de clientes do banco onde trabalha.

Sempre viveu às custas dos pais, tendo até
a conta de celular em um plano família
pago por eles. Depois que foi morar com a
namorada, segue usando o carro da mãe, e
é ela mesma quem abastece o veículo. A
mãe também precisa avisar com
antecedência quando precisará usar o
próprio carro, para que Pedro tenha tempo
de se organizar. Vende o tíquete
alimentação para a mãe, cobrando 20% a
mais que o valor total.
Diz que entende muito de investimentos e
que gasta muito porque não tem o mesmo
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Thalita

especial e rotativo do
cartão de crédito.
Acredita que são
benefícios porque a
taxa que pagaria por
eles se não trabalhasse
em um banco seria
muito mais alta.
Utiliza o cheque
especial e o rotativo do
cartão de crédito, mas
diz que não considera
isso dívida porque não
é como se ela estivesse
devendo dinheiro para
alguém.

de investimento com e
sem liquidez, e títulos
de longo prazo do
Tesouro Direto.

Possui dinheiro
aplicado em títulos do
Tesouro Direto, mas
não sabe dizer quais
são, afirmando apenas
que servem tanto para
emergências quanto
para a sua
aposentadoria.

poder aquisitivo que suas amigas, mas
como são suas amigas, ela precisa estar
junto. Afirma que quando recebe a fatura
do cartão de crédito se inicia um período
de “dias de tortura” em sua vida, quando
chega a sentir um aperto na garganta com
medo de não conseguir arcar com seus
gastos.
Quando tinha 25 anos, recebeu R$ 62 mil
de herança da avó paterna, com a condição
de que esse dinheiro fosse investido. Diz
que sempre tenta investir, mas que todo
mês as contas acabam sendo maiores e ela
não consegue.

Fonte: Elaboração própria.

A sequência das análises das entrevistas será: três entrevistados do Grupo 1; quatro
entrevistados do Grupo 2; três entrevistados do Grupo 3.
GRUPO 01 – ORIENTADOS PARA O FUTURO: BRUNO, FERNANDO E RENATA
Dos orientados para o futuro, Bruno é o entrevistado que demonstrou mais serenidade
durante a entrevista, aparentando ter consciência de sua situação financeira atual e valorizando
a educação financeira que recebeu ainda dos pais quando criança, com alguns incentivos que
lhe eram dados. Diferente de Fernando e Renata, ele se lembra de ter recebido educação
financeira e de como seus pais o ensinavam a pensar de maneira consciente no dinheiro que
recebia como mesada. Inclusive fazendo contas sobre o que poderia comprar se guardasse
aquele recurso.
Meus pais sempre me ensinaram pequenas coisas nesse sentido desde pequeno. Eu
cresci em Santa Catarina né, e eu lembro que meu pai caminhava na praia comigo e a
gente ficava catando conchinhas da areia. Eles tinham um restaurante, hoje meus pais
já são aposentados, mas eles enfeitavam o restaurante com essas conchinhas, tinham
quadros que eram repletos delas, os pratos tinham uma conchinha colada assim na parte
de cima. Os banheiros eram todos enfeitados com elas. Enfim, eu ajudava catando as
conchinhas todo final de semana e ganhava R$ 10 por aquele meu serviço. (Bruno).
Mas, apesar dessa educação financeira recebida na infância, assim como Fernando e
Renata, ele não cogita quitar as dívidas que tem hoje porque pensar no futuro do seu filho com
os investimentos que conseguiu guardar até o momento. A diferença reside, talvez, na forma
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como ele encara a atual situação financeira, que parece de fato ter acontecido por conta de
descuidos e imprevistos.
Ele explica que a vida caminhou de forma diferente do planejado por ele e que não tem
conseguido poupar dinheiro, se cobrando constantemente por não conseguir cumprir com essa
meta.
(...) tive um filho. Não, não faz essa cara de como quem pensa que eu tô culpando o
Pedrinho por isso tudo que tá acontecendo. A realidade é dura. Minha esposa é
professora, nunca foi uma profissão que deu muito dinheiro, mas ela trabalhava num
colégio bom, se comparado à média de remuneração que a gente vê por aí. Daí ela foi
demitida, e em seguida a gente descobriu que ela estava grávida. Se ao menos a gente
tivesse descoberto antes, não poderiam mandar ela embora, né? Seriam mais uns bons
meses aí... (Bruno).
Já Fernando e Renata não se encaixam na mesma categoria que envolve descuidos e
imprevistos. Diante das três classificações de endividamento apresentadas por Tolotti (2007),
Bruno se enquadraria no endividado passivo, que realmente passou por um imprevisto,
enquanto Fernando e Renata seriam considerados sobreendividados, fazendo constante uso de
cheque especial, parcelando dívidas em cartão e contraindo empréstimos.
Fernando mora atualmente nos Estados Unidos, onde cursa seu MBA, mas concedeu
essa entrevista durante uma viagem de férias ao Brasil. Fernando é noivo de Renata, também
entrevistada para essa pesquisa, que também integra o Grupo 1 da clusterização de
respondentes. Logo no início da conversa, ele chamou pessoas que têm dívidas e investimentos
ao mesmo tempo de “caloteiros” e se enquadrou na categoria que ele mesmo criou, ainda que
aos risos.
Fernando considera que não possui uma renda mensal fixa porque não tem emprego
também, ignorando o fato que ele mesmo menciona de receber uma mesada de R$ 7 mil vinda
de seu pai. Questionando sobre como faz para se manter, ainda mais vivendo fora do Brasil, ele
responde de forma direta: “meu pai”. O pai de Fernando paga todas as contas dele, incluindo o
pagamento anual da universidade onde cursa o MBA.
São US$ 120 mil dólares por ano. Faz as contas aí do quanto isso dá em real.. (risos)
(Fernando).
Para conseguir arcar com esse valor, o pai de Fernando precisou pegar um empréstimo
e está pagando essa dívida aos poucos. Questionado dos motivos pelos quais o empréstimo está
em nome do pai, Fernando esclarece que ele não preenche os requisitos mínimos para conseguir
um empréstimo desse valor.
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Eu não tinha os requisitos mínimos exigidos pra conseguir um empréstimo desse
tamanho. E também porque eu já tenho um crédito pessoal que precisei pegar esse ano.
(...) muitas viagens pra pagar. Eu morando fora, Renata tava morando no Brasil,
alimentação, transporte pra ir e vir da universidade e pros passeios, os próprios passeios
em si, o que gastei de ligação de celular também não tá escrito. (Fernando).
Para Samson (2015), muitas das escolhas das pessoas não resultam de uma reflexão
cuidadosa, mas são influenciadas por informações lembradas, sentimentos gerados de modo
automático e estímulos do ambiente e contexto. Além disso, as pessoas tendem a resistir às
mudanças. É assim a relação que Fernando e Renata mantêm com as dívidas contraídas.
Fernando não esconde do pai que possui essa outra dívida, conta inclusive que já pediu ajuda
para pagá-la, mas que o pai negou.
Ele (o pai) disse que essa dívida veio de gastos inconsequentes, falou que ele já me
banca morando fora, paga meu curso, que não consegue entender como mesmo assim
eu fui pedir empréstimo, se ele mesmo já teve que pedir um pra justamente me bancar...
Ele acha que foi uma dívida inconsequente e que eu deveria me virar pra pagar isso, do
meu jeito.
Apesar da Renata dizer que não são dívidas, eu já trabalhei em banco e sei que são sim,
porque te cobram os juros por usá-las, né. Cheque especial e rotativo do cartão de
crédito. Quando eu trabalhava em banco, eu usava bem mais, agora eu uso só quando a
coisa aperta, quando a grana que meu pai me dá pra viver fora acaba mais rápido, a
mesada (risos). (Fernando)
Thaler (2017) afirma que poupar é uma escolha que consiste em abdicar do consumo no
presente em função de uma potencial capacidade de consumo maior no futuro. E talvez no fato
de ter que esperar para consumir é que resida a maior dificuldade de Renata em lidar com seus
gastos e dívidas. Os sentimentos gerados nela de que precisa se adequar ao perfil de consumo
de suas amigas parece contribuir para sua situação financeira atual.
Elas têm um estilo de vida melhor que o meu. Elas podem muito mais do que eu. (...)
todas elas têm grana da família, tem algumas que os pais são médico, tem outras que
empresários e tal, mas enfim, todas têm uma família boa. Boa que eu digo, que tem
grana, que tem bastante grana, e daí meio que o salário delas vai pro que elas querem
gastar com elas, pra roupa, pra sapato, bolsa, festa. Mas assim, o que elas precisam pra
viver mesmo, os pais que pagam, sabe? Eu tenho uma amiga que é filha de um desses
caras de construtora, o pai dela é dono dessas construtoras, mas então você imagina o
padrão de vida dela. É bem alto. Eu sou de longe a mais pobre das minhas amigas, eu
não posso fazer as coisas que elas fazem. (Renata).
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Deixando a racionalidade de lado, Renata sabe que não pode, por questões financeiras,
mas faz. E apesar de acreditar que entende de economia e finanças e de trabalhar com
Investimentos, ela demonstra fragilidade no assunto.
Eu disse que eu não posso, mas eu não disse que eu não faço. (...) com quem que eu vou
sair se não for com elas? Eu tenho que me encaixar, o problema é meu, não é delas. Elas
não têm problema de dinheiro e pronto. (...) eu vou pagando no crédito e crédito sempre
tem dinheiro. Você põe ali e já era. (Renata)
E apesar de fazer piada com o que faz quando a fatura do cartão de crédito finalmente
chega, dizendo apenas a “abre”, Renata assume que a situação mexe com o seu emocional.
É sempre uma tortura. Quando vem a fatura começa um período de dias que eu chego a
sentir um aperto na garganta assim, que eu mal durmo, sabe assim? É difícil, porque
tipo, não é só a fatura do cartão, tem ainda as viagens pra ver o Fernando, tem conta de
celular que eu tenho gastado uma grana pra falar com o Fernando, tem coisa que eu
quero comprar. É tipo um equilíbrio, você tem que ir equilibrando e vendo onde que tá
mais apertado. Daí você põe ali e tira daqui.
A fatura desse mês veio em R$ 7.400 por aí. (...) esse mês veio um pouco mais alto
porque eu tive que comprar parcelado o vestido pra ser madrinha de casamento da minha
amiga da escola. E foi bem caro porque o casamento é bem fancy assim. (...) Só o vestido
foi R$ 12 mil. Mais sapato, a bolsa e os acessórios, acho que ficou em uns R$ 13 mil
tudo. (Renata).
Para Fernando e Renata, é possível ainda fazer relação de suas entrevistas com a
heurística de Aversão a perdas, mas talvez não em sua forma mais conhecida. Normalmente,
essa regra de bolsa é associada a investimentos, quando as pessoas têm, por exemplo,
dificuldades em se desfazer de uma ação que está desempenhando uma trajetória ruim, já que
se desfazer dessa mesma ação significaria realizar a perda, aceitá-la, desistir. Fernando e Renata
agem dessa maneira quanto aos hábitos de consumo que realizam.
Renata tem dificuldade em classificar seus gastos em necessários ou supérfluos. Para
ela, essa é uma questão que pode ser interpretada de maneiras diferentes, a depender da pessoa
que está vivenciando a situação.
Eu tô viajando bastante, pelo menos umas duas vezes por mês eu tô indo pra lá (o noivo
de Renata, Fernando, está fazendo MBA internacional e morando nos Estados Unidos).
E mesmo quando eu não, como a gente se fala todo dia, tipo, ele me liga ou eu ligo pra
ele e daí é ligação internacional, vai grana aí. Mesmo que use a rede do celular pra
chamada por Facetime, meu plano de celular eu até mudei por causa disso. E às vezes
ele me liga e eu ainda tô aqui no banco, daí eu tenho que usar o 4G mesmo, porque não
dá pra ficar falando na rede do banco sendo que é tudo protegido e é a minha vida

48

pessoal. Então isso tá bem difícil, a gente tá pensando em como fazer, o ideal seria eu ir
morar lá com ele e tal, mas é complicado porque eu teria que largar meu emprego aqui
e ir pra estudar e procurar alguma coisa lá. Eu tenho o sonho também de fazer MBA
fora, mas é uma grana que vai, né. (Renata).
Renata considera que a ida de Fernando para o exterior potencializou o perfil de gastos
que ela tinha, mas afirma também que os dois sempre tiveram um estilo de vida mais voltado
para o consumo, com o mesmo grupo de amigos, vão ao cinema e saem muito para comer.
A média é uns R$ 500, R$ 600 pra nós dois juntos por restaurante. Mas já teve vez que
foi mais que isso em ocasiões especiais, tipo aniversário meu ou dele, aniversário de
namoro, quando a gente foi comemorar que ele passou pro MBA. (Renata)
Fernando também não considera todos esses gastos como supérfluos, mas sim
necessários para alguém que se estabeleceu longe do seu país de origem e de sua família.
Quem vê de fora pode de repente achar que isso é supérfluo, que não tem necessidade
de tudo isso, mas vai você morar fora pra ver. Você tá num ambiente diferente, que não
é o seu, longe da sua família e das pessoas que você ama. E ainda teria que se privar de
fazer as coisas e ficar enfurnado sozinho dentro de um apartamento minúsculo? É
dureza... (Fernando).
Fernando considera entender de assuntos como economia, finanças e investimentos por
também já ter trabalhado no mercado financeiro, em um banco. Ele diz ainda que sempre que
sobra algum dinheiro, tenta investir.
Sempre que sobra um pouquinho, eu guardo sim. Hoje, o que eu faço: eu ainda carrego
os investimentos que consegui fazer quando estava no Brasil, quando ganhava bônus
das empresas em que trabalhei. Esses meus investimentos, fundos, previdência, títulos
do Tesouro e até uma carteira de ações estão em um determinado banco e na corretora
desse mesmo banco. Minhas dívidas, de onde uso cheque especial, rotativo do cartão,
estão em outro banco. Eu não misturo que é pra não dar chance de não conseguir fazer
esse meu bem bolado e ir seguindo. (Fernando).
O que ele chama de “bem bolado” é justamente manter dívidas e investimentos em
instituições diferentes, já que também não considera uma opção sequer fazer as contas para
saber se valeria quitar as dívidas com o dinheiro que tem guardado.
Eu ter as dívidas veio do acaso, veio dos acontecimentos que não tive controle, mas não
quer dizer que eu não sei mexer com dinheiro, então não quer dizer que eu quero
renegociar ou pagá-las com o dinheiro que eu tenho investido. Não quero nem dar a
chance de ninguém achar que isso é o certo e querer se meter. Ninguém que eu digo é
também os próprios bancos onde tenho essas contas.
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(...)Pra mim não é uma questão de fazer as contas, de ver se a rentabilidade dos meus
investimentos é superior aos juros das minhas dívidas. Eu sei fazer essas contas porque,
como eu disse, já trabalhei com isso. Sei inclusive que posso estar sendo influenciado
por algum viés de finanças comportamentais, não é assim que fala? (Fernando)
Endividada com cartão de crédito afirmando que entende bastante de finanças economia
e investimentos, Renata entrega como se enrolou com essas questões, começando por quando
precisou pedir ajuda para os pais para pagar suas dívidas.
Mais de uma vez. Porque me enrolei pra pagar o rotativo do cartão e queria ver se meus
pais podiam me ajudar, mas acabou que nunca rolou. Minha mãe ela é organizadora de
casamento assim, então sempre foi muito de temporada. Tem época que tá indo bem e
tem época que nem tanto. E nos últimos anos não tem sido muito bom pra ela nesse
negócio não. E meu pai tá desempregado há alguns anos já, daí é complicado. A grana
da minha mãe vai pra essas coisas da casa e ela acaba sustentando o meu pai, mas ele
tem ainda também algum dinheiro guardado de rescisão de INSS [FGTS], mas é um
dinheiro que ele diz que não conta com isso não, que é pra gente nem pensar que tem
isso ali, mas numa situação que estamos precisando, acho que a gente deveria contar
com isso sim. Isso já deu muita discussão lá em casa...
Cartão de crédito no rotativo não é dívida, é um benefício do cartão. E eu fiz como todo
mundo faz, por isso que não é dívida. Eu paguei o valor mínimo e pronto, foi isso.
Fui pagando nos outros meses. Ainda tô pagando na real. (...) continuo somando, tudo
normal. Daí vai parcelando também e é isso. Sempre dá pra conta com o cheque especial
também, que é um benefício muito bom pra quem trabalha aqui no Itaú que tem um
limite maior de cheque especial. (Renata).
Fora usar o rotativo do cartão, Renata também afirma que usa o “benefício” do cheque
especial.
De benefício, eu uso tudo, né. Pô, nada que é de graça a gente recusa, por isso que eu
uso o cheque especial à vontade.
Comparado com o que seria se eu não trabalhasse aqui, é de graça sim. (Renata).
A respeito dos investimentos, ela continua mantendo os que tem, mas só faz aportes
fixos na previdência privada, já que essa sai direto de sua folha de pagamento.
Eu tenho a previdência do banco (determinado percentual é debitado diretamente da
folha de pagamento de cada colaborador todo mês e a empresa vai lá e aporta a mesma
quantidade novamente todo mês), tenho alguns fundos e invisto em alguns títulos mais
de longo prazo do Tesouro também [Tesouro Direto].
Fixo mesmo é só o valor da previdência. O resto vai de quando dá. Olha, vamos lá, às
vezes o que eu faço pra não deixar de investir é, já que tô usando o cheque especial
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mesmo, e dinheiro de cheque especial, não sei se você sabe, não dá pra investir, fica a
dica. Eu transfiro pro Fernando e daí ele investe pra gente pela conta dele. (Renata)
Dos três entrevistados do Grupo 1, apesar de Fernando e Renata dizerem que entendem
bastante de economia e finanças, é Bruno quem demonstra consciência não só de sua situação
financeira, mas também da situação econômica do país e de como os brasileiros, de maneira
geral, lidam com isso. Ele considera que a atual realidade do Brasil, com menor patamar
histórico de juros é algo para o qual ele não estava preparado e que pode ter ajudado a resultar
em sua situação financeira atual.
(...) taxa de juros no patamar histórico mais baixo, necessidade de correr mais riscos em
busca de mais rentabilidade. O brasileiro não tá preparado pra isso, eu não tô e acho que
ninguém tá. É pedir muito pra uma população que na grande maioria não entende nada
do assunto economia que de repente entenda que precisa investir em ações ou fundos
imobiliários que estão na moda, por exemplo. (Bruno).
Ainda sobre as pessoas não serem conscientes de sua situação financeira, Bruno
comenta que percebe um certo vitimismo em alguns, que delegam a responsabilidade de suas
atuais conjunturas à atual conjuntura do Brasil, sequer considerando que poderiam fazer algo
para mudar isso.
(...) é mais fácil pras pessoas de maneira geral acreditar que não pode fazer nada pra
melhorar de vida, que a situação do país é a que é, que não dá pra poupar mais, que não
tem como ter uma reserva de emergência, que não dá pra quitar as dívidas... (Bruno).
Assumindo que a situação acabou ficando pesada demais para ele, Bruno afirma que
hoje possui dívidas e nota-se que o financiamento imobiliário de um apartamento que ele diz
ser grande e novo porque ele e a esposa queriam que fosse a casa da vida deles com o filho,
acabou se tornando um fardo a ser pago.
Eu tenho um financiamento imobiliário. Minha esposa costumava ficar responsável
pelas parcelas desse financiamento, que ainda hoje são bem altas. O apartamento é
recente, novo, grande. A gente quis um lugar que pudesse ser a casa da nossa vida com
o Pedrinho, tem de tudo, tem de tudo pra ele aproveitar e crescer bem.
Eu peguei também um crédito no banco assim que o Pedrinho nasceu porque ele teve
uma complicação bem grave logo nos primeiros dias e eu não tinha de onde pegar o
dinheiro pra pagar os tratamentos tão rápido quanto precisava (emocionado, com os
olhos lacrimejando). (Bruno).
Apesar de perceber que aquele não é um assunto fácil de ser abordado com o
entrevistado, a entrevistadora/autora, questiona nesse momento como ele e a esposa não tinham
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dinheiro para pagar o tratamento se ele mesmo tinha dito que tinha, antes de contrair as dívidas,
o hábito de poupar dinheiro.
Eu sempre guardei de 20% a 30% do meu salário. E eu formava o que se chama de
reserva de emergência. (...) Então, só que (...) também falam que está na hora de
diversificar, que com a taxa de juros nesse patamar, a gente precisava se arriscar, quem
tem longo prazo precisa tomar riscos. Pois bem, eu tô completamente investido em ações
e fundos imobiliários. (Bruno).
Quando questionado sobre seus conhecimentos de que uma reserva para emergências
deve possuir liquidez para que se possa tirar dali o dinheiro sempre que precisar, Bruno diz
entender o conceito, mas afirma que foi levado pelo momento de achar que não precisaria,
misturando objetividade e subjetividade nesse momento da entrevista.
(...) e eu achava que não ia precisar tão cedo. Veja bem. Eu tenho esse dinheiro guardado
não é pra mim não, é pro futuro do Pedrinho. Sempre foi por ele. E daí eu achava que
tinha tempo de fazer esse patrimônio crescer cada vez mais. Imagina ele chegar na época
da faculdade já tendo tudo pago? Não seria uma maravilha? Ainda poder comprar um
carro, uma casa? Nossa, é isso que eu quero pro meu filho. (Bruno).
Com renda mensal aproximada de R$ 15 mil, Bruno acredita que ganha bem, que não
tem gastos supérfluos (apenas 5% da renda mensal) e afirma que seus gastos são os tradicionais
de uma família, porém sem extravagâncias. Apesar disso, como a parcela de seu financiamento
imobiliário é de R$ 8 mil, ele conta que chegou a fazer as contas, mas não conseguiu pagar o
tratamento do filho apenas com a renda mensal.
Ainda assim, ele demonstra confiança de que conseguirá honras com suas dívidas e
nota-se nele a consciência do que é preciso ser feito para quitá-las.
O crédito eu vou quitar até o fim de 2020. Tudo bem, aos poucos e com juros, mas foi
necessário. Mas o financiamento eu ainda tento obter remuneração acima do custo
efetivo total da minha dívida e também para reserva de emergência e possíveis
oportunidades.
Tudo isso pra garantir rentabilidade dos investimentos superior ao custo da dívida,
segurança em ter patrimônio financeiro disponível e alcance de oportunidades que
possam surgir. (Bruno).
E afirma ainda que o fato de possuir investimentos, apesar de também dívidas, o faz se
sentir melhor, existe um prazer envolvido nisso.
Sim, em função de aprimoramento e aprendizado continuo em novos investimentos
diretamente feitos por mim, acompanhamento do saldo e tentativas constantes para
incentivar pessoas a também pouparem. (Bruno).
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No que Fernando e Renata novamente se apresentam ao lado de Bruno é na motivação
orientada para o futuro. Bruno já tem um filho, para o qual deseja dar o melhor que puder.
Fernando e Renata têm menos consciência de sua situação financeira atual do que Bruno, o que
os faz não ter certeza de quando conseguirão atingir os objetivos, ainda que eles não consigam
expressar isso de forma clara. Mas querem formar uma família e se orientam para dar o melhor
que puderem aos futuros filhos.
(...) Eu não mexo nos meus investimentos porque eu e a Renata temos planos. Queremos
ter filhos e esse dinheiro é pra eles, pra vida deles, pra dar o melhor que a gente puder
pra eles. Tem dinheiro que a Renata até me manda e eu invisto, porque é pro nosso
futuro como família mesmo. (Fernando)
Sabe porque a gente é um casal e ele me apoia, não tem problema nenhum nisso, aliás.
É que não sei se eu deixei claro porque que essa opção não existe, que eu nem cogito. É
porque esse dinheiro é pro meu futuro, é pra eu ir morar com o Fernando lá fora se der
pra fazer o meu MBA, é pra gente começar a formar a nossa família depois, ter nossos
filhos e comprar a nossa casa. É por isso, entendeu? Tá tudo bem planejado na minha
vida já e eu e o Fernando compartilhamos dessas ideias. (Renata).
GRUPO 2 – ORIENTADOS PARA PRESENTE HEDONISTA: CECÍLIA, FRANCINY,
MARIANA E THALITA
Como citado anteriormente, as pessoas com a orientação no presente são imediatistas e
a orientação de presente-hedonista aparece em pessoas que vivem para o momento presente,
com pouca preocupação por possíveis consequências futuras. No Grupo 02, as entrevistadas
acreditam que precisam “aproveitar a vida”, “viver o hoje”, já que “não se sabe o que o futuro
reserva”.
Das quatro integrantes desse grupo, Cecília é daquelas pessoas divertidas e envolventes,
capaz de fazer com que os outros deem risada de suas histórias com os gastos excessivos e com
as frases e adjetivos prontos que usa no diálogo.
Eu sou zero controlada! Zero, eu sou o descontrole em pessoa. E eu tenho noção, tá? Eu
não mudo por pura falta de vergonha na cara, sem vergonhice mesmo.
(...) Eu vivo com dívidas do cartão de crédito porque eu pago só o valor mínimo e o
resto eu vou parcelando, mas não pense que isso me impede de continuar gastando, seja
pra coisa que realmente precisa, seja pra coisa que não precisa tanto, mas que eu quero
muito. A verdade é que eu sempre quero muito. Sabe que uma vez o meu terapeuta me
falou pra fazer assim: não compra na hora que você ver na loja, segura a vontade e não
compra! Mas vai pra casa e, se depois de uma semana você continuar pensando naquilo
que você queria ter comprado, daí você avalia se você realmente precisa, volta na loja e
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compra. Porque ele achava que eu comprava por impulso, sabe? Pra meio que suprir
alguma coisa ali na hora que tava me incomodando ou me fazendo falta. Sabe o que eu
fazia? Eu até não comprava na hora, mas eu ligava depois de meia hora pra reservar,
porque eu ficava com medo de esperar uma semana e depois não ter mais! Você
imagina? Daí eu reservava e pronto. (Cecília).
O que o terapeuta de Cecília acreditava era que ela se enquadrava no grupo de pessoas
que compra por impulso, quando na verdade, Cecília parece demonstrar comportamentos de
compras compulsivos, não impulsivos. Isso porque não são os fatores externos que mexem com
ela, mas sim os seus próprios sentimentos, o que ela sente tanto antes quanto depois de uma
compra. O fato de comprar a deixa feliz e preenche nela algo do qual ela sente falta.
Mariana também comenta sobre as motivações para seu comportamento de compra
serem mais internas do que externas, relacionadas a sentimentos e vontades que ela carrega.
Além disso, ela explica que esses mesmos sentimentos e as comparações que faz rotineiramente
com as pessoas à sua volta também estão ligadas ao fato de continuar investindo, mesmo tendo
dívidas para arcar.
Ah, acho que era mais interno. Mas assim, aquele interno que você compara com os
outros, sabe assim? Porque como a gente trabalha em uma área de investimentos, as
pessoas tão sempre falando do assunto, falando no que elas estão investindo e eu
trabalhei muito tempo na área de recomendação, então parecia bizarro eu fazer
recomendação de investimentos e eu mesma não investir, entende? Sei lá, internamente
mesmo. Mas assim, eu falava pra todo mundo nas rodas de conversa que também
investia em tal produto, e aquilo me fazia bem. Acho que é um conflito muito grande de
eu trabalhar com investimentos e estar gastando o que eu to gastando, sabe assim? Eu
me engano, eu acho. (Mariana)
Tanto para Cecília quanto para a Mariana, o comportamento de compra está ligado
também, à falta de autocontrole. Para Kuhl (1984), o comportamento de poupar viria de uma
composição de um comportamento dirigido por metas e hábitos, que se apoiam e se balanceiam
diariamente para gerar a ação necessária. Dessa forma, a falha de Cecília e Mariana em
economizar consistentemente pode não ser necessariamente devido à falta de motivação, mas
devido à falta de estrutura comportamental bem formada (Dholakia et al., 2016). À luz dessa
teoria, a intenção de agir de determinada forma (poupar) é bem distinta da capacidade de
controlar os impulsos e vontades (consumir), manifestação que representa falta de autocontrole
para consumir e adiamento de atividades consideradas desagradáveis, como poupar (Harris &
Laibson, 2001; Laibson et al., 1998).
Com a ajuda de seus pais, Mariana comprou um apartamento para morar com seu noivo,
Rogério, e conta que essa investida a descapitalizou completamente.
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Por causa das dívidas que eu assumi comprando o apartamento. Hoje em dia quase tudo
que eu tô guardando ou vai ser dado pros meus pais porque eles que me ajudaram a
comprar o apartamento ou por causa da reforma do apartamento. Então, hoje em dia eu
não tô guardando quase nada, eu tô guardando quase zero, tudo que eu ganhar de bônus,
que vai ser aproximadamente uns R$ 120 mil vai pros meus pais (no banco onde
Mariana trabalha, os funcionários têm o benefício de receber bônus anual em
determinadas áreas. O valor varia de acordo com o cargo e função do profissional).
(Mariana).
Para ambas, o cartão de crédito é um dos principais meios pelos quais elas garantem o
poder de compra, mesmo que saibam que não conseguem pagar a fatura dele por completo.
Mariana explica que é justamente o cartão de crédito que reúne suas maiores dívidas.
A conta do cartão de crédito é sempre a minha conta mais alta e eu tenho que tirar do
resto que tenho de aplicação às vezes pra conseguir pagar o cartão e os meus pais. Pelo
menos uns 80% da minha renda mensal vai pra isso de conta de gastos que fiz com
compras. Isso é um ponto que é muito ruim: eu continuo comprando nesse meio tempo,
claro, não no ritmo que eu comprava antes, mas eu compro algumas coisas. Só que assim
eu sou doente, não não tô zuando, eu sou doente mesmo. Minha mãe fala: você precisa
de terapia. Não sei o que você precisa, mas você precisa se cuidar porque isso não é
normal. (Mariana).
Da mesma forma que Mariana, Cecília explica que o fato de ainda possuir investimentos
está relacionado com a sua falta de autocontrole. Isso porque as aplicações que ela possui
(Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Previdência Privada) servem como uma reserva para ajudar a
pagar suas compras. Ela também comenta que faz algum tempo que não consegue fazer novos
aportes em suas aplicações e explica como existe um círculo vicioso em suas atitudes em
relação ao dinheiro.
Faz uns meses que eu não coloco nada a mais, que é só a previdência do banco que
como já sai direto da folha, já vai direto e tal, então vai todo mês. Às vezes eu acho que
ser assim é uma benção, né? Porque daí pelo menos a gente não vê, ixi, nem vê aquele
dinheiro e daí já não conta com ele. É uma boa estratégia isso mesmo. Quando eu estava
colocando mais dinheiro nessas minhas aplicações, eu estava fazendo isso, o dinheiro
caía, daí cobria o cheque especial, o cheque especial é praticamente um ente da minha
família, amor. (muitos risos) Bom, daí o que sobrava eu investia pra daí nem ter chance
de gastar. Daí caía a parcela do cartão, daí eu pagava o mínimo, já entrando no cheque
especial nessas horas às vezes, daí depois eu continuava comprando e daí vai comendo
esse dinheiro do especial. E é isso, um ciclo. O que aconteceu desses meses que eu não
coloquei nada mais nos meus investimentos foi que eu já tinha uns planos de compras e
também eu tô pagando uma viagem pra África, ai, amor, eu amo a África, adoro viajar
pra lá. (Cecília).
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Ambas as entrevistadas também já se enrolaram nos próprios esquemas montados entre
endividamento e investimentos e precisaram pedir ajuda a seus familiares, mas contam o fato
como uma experiência ruim, que não gostariam de reviver.
Rogério falou que é um absurdo, que eu não tenho noção nenhuma, que ele tá
preocupado comigo. Essas coisas, né. Que um dia a gente vai ter filho e isso não pode
acontecer, que eu que cuido da empresa, um dia se ele vier a faltar eu que vou ter que
assumir a família e como é que vai ser... Essas coisas, sabe assim? Fala pra eu buscar
ajuda, fazer terapia, conversar com a minha mãe, que eu devo estar usando as compras
tipo como uma válvula de escape de alguma coisa, que preciso ir entender de onde vem
isso, esse prazer de comprar. E ele chega ele mesmo a falar com a minha mãe. Fala. Fala
com a minha mãe e com o meu pai. O caso mais sério, né, que foi o ano passado, que
foi na época de comprar o apartamento, ele falou com o meu pai e com a minha mãe.
(Mariana).
Já precisei pedir ajuda pra minha mãe, pra minha irmã e também já peguei empréstimo
no banco em outras duas situações. Que eu me enrolei com os meus gastos e saiu do
meu controle até esse ciclo organizadinho que eu te contei. (risos) Eu sou zero
controlada com esses gastos de coisas que eu gosto, que eu já te falei que tentei algumas
maneiras de mudar, mas com o meu ciclo eu acho que funciona bem até aqui. Amor,
quando eu tive dívidas no passado, eu avisei. Inclusive, foi minha mãe que pagou as
duas vezes o empréstimo do banco porque ela me falou que não valia a taxa de juros,
parece que o empréstimo, o crédito né de 30 mil ia sair muito mais que isso se eu fosse
pagando aos poucos as parcelas. E a verdade é que eu não sei também se ela não pensou
que eu não fosse conseguir pagar as parcelas depois, sabe? Que fosse me enrolar ainda
mais, e a verdade também é que se enrolar com o lugar que você trabalha não é bom né.
Vai que me demitem porque me acham doida? Mas hoje não conto neeem, olha, não
conto mesmo. Não é algo legal pra contar. E na época minha mãe depois ficava
perguntando dos meus gastos, querendo ver a conta do cartão, chegou a pedir a minha
senha, foi bem ruim. Demorou pra ela voltar a confiar. (Cecília)
Cecília e Mariana se enquadram na categoria dos sobreendividados, com seu constante
uso de cheque especial e cartão de crédito. Por serem orientadas ao presente hedonista, elas
lidam com essas dívidas como uma consequência do estilo de vida que querem preservar,
aproveitando ao máximo. Seja mantendo o padrão de gastos com roupas, itens de beleza,
restaurantes e podendo comprar um apartamento de 162m2, seja comprando tudo isso e
continuar viajando pelo mundo duas vezes por ano.
Amor, uma vez eu ouvi um vídeo desses de influencers financeiros na internet que a
pessoa dizia que, eu não vou me lembrar quem era, que a tranquilidade que te dá de
você quitar as dívidas é muito boa, mesmo que às vezes não valha a pena. Eu mesma
nunca fiz as minhas contas pra ver se vale, eu nem sei fazer isso. Mas também não é
algo que me tira a paz, por isso que eu nem conto pras pessoas, porque daí sou eu comigo
mesma e pronto, amor.
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(...) ai querida, olha... eu já te falei aqui como eu gosto de comprar, de sair, de aproveitar
a vida mesmo. A gente só vem aqui na vida uma vez, então tem que tirar o máximo de
proveito, sabe? Eu levo esse lema comigo. É por isso que acabo tendo dívidas, porque
aproveito muito a vida, e isso eu não vou mudar, nem conseguiria. (Cecília)
E assim como Mariana comentou que precisava investir por conta da posição que
ocupava dentro da área de investimentos, Cecília também revela sua motivação no mesmo
sentido, do status em meio a um grupo.
Eu acho que as pessoas saberiam se eu falasse e não fosse verdade, as pessoas
conseguem ver se eu invisto mesmo, né? E dá uma sensação boa de poder falar: nossa,
vou aplicar meu dinheiro. Ou poder participar desses lançamentos que as pessoas ficam
tudo comentando: ai, onde você vai por seu dinheiro? Ai, eu tenho tal fundo e tá indo
mal. Ai, será que eu continuo no Tesouro ou mudo pra um fundo agora que tem o de
colaborador com taxa baixa? Não é como se desse pra ficar de fora, amor. Se põe no
meu lugar, de assessora do banco, eu atendo também a área de Investimentos, eu preciso
tá inteirada. Mas eu prefiro morrer a ter que parar de comprar as minhas coisinhas pra
isso. (Cecília)
A fala de Cecília está relacionada ao primeiro item da explicação de como se caracteriza
o indivíduo materialista: o uso de posses para julgar o sucesso dos outros e de si mesmo
(Richins, 2004), ainda que essas posses sejam também os investimentos.
Ainda no Grupo 2, as outras duas integrantes dessa divisão, Franciny e Thalita são
orientadas para o presente hedonista, mas suas motivações aparecem sempre relacionadas a
outras pessoas de suas famílias, seja para gastar, seja para investir.
Franciny tem um relacionamento difícil com seus pais, é casada com Marcelo há três
anos e adotou a própria irmã mais nova, de 11 anos. Ela e o marido cuidam de Lili como se
fosse filha deles.
Meu pai é alcoólatra e minha mãe uma consumidora compulsiva. Você pode me
perguntar o quanto da compra compulsiva da minha mãe é gerada pelo alcoolismo e
eventuais sumiços do meu pai. Não sei mesmo. Porque a verdade é que poderia te
responder com o inverso: o quanto da doença, isso porque alcoolismo é doença mesmo
né, não é gerado pelo comportamento compulsivo da minha mãe? Ih, menina, eu já falei
tanto disso na terapia. Isso porque hoje eu faço só terapia, mas logo que eu saí de casa
eu frequentei o psiquiatra e tomava uns remédios que era pra manter meu nível de
alegria, tipo serotonina assim. (Franciny).
A motivação de Franciny para investir está bastante relacionada a como Marcelo conduz
a distribuição do dinheiro na casa. Durante toda a entrevista, Franciny cita o marido como uma
espécie de mentor, alguém determinante para que ela invista 13% de sua renda, para que invista
o dinheiro assim que o salário cai na conta, antes mesmo de pagar as contas do mês.
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Hoje em dia meus investimentos são todos juntos com o Marcelo. Nós dois depositamos
todo mês um pouquinho nesses investimentos. Quer dizer, aplicamos que fala né? Então,
o principal é a reserva de emergência e depois tem um dinheiro de pra objetivos porque
ainda hoje a gente mora de aluguel, mas como o Marcelo não quer entrar com um
financiamento imobiliário, a gente guarda dinheiro pra até chegar o dia que a gente vai
poder comprar a nossa casa própria. (Franciny).
Ao contrário de Franciny, que construiu a própria reserva financeira junto com o marido,
com o salário de ambos, Thalita contou com a ajuda de uma herança que sua avó paterna deixou
para ela e os primos. Quando recebeu a quantia de dinheiro, ela lembra que “foi com a maioria”
para saber o que fazer.
Quando eu tinha uns 25 anos, é acho que foi exatamente com 25 mesmo, minha avó
paterna faleceu, e ela tinha bastante dinheiro. Eu tenho 7 primos no total, sou filha única,
mas meu pai tem irmãos e daí minha avó tinha deixado repartido uma parte da grana
dela entre os netos. Parece que tem uma parte que foi direto pro meu pai e os irmãos
dele porque era de direito, digamos assim, eu meio que lembro do advogado usando
essas palavras “de direito” (fez o sinal de aspas com as mãos), e o resto daí tinha uma
quantia certinha pra cada neto. (...) Olha, deu uns 62 pra cada um.
(...) Cada um investiu. Minha avó deu nó em pingo d’água porque ela deixou tudo bem
especificadinho. A gente já recebeu o dinheiro em contas de investimento assim, não foi
que o dinheiro caiu na minha conta corrente não. Cada neto já tinha um conta que ela
tinha criado e que era uma poupança em que tava esse dinheiro. Acho que ela fez isso
pro dinheiro daí já ir rendendo um tanto também, né?
(...) Ah sim, é porque o meu pai e os meus tios, e também uns dois primos falaram que
poupança não era uma boa. E daí a gente tirou da poupança e colocou no Tesouro porque
disseram que o Tesouro era muito bom, que ia render mais e que não tinha risco também.
(...) Colocou no Tesouro Direto, sabe qual é? Foi nesse. Se que esses meus primos mais
entendidos também colocaram uma parte na Previdência Privada, mas na época eles
falaram, e meu pai eu lembro que concordou, que pra mim não precisava ainda porque
era muito cedo. Esses meus primos são uns 5 anos mais velhos do que eu. (Thalita).
No conceito de autocontrole apresentado na Revisão de Literatura, Franciny e Thalita
não possuem, o controle delas também está relacionado com os familiares que participam
ativamente de suas decisões financeiras.
Eu uso o cheque especial direto, não tem um mês que eu fico sem, e nem me lembro
mais qual foi a última vez que eu não paguei só o mínimo do cartão de crédito. Você
me falou que essas coisas se encaixariam como dívida quando a gente conversou
rapidinho por mensagem, então é isso.
(...) Não acho que sejam dívidas assim quando a gente pensa num conceito mais amplo
do que é dívida. Eu não peguei empréstimo nunca, por exemplo. Eu não tô exatamente
devendo dinheiro pra ninguém tô?
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(...) é só por causa dos meus gastos que não cabem no meu salário mesmo. (Thalita).
As falas acima servem para classificar Thalita como alguém sobreendividada, fazendo
uso frequente do cheque especial, por exemplo. Já Franciny, por sua vez, contraiu um
empréstimo para poder proporcionar à irmã mais nova coisas que ela sentia falta quando tinha
a mesma idade. Assim, Franciny se enquadra mais na classificação de endividada ativa, já que
esses gastos com a irmã são os motivadores que ela alega para ter dívidas hoje em dia. Porém,
como ela mesma deixou claro em diversos momentos, ela só investiu o que tem hoje por causa
do marido. Se não fosse por ele, será que Franciny não seria hoje uma sobreendividada?
Olha, quando você ganha responsabilidade de criar alguém tudo muda. Eu valorizo
muito o tanto que o estilo da minha avó me ensinou a viver de jeito simples, mas eu não
consigo deixar de desejar que a Lili tenha das melhores coisas, poxa. Ela não estuda em
colégio público, é particular. É natural que ela se compare com as amiguinhas, que ela
queira ter as mesmas roupas, brinquedos. E ela tá entrando na fase da pré-aborrecência,
ela quer ter perfume, sapatos, roupa bonita, começou a querer se maquiar, ela adora
coisas de papelaria. E eu não tirei ela da casa dos meus pais pra passar vontade. Ao
mesmo tempo, eu não posso colocar isso nas costas do Marcelo, porque isso é um dever
meu. Já basta todo o resto das contas dela e nossa que a gente divide, entende? Isso é
uma escolha minha. (Franciny).
Novamente o fator externo (o marido) se apresenta quando Franciny é questionada sobre
as razões de esconder a dívida contraída e também por quê não fez as contas para saber se não
valia a pena resgatar uma parte dos investimentos antes de ter contratado um empréstimo.
Eu acho que ele entenderia tanto que ele ia querer contribuir, ou tentar cortar alguma
coisa. Mas eu não quero que ele faça mais sacrifícios. Eu tenho tentado tratar isso na
terapia também. Porque eu sei que tô fazendo o que tô fazendo pelo bem da Lili e do
Marcelo, mas eu não queria estar mentindo pra ele, só não sei fazer isso de outro jeito
agora.
(...) Nunca fiz. Porque a real é que de repente até vale a pena mesmo resgatar, mas você
entendeu que essa não é a razão? A minha motivação é dar o melhor pra Lili e não dar
mais um peso pro Marcelo. E se eu fosse fazer essas contas, eu ia ter que conversar com
ele e contar que olha preciso resgatar e abrir o jogo. E realmente não acho que é por aí
não. (Franciny).
Também é em relação a manter os investimentos, mesmo tendo dívidas não quitadas
que Franciny e Thalita demonstram aversão a perdas e características de indivíduos
materialistas. Elas se julgam mais que os outros por possuírem investimentos e também julgam
os outros a partir desse mesmo ponto. Além disso, para elas, é inconcebível se desfazer de uma
aplicação que elas lutaram tanto para conseguir.
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Sinto um prazer de poder dizer que não sou igual à minha mãe, me alegra ver o quanto
o Marcelo fica feliz com aquilo que a gente tem construído juntos também. Me dá uma
certa tranquilidade e até empoderamento olhar aquele patrimônio. E é isso por enquanto.
É dúbio né? Eu também não sei, tenho tentado tratar isso na terapia e sei que quando
chegar o IR do ano que vem, talvez eu tenha que pelo menos eu mesma fazer a minha
declaração se não quiser que o Marcelo saiba o que tá acontecendo. Mas eu confesso
que tenho deixado pra pensar nisso depois. (Franciny).
É que você tá chamando de dívida, mas eu já te falei que a gente não vê assim. Esses
dinheiros tão ali pra serem usados, porque se não ninguém te daria se não fosse pra você
usufruir disso. O que eu ganhei da minha avó é pra minha vida, não é algo que eu possa
mexer. Meu pai me ensinou isso, sabe? A zelar por esse patrimônio digamos assim que
eu herdei da minha avó.
(...) É claro que me faz bem! Significa que a minha vida não vai ter preocupação pra
alcançar as coisas, pra me realizar. (Thalita).
GRUPO 3 – ORIENTADOS PARA O PASSADO NEGATIVO: ALICE, DANIELA E PEDRO
Indivíduos de passado-negativo refletem uma visão geralmente negativa, pessimista e
aversiva em relação ao passado, podendo ser expressa no quanto eles sofreram para chegar até
o presente. Essa atitude negativa em relação ao passado pode ser consequência de eventos atuais
que foram experimentados como traumáticos ou desagradáveis, ou da reconstrução negativa de
eventos passados, sendo mais frequente a mistura de ambos. Isso significa que nem sempre o
passado realmente foi ruim, mas que a forma como as pessoas se lembram dele e o reconstroem
é que o torna negativo.
Alice, Daniela e Pedro se enquadram nessa categoria de orientação temporal. Os três
possuem reservas financeiras e uma das razões pelas quais se recusam a tirar dinheiro dessas
reservas para quitar ou pagar parcialmente suas dívidas é o quanto consideram que sofreram e
penaram para construí-las. Apesar disso, é possível dizer que existe uma percepção diferente
da autora quando eles contam suas histórias, já que é muito evidente o quanto seus pais
ajudaram e ainda ajudam com suas contas e gastos financeiros.
Alice é de família do interior de São Paulo e mora na capital sozinha, em um
apartamento que foi de sua avó e no qual seu pai também morou quando fazia faculdade. As
contas do apartamento são seus pais que pagam, e ela alega que eles é que preferem assim, já
que ela é filha única e essa é uma maneira que eles encontraram de ajudá-la.
Eu pago aquilo que é meu meu mesmo. Tipo: celular eu pago. Minhas roupas, eu pago.
Minhas festas, eu pago. Meus remédios, eu pago. Meus suplementos, eu pago. Minha
academia, eu pago. Minha nutricionista, eu pago. Agora, o que é da casa em si, meus
pais pagam porque eles também se utilizam disso quando eles vêm me ver (a cada 15
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dias). Então sei lá, internet, eles pagam. NET, eles pagam. Aquelas contas de luz, água
e nem sei mais o que, eles pagam. Empregada, eles pagam. Porque daí também, ela
também faz a comida pra mim e quando eles tão aqui. (Alice).
Além disso, tanto Alice quanto Pedro apresentaram uma situação em que vendem
constantemente seus tíquetes de alimentação, que recebem no trabalho, para os pais e recebem
o dinheiro em troca.
Eu vendo meu tíquete alimentação que ganho no serviço pros meus pais. Então eu
entrego o tíquete pra empregada, ela compra as coisas da casa, que vou ser bem sincera,
acho que tem mais coisa que comida, acho que dá pra comprar umas coisas de limpeza
também, mas não sei direito quais. E daí meus pais me dão em dinheiro esse valor.
(Alice).
Eu sempre vendi meu Vale Alimentação de mercado para a minha mãe, com o
argumento de que eu morava lá e estava ajudando, mas que se um dia eu fosse morar
sozinho, ela teria que me pagar esse valor pra eu conseguir também ir ao mercado. Acho
que ela se apegava à ideia de que eu nunca sairia, mas eu saí. E daí a Cinthia (namorada
de Pedro) tem um apartamento numa região de SP mais cara do que onde meus pais
moram, então as compras também são mais caras. Eu tive que negociar com a minha
mãe dela me pagar a mais pelo Vale Alimentação, então agora ela me dá uns 20% a
mais, que daí dá de boa pra fazer as compras perto de casa. (Pedro).
Pedro e Daniela trabalham no mercado financeiro e consideram que entendem de
investimentos, economia e finanças. Daniela relativiza e diz que entende muito mais do que já
entendeu um dia e que aprendeu pela necessidade de participar mais ativamente no trabalho. Já
Pedro, considera que entende muito e se coloca também na figura de mentor financeiro de sua
família, ajudando a tomar decisões importante e muitas vezes influenciando a seu favor. Mas
isso não foi suficiente para impedi-los de contrair dívidas, nem para que depois das dívidas
adquiridas, eles pensassem em quitá-las ou pagá-las parcialmente com os investimentos que
possuem. Foi citado na Revisão de Literatura que Dittmar (2005) coloca que o comportamento
de compra descontrolada e excessiva pode levar a sofrimento psíquico e a outras consequências
negativas, incluindo endividamento, já que muitas vezes falta ao consumidor o conhecimento
básico ou necessário daquela transação que está realizando. Baseando-se nessa premissa, esse
não seria o caso de Pedro e Daniela, já que ambos alegam conhecimento. O que nos faz recorrer
novamente à análise do autocontrole, ou da falta dele.
Teve uma vez que eu já precisei pedir ajuda pros meus pais e até pro meu namorado
para pagar dívidas. Eu me enrolei com compras, sapatos, roupas, maquiagem. E quando
percebi, tinha me enrolado até demais. E eu não queria ter que resgatar meus
investimentos pra pagar essa dívida, porque na minha cabeça, poxa, eu suei tanto pra
conseguir guardar esse dinheiro, tem planos pra ele, sabe? Não pode ser usado assim de
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repente pra pagar algo que foi um descuido. Daí eu peguei um crédito no banco, mas
sabe o que aconteceu? Eu paguei as dívidas que eu tinha, mas continuei usando o
dinheiro de crédito pra comprar roupas, sapatos, maquiagem. E meu namorado foi quem
descobriu e ele descobriu porque a gente ia fazer uma viagem pro exterior e pra
conseguir o visto, precisava comprovar renda e mostrar os investimentos. Daí, quando
ele me pediu esses dados, porque ele que organiza tudo das nossas viagens, ele
descobriu. E foi ele quem me falou que a gente tinha que contar pros meus pais. Foi
horrível, sério. Eu não me sentia dona da minha própria vida mais. Porque daí eu passei
a ter que reportar pra eles tudo o que fazia, porque eles pagaram minhas dívidas e
cobriram meu crédito no banco e eu fiquei devendo pra eles, entende? Então assim, é
algo que não é legal, dinheiro, essas questões todas, de conversar com eles. Parece
sempre que eu tô sendo observada, que eles tão de olho. (Daniela).
Durante a entrevista, Daniela tenta se enquadrar como uma endividada ativa, já que
segundo a fala abaixo ela tenta alegar que teve imprevistos e por conta deles não conseguiu
pagar todas as suas despesas.
Porque ainda hoje eu cometo deslizes de dinheiro, de comprar mais do que posso, e me
sinto mal porque né, tô pagando um apartamento também, meus pais me ajudam com
isso. Não é legal, seu sei. Mas quando eu percebo, já fiz, já comprei. Eu chego a fazer
umas contas mentais de achar que dá pra comprar tal coisa, se for só isso não vai
comprometer, mas acabo no cheque especial, ou tendo que pagar só o mínimo do cartão
de crédito. Eu chego a tentar não usar o cartão de crédito, pagar tudo no débito, mas
acaba que não dá porque daí se eu faço isso, me falta dinheiro para as contas da casa,
do carro, alimentação. (Daniela).
Apesar disso, algumas falas da entrevistada fazem com que ela seja classificada como
sobreendividada.
Eu não lembro a última vez que fiquei sem o cheque especial. E vira e mexe eu pago
somente o mínimo do cartão de crédito. Esse mês foi assim, por exemplo. (Daniela).
Autocontrole também não é algo que Alice tem, e seus pais parecem saber disso tanto
quanto a filha. Por isso, apesar de pagarem grande parte de suas despesas, eles tomam alguns
cuidados quanto às suas reservas financeiras.
Minha conta é no Itaú, né. Mas meu pais também tem uma conta pra mim no Bradesco,
que ele tem desde que eu era bem nenenzinha. Acho que ele abriu como uma conta
poupança, alguma coisa assim, mas daí depois ele mudou porque parece que poupança
já não é mais uma boa. E daí ele tem uns investimentos pra mim lá no Bradesco, tipo
tão no meu nome, tanto que eu que declaro eles no IR, mas eu não mexo. Eu só vejo e
pronto. Não tenho senha nem nada pra poder mexer. (Alice).

62

Alice diz que, no último ano, declarou R$ 408 mil na declaração anual de imposto de
renda pessoa física referente a essa reserva, e afirma que sabe que seus pais não lhe passam a
senha por medo dela gastar esse dinheiro, algo que ela afirma ser realmente possível.
Não sei se tudo, mas já teria pegado algum pouquinho. (Alice).
Alice também se encaixa na categoria dos sobreendividados, já que possui dívidas
constantes de cheque especial, rotativo de cartão de crédito e crédito pessoal. Essas dívidas
vieram de gastos rotineiros e é por isso que não é possível imaginar que ela quite suas dívidas
mantendo o mesmo padrão de gastos. Apesar disso, ela alega que não escolheu suas dívidas,
que elas vieram com seus gastos, tentando passar a impressão de imprevistos.
Eu gasto bastante com suplemento de academia e com a academia em si. Eu gasto pelo
menos uns R$ 8 mil por mês no todo dessas coisas, porque eu faço academia bem boa
pra manter o corpo, que acaba sendo meu chamariz também um pouco do trabalho, e eu
preciso cuidar e porque me faz bem também cuidar de mim.
(...) Em festas, em roupas, em bolsas, em sapatos. Muito em restaurantes. Eu adoro ir
em restaurantes bem tops, e eu janto bastante fora, acho que umas três vezes por semana
eu tô enjoada da comida da empregada e daí eu saio pra jantar bem top assim, pra
extravasar também da rotina do dia a dia e curtir um pouco. Ah, e eu comprei uma
Birkin!
(...) Ah, eu comprei um modelo barato e já usado, tá inteira, mas só deu pra comprar
usada. Eu te passo o contato do brechó de luxo que eu comprei. Foi uns R$ 30 mil.
(Alice).
Já Pedro pode se encaixar na categoria de endividados ativos, apesar de todos os
esquemas que fazia e ainda faz com seus pais, isso era o considerado normal para ele, por isso,
quando os pais decidiram cortar alguns desses combinados quando ele decidiu ir morar com a
namorada, para ele isso foi encarado como um imprevisto, algo com o qual ele não estava
contando. Além disso, ele possui hoje um financiamento imobiliário de uma casa que comprou,
o que também é considerado como dívida nessa pesquisa.
Eu tinha uma conta de celular que era plano família, só que era Claro e a claro não pega
direito no meu apartamento hoje. Tive que mudar pra Vivo, e meus pais não querem ter
que mudar pra Vivo porque eles têm um monte de benefício na Claro, daí eu me ferrei.
E eu gasto muito de 4G, então teve que ser um plano mais parrudo. Tive que começar a
dividir conta de internet, de TV, tudo né? Eu não pagava nada disso morando com os
meus pais, porque eram eles cuidando do filho. Não tenho como pedir isso pra Cinthia.
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(...) Esse ano a gente já foi pra um resort na Jamaica, já fomos duas vezes fazer roteiro
vinícola no Uruguai e o Revéillon a gente vai pras Maldivas. Você não tem noção da
grana. (Pedro).
Para Pedro também fica evidente que o materialismo fala mais alto e ele se julga e julga
os outros a partir das posses de investimentos. Por isso, quando questionado sobre a família ter
ou não conhecimento de suas dívidas, ele explica que não considera que isso seja uma opção.
Sabem só do financiamento. Como sempre fui eu que cuidei do dinheiro lá em casa, eles
não sabem e nem vão saber, eu que vou me organizar de volta sozinho. Não quero abrir
espaço pra eles questionarem algo que eu sempre fiz muito bem, que foi cuidar do
dinheiro de todo mundo. (Pedro).
Sobre usar os investimentos que possuem para quitar as dívidas, tanto Daniela quanto
Pedro alegam que sabem que não é um processo racional. A diferença é que, apesar de ambos
trabalharem no mercado financeiro, ela diz que nunca fez as contas porque sabe que bateria um
desespero, enquanto ele diz que já fez e que inclusive, pela taxa de financiamento que paga,
não valeria a pena. Além disso, ao final da entrevista eles retomam os conceitos de uma
orientação de passado negativo e falam que já sofreram muito para chegar onde chegaram hoje.
Eu sei que não é algo racional, mas não. Até já fiz as contas e tal, financiamento, pela
taxa que eu pago, não valeria a pena. E as outras dívidas, elas são momentâneas, meu
sentimento é de que eu destruiria um patrimônio que eu demorei anos pra construir por
causa de um escorregão. Ali nos meus investimentos, tá o futuro da minha família com
a Cinthia, futuros filhos, a qualidade de vida que eu poderei dar pra eles.
Olha, eu trabalho em uma corretora de investimentos, então é óbvio que tem. Eu
recomendo pras pessoas onde investir e eu mesmo não teria investimentos? Não dá né.
Então tem sim. E eu sempre fui esse cara pra minha família e amigos, então tem a
preservação da minha imagem pessoal também envolvida. (Pedro).
Como eu te falei, não é um processo racional. Tenho medo de sair do automático, de
parar de guardar dinheiro e no fim, acabar gastando. Daí não vou nem ter guardado
dinheiro e nem ter quitado a dívida. Entende como é difícil? Não é simples como parece.
Não sei se classifico como prazer, mas sinto uma tranquilidade absurda. Meio que, putz,
eu posso até fazer umas cagadas aqui e outras ali, mas meu futuro tá tranquilo, sabe? Eu
tenho um apartamento que vai ficar pronto e tenho dinheiro guardado. Tô pronta pra
vida adulta, entende? Posso pensar em ter filhos sem medo. (Daniela).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo deste estudo foi identificar as motivações que levam as pessoas a
terem dívidas e pouparem dinheiro ao mesmo tempo. Dessa forma, foram traçados os seguintes
objetivos específicos da pesquisa: i) identificar se o conhecimento financeiro tem relação com
a maneira como as pessoas lidam com dívidas e investimentos; ii) identificar se o
comportamento é diferente frente aos diversos tipos de gastos; iii) observar se os indivíduos
entendem os gastos que geram dívidas como necessários ou supérfluos.
A fim de alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa qualitativa com
entrevistas em profundidade e amostra coletada por conveniência ou bola de neve. O roteiro
das entrevistas foi semi-estruturado e posteriormente o conteúdo resultante das entrevistas foi
analisado. Foram realizadas 10 entrevistas presenciais buscaram explorar a existência de
alguma relação entre conhecimento financeiro e econômico e essas motivações que levam as
pessoas a terem dívidas e pouparem dinheiro ao mesmo tempo; o quão familiar os temas ligados
ao dinheiro são para as pessoas; os costumes do entrevistado quanto a poupar dinheiro; os
possíveis impeditivos para poupar dinheiro e os possíveis motivadores para consumir; como as
dívidas foram adquiridas, por quais motivos ainda não foram quitadas e que tipo de sentimento
despertam no entrevistado; os sentimentos suscitados nas pessoas com essa temática.
Com base na revisão de literatura para apoiar as análises, foi possível identificar que o
conhecimento financeiro não tem relação com a possibilidade de ter uma vida financeira
considerada mais saudável, que seria a consciência financeira perante as dívidas, seja para não
contraí-las, seja para contraí-las e focar em pagá-las ou quitá-las. O que os entrevistados
demonstraram foi não conseguir estabelecer uma análise racional quanto a entenderem das
temáticas relacionadas ao dinheiro. Assim, é possível afirmar que mesmo pessoas que contam
trabalhar no mercado financeiro e, por isso, alegam conhecimento, desconhecem ou ignoram
as altas taxas de juros de cheque especial ou rotativo do cartão, por exemplo. Não sendo
capazes, inclusive, de fazer contas para saber se não valeria a pena resgatar os investimentos
para pagar ou quitar essas dívidas. Com exceção de Bruno, que tem argumentos mais sólidos e
baseados no custo de sua dívida e na rentabilidade obtida com seus investimentos.
Os temas ligados ao dinheiro dividiram opiniões quanto a serem ou não considerados
tabus, com entrevistados que alegaram ter recebido educação financeira na infância, mesmo
que por meio de incentivos como pequenos serviços remunerados e aqueles que consideram
que educação financeira é um tema que entrou na pauta mais recentemente, não sendo presente
em suas infâncias e formação. Apesar disso, mesmo aqueles que não consideram que assuntos
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como economia, finanças e investimentos são tabus, não contam para os familiares e amigos
sobre sua atual situação financeira, ou contam apenas dos investimentos e escondem a parte do
endividamento pessoal e familiar.
Sobre os gastos que originaram as dívidas, a maioria dos entrevistados teve dificuldades
em conseguir dizer se foram com supérfluos ou não, já que consideram que essa é uma
caracterização muito subjetiva, não sendo possível separar de forma clara o que é necessário ou
não para as pessoas consumirem.
Com base nos estudos sobre a perspectiva temporal dos indivíduos (Zimbardo e Boyd,
1999), também foi possível observar que um grupo dos entrevistados se orienta pelo presente
hedonista, sendo imediatistas, não acreditando no impacto que as ações do presente podem ter
no futuro e buscando aproveitar a vida ao máximo, deixando as consequências para serem
descobertas depois, sem preocupação. Existem também aqueles que acreditam que já sofreram
muito para formar uma reserva financeira e que não é justo, ainda que por inconsequências
próprias, terem que se desfazer delas total ou parcialmente para pagar dívidas. Por fim, sob essa
ótica, alguns dos entrevistados demonstraram que possuem metas para os futuros, como a
qualidade de vida de suas famílias, e que o que fazem de manter suas reservas financeiras agora
está diretamente ligado a isso.
Sob a ótica de finanças comportamentais, com exceção de Bruno, os entrevistados
demonstraram ausência se autocontrole (Kuhl, 1984), e uma frequente aversão a perdas, não
sendo capazes de se desfazer dos investimentos, mesmo que racionalmente isso seja
considerado o melhor a ser feito.
De acordo com a classificação para pessoas endividadas (Tolotti, 2007), ainda foi
possível identificar os três tipos de perfil na amostra selecionada: a) indivíduos endividados
ativos: aqueles que estão constantemente contraindo dívidas e alegam que tiveram imprevistos;
b) indivíduos sobreendividados: que fazem constante uso do cheque especial, dividem as
compras em inúmeras parcelas no cartão de crédito e contraem empréstimos; c) indivíduos
endividados passivos: que realmente passaram por imprevistos, sejam eles doenças, acidentes,
desemprego, morte ou separação.
Por fim, traços de materialismo (Richins, 2004) puderam ser identificados nos
entrevistados, já que as posses são consideradas por eles valores pessoais, por meio dos quais
eles interpretam a si mesmos e ao ambiente à sua volta.
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5.1 Implicações teóricas e gerenciais
Os resultados mostram que políticas de educação financeira deveriam ser incentivadas
não apenas por governos os sistemas de educação. Deveriam sim ser pauta de projetos de
ministérios e ter uma grade curricular que acompanhasse as pessoas desde a infância até a vida
adulta sobre o tema, passando por todas as instituições de ensino. Deveria também ser pauta de
programas já para indivíduos que se encontram na vida adulta ou que já tenham concluído todas
as etapas de ensino. Além disso, como o fato de alguns entrevistados trabalharem no mercado
financeiro não impede que esses mesmos contraiam dívidas e tenham práticas de consumo de
produtos financeiros com altas taxas de juros, as instituições financeiras deveriam se preocupar
em colocar em práticas medidas para cuidar da saúde financeira de seus colaboradores.
Nessa linha, sugere-se que uma das temáticas para abordar o tema com os colaboradores
seja justamente a perspectiva temporal, já que com ela seria possível identificar gatilhos a serem
trabalhados com cada indivíduo, na linha de alcançarem seus objetivos e conseguirem trabalhar
suas motivações. Fazer com que clientes e colaboradores projetem suas vidas no médio e longo
prazo e façam contas de como deveriam/gostariam de chegar até a aposentadoria, por exemplo,
é uma boa prática. Em 2014, o Itaú lançou a regra 1,3,6,9, que faz uma conta simples de quantas
rendas uma pessoa deveria acumular para chegar, de maneira a conseguir manter seu padrão de
vida, na aposentadoria.
É preciso fazer com que os temas como economia, finanças e investimentos soem de
maneira natural a todos, e uma forma de fazer isso é trabalhar com habilidades interpessoais,
ou seja, as pessoas precisam saber qual é o benefício para elas mesmas que tomar determinadas
decisões ou fazer determinadas ações pode trazer. Um exemplo é o questionário de perfil
suitability que as instituições forçam os clientes a preencherem para poder investir. Hoje, o
assunto é tratado como uma espécie de impeditivo para que as instituições em questão possam
ou não fazer recomendações de investimentos às pessoas, quando o mais correto seria que as
pessoas identificassem ali oportunidades de autoconhecimento, de saber qual é a sua própria
tolerância e capacidade de tomar risco.
Seguindo essa linha, conteúdos voltados a clientes e colaboradores deveriam abordar
temas de psicologia econômica e finanças comportamentais com os quais as pessoas pudessem
se identificar, refletir e aprender. Hoje, o mais comum é achar conteúdos que abordam temas
macro como juros, inflação, etc.

67

5.2 Limitações e recomendações para estudos futuros
O presente estudo possui quatro principais limitações. A primeira delas diz respeito ao
perfil psicológico dos entrevistados. Seria interessante fazer uma análise também sob lentes
como a relação entre pais e filhos, relacionamentos amorosos, histórias de vida. Muitos dos
entrevistados citaram fazer terapia, ter acompanhamento psicológico e relatam, inclusive, que
tratam nas sessões sobre temas ligados ao dinheiro. Dessa maneira, uma análise sobre esses
temas poderia agregar à pesquisa.
Ainda considerando a relação entre pais e filhos, alguns entrevistados citaram práticas
como empréstimo com familiares ou alguns combinados quanto à utilização de benefícios em
troca de favores. Tais temáticas poderiam contribuir com uma análise à luz da tese de Cordeiro
(2018) e também sob a perspectiva ética.
Entende-se que o corte de renda da amostra entrevistada e analisada é alto, e que os
participantes constituem uma amostra homogênea e pequena. Ainda assim, diante dos
resultados apresentados, é possível questionar a influência da renda e da educação formal em
tais comportamentos, o que se torna uma possibilidade de estudo futuro.
Por fim, uma pesquisa quantitativa poderia ser proposta para complementar e ampliar o
presente estudo, acrescentando variáveis não somente sobre o perfil dos entrevistados, mas
também para tentar tornar menos subjetiva algumas classificações que os próprios fazem de si
mesmos, como é o caso de se considerarem ou não entendedores de temas como economia,
finanças e investimentos.
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTAS

Checagem: nome, idade, sexo, grau de escolaridade, formação em que área, renda
Conhecimento econômico/de investimentos:
- se a pessoa considera que entende ou não do assunto, de economia, de finanças;
- onde a pessoa busca informações sobre o assunto (jornais, sites, revistas, redes sociais,
amigos);
- se teve educação financeira, seja na escola ou na família;
- se considera que os pais, familiares conhecem do assunto;
- se é um assunto que costuma falar com amigos/familiares;
- se tem o hábito de poupar dinheiro;
- se tiver o hábito de poupar dinheiro, qual percentual mensal que destina a isso;
Situação financeira:
- se considera que ganha bem (tentar faixa salarial);
- se tem salário e bônus;
- quais costumam ser os gastos mensais;
- se considera que tem muitos gastos supérfluos;
- quanto (percentual) vai pra essas supérfluos;
- o que são os gastos supérfluos (categoria do gastos);
- se possui dívidas;
- dívidas vieram de quais gastos e situações (explorar);
- se já preciso pedir ajuda para pagar dívidas;
- se amigos e familiares sabem que possui dívidas;
Comportamental:
- tendo dívidas e investimentos: perguntar por que;
- já fez as contas se seria melhor quitar as dívidas;
- se sim, por que não quitou;
- quais as motivações de continuar investindo e mantendo dívidas (explorar o mito de que a
dívida caduca; explorar renegociação);
- se sente melhor por possui investimentos (tem algum prazer envolvido nisso).

