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Com orçamentos apertados, consumidores não atentam para o futuro e 

medida de bem-estar financeiro não evolui 

 

O Indicador de Bem-Estar Financeiro do Brasileiro baseia-se em modelo desenvolvido pelo 

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), órgão americano de proteção ao consumidor, e 

foi traduzido para realidade brasileira com o apoio de pesquisadores da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Por bem-estar financeiro, entende-se o estado em que o indivíduo tem capacidade de honrar as 

suas obrigações financeiras; sente-se seguro com relação ao futuro financeiro; e pode fazer 

escolhas que lhe permitam aproveitar a vida. Na construção do indicador, essas dimensões 

desdobraram-se num conjunto de afirmações sobre hábitos, costumes e experiências com o 

dinheiro. O nível de bem-estar financeiro de cada consumidor varia de acordo com as respostas 

dadas a cada uma das dez questões. Quanto mais próximo de 100, maior o nível médio de bem-

estar financeiro da população; quanto mais distante de 100, menor o nível de bem-estar. 

 

 

Em 2019, diferentemente do que se previa, a economia seguiu em seu passo lento. O 

desemprego permaneceu elevado, apesar de alguns bons resultados de criação de novas vagas. 

A inadimplência continuou crescendo, mas num ritmo bem menor do que se viu no auge da crise. 

Entre o sobe e desce dos indicadores, a situação financeira do consumidor está mais ou menos 

confortável? 

Apurado pelo SPC Brasil, o Indicador de Bem-Estar Financeiro do brasileiro registrou um leve 

avanço em agosto de 2019, passando de 48,0 pontos, em julho, para 48,9. É um avanço discreto 

que se explica pela conjuntura ainda difícil e também pelos aspectos comportamentais que 

pesam sobre o bem-estar financeiro. 



 

 

 

O grande desafio para o brasileiro continua relacionado ao prepararo para o futuro. No dia-a-

dia, o consumidor sobrevive, mas negligencia a formação de reserva financeira, ficando à mercê 

de eventuais imprevistos. Esse é o quesito em que o brasileiro obtém menor desempenho: 

apenas 9,1% conseguiriam arcar com um imprevisto, enquanto 67,9% não conseguiriam. A 

pesquisa mostra ainda que apenas 18,0% digam estar assegurando seu futuro financeiro, ante 

56,6% que não estão. 

Ter dinheiro sobrando no fim do mês é outro quesito importante do bem-estar. Mas também é 

para poucos. Apenas 10,0% afirmam que sempre ou frequentemente chegam ao fim do mês 

com alguma sobra de dinheiro. A maioria, 60,5%, dizem que nunca ou raramente têm sobra de 

dinheiro e 29,5% dizem que só às vezes. 22,3% temem que o dinheiro que possuem não irá durar. 

Estando no limite do orçamento, torna-se complicado viver de forma confortável. Chama 

atenção que mais da metade (61,4%) admite que não consegue aproveitar a vida por causa do 

jeito que administra seu dinheiro, 30,6% avaliam que não conseguem viver plenamente devido 

a sua situação financeira e 43% nunca ou raramente poderiam dar um presente de casamento, 

aniversário ou outra ocasião sem prejudicar as finanças do mês. Somando a isto, para 63,1% a 

situação financeira controla em algum grau a sua vida e 18,8% tem deixado a desejar o cuidado 

com suas finanças. O controle do orçamento exige certa disciplina, mas no final do mês 

recompensa, tanto no aspecto emocional por não haver stress para o pagamento de contas, 

quanto a certeza de poder realizar planos futuros. Já o descuido pode custar caro, especialmente 

quando se tem fácil acesso ao crédito e quando o consumidor cede às compras impulsivas. Hoje 

existem várias formas de efetuar um controle sistemático das finanças, além de grande 

quantidade de conteúdo relacionado ao tema que podem orientar o consumidor sobre as formas 

de fazer tal preparo. 

Ainda assim, pouco mais da metade (55,8%) descartam que, por causa da sua situação financeira, 

não terão aquilo que desejam na vida. Ou seja, apesar do aperto presente e da falta de atenção 



 

ao futuro, resta a expectativa de que as coisas darão certo. A tabela abaixo mostra os resultados 

de todos os quesitos do Indicador de Bem-Estar Financeiro.  

 

 

 

Renda, idade e bem-estar financeiro 

A renda importa para o bem-estar financeiro? Sim, há alguma diferença estatística entre o bem-

estar médio das classes A/B e as classes C/D/E. No primeiro caso, o bem-estar médio foi de 51,8 

pontos, enquanto no segundo caso foi de 48,1 pontos. Mas não é uma diferença definidora. 

Como se trata de média, indivíduos de renda menor podem ter nível maior de bem-estar.  

Outra diferença que aparece é na população com idade acima de 50 anos. Nesse grupo, o 

Indicador de Bem-Estar Financeiro foi de 50,1 pontos, mais do que o observado entre os mais 

jovens (48,2 pontos) e os de meia idade (48,8 pontos). As diferenças observadas entre as faixas 

etárias explicam-se pelo fato de que, na terceira idade, reduz-se o peso da preocupação com o 

futuro e os compromissos financeiros típicos da meia idade, como a aquisição de casa, carro e 

criação dos filhos. 

 

 

Quanto o enunciado descreve sua situação

Descreve 

completamente ou 

muito

Descreve mais ou 

menos

Descreve nada ou 

pouco

Eu poderia arcar com uma despesa inesperada 9,1% 23,0% 67,9%

Eu estou assegurando meu futuro financeiro 18,0% 25,4% 56,6%

Por causa da minha situação financeira, eu sinto que nunca terei as coisas que quero na 

vida
15,6% 28,6% 55,8%

Eu posso aproveitar a vida por causa do jeito que estou administrando meu dinheiro 13,6% 25,0% 61,4%

Minha situação financeira me permite apenas sobreviver e não viver plenamente 30,6% 25,0% 44,4%

Eu estou preocupado que o dinheiro que tenho, ou que irei economizar, não irá durar 22,3% 34,4% 43,4%

Com que frequência vive a situação enunciada
Sempre ou 

frequentemente
Algumas vezes

Nunca ou 

raramente

Da um presente de casamento, aniversário ou outra ocasião prejudicaria minhas 

finanças do mês
23,8% 33,0% 43,3%

Eu tenho dinheiro sobrando no final do mês 10,0% 29,5% 60,5%

Estou deixando a desejar no cuidado com minhas finanças 18,8% 35,8% 45,5%

A minha situação financeira controla minha vida 27,4% 35,8% 36,9%



 

 

 

Vivendo o presente; mirando o futuro 

Nem só de presente nem só de futuro se faz o bem-estar financeiro. O segredo é equilibrar os 

dois momentos, de modo que se possa ter algum desfrute hoje sem que o amanhã nos tire o 

sono. Não é fácil conjugar todos os pilares do bem-estar, especialmente em um momento 

econômico ainda desafiador. Mas nem tudo deve ser colocado na conta da conjuntura. Ao 

quadro econômico, somam-se ainda uma série de hábitos e comportamentos que levam à 

priorização da satisfação no presente, em detrimento do futuro. 

 A grande dificuldade dos consumidores, segundo esta sondagem, está em formar reserva 

financeira e em preparar-se para o futuro, o que reduz o bem-estar financeiro. Esse é um aspecto 

importante, pois, ainda que orçamento esteja equilibrado no zero a zero, a ocorrência de 

imprevistos pode trazer problemas ao consumidor, podendo levá-lo até a uma situação de 

inadimplência. 

 

Metodologia 

Seguindo a metodologia desenvolvida pelo CFPB1, a mensuração do Indicador de Bem-Estar 

Financeiro do Brasileiro é feita através de entrevistas aplicadas periodicamente a uma amostra  

representativa dos brasileiros com 800 casos. A pesquisa abrangeu 12 capitais das cinco regiões 

brasileira, a saber: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, 

Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém. O questionário é composto de dez 

questões, todas elas refletindo algum aspecto do bem-estar. De acordo com suas respostas, os 

                                                           
1 Para maiores detalhes, acessar: https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-
well-being/ 



 

entrevistados recebem uma nota, que pode variar entre zero e 100. Quanto mais próximo de 

100, maior será o nível de bem-estar financeiro; quanto mais próximo de zero, menor o nível de 

bem-estar. O Indicador é obtido pela média dos scores da amostra. 


