ESTUDO DA
FELICIDADE
FINANCEIRA

SEJA REFERÊNCIA EM BEM-ESTAR
FINANCEIRO PARA SEUS COLABORADORES
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Como anda a felicidade financeira
dos seus colaboradores?
O conceito de bem-estar financeiro tem
ganhado cada vez mais relevância entre as
estratégias de employee experience das mais
diversas empresas. Dificuldades financeiras
vividas pelos colaboradores, como o
endividamento ou preocupações em relação
à aposentadoria, são pautas por vezes
frequentes nas áreas de RH dos mais diversos
perfis de empresas - e os profissionais dessa
área sabem bem, no seu dia-a-dia, dos
impactos que essas preocupações causam ao
bem-estar e desempenho no trabalho dos
colaboradores.

No entanto, nem sempre é fácil
mapear a real extensão do bem
(ou mal)-estar financeiro nas
empresas e, principalmente,
mensurar os impactos das
ações tomadas pela empresa
no sentido de ajudar os seus
colaboradores com suas
finanças pessoais.
O risco da falta de dados mais
fidedignos sobre o bem-estar
financeiro dos colaboradores é
de se acabar propondo
soluções e benefícios que, no
final, se mostram pouco
eficientes em endereçar às suas
reais necessidades.
Frente a este cenário, a SuperRico desenvolveu o Estudo de Felicidade Financeira, um
diagnóstico para identificar o nível de felicidade dos colaboradores em relação às
finanças, em comparação com outras áreas de suas vidas, bem como o seu perfil de
bem-estar financeiro. A partir desta fotografia, a SuperRico oferece os subsídios e
dados necessários para que se possa planejar políticas de bem-estar e benefícios
mais assertivas e que gerem impactos duradouros na vida financeira dos
colaboradores.
A partir desse retrato e seu monitoramento ao longo do tempo, o RH pode
apresentar métricas e indicadores objetivos e confiáveis para medir os resultados das
suas iniciativas de bem-estar financeiro.
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A METODOLOGIA DO

ESTUDO DE FELICIDADE FINANCEIRA
O Estudo de Felicidade Financeira foi elaborado por especialistas em finanças pessoais e
pesquisa da SuperRico, trazendo como referência um conjunto de indicadores sobre
comportamentos financeiros e grau de conhecimento sobre o assunto elaborado em
estudos acerca do bem-estar financeiro desenvolvidos em outros países, e o Índice de
Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), elaborado pela Federação Brasileira dos Bancos
(FEBRABAN) em cooperação técnica com o Banco Central do Brasil e membros do sistema
financeiro nacional*.

A partir dessa sólida base teórica, o Estudo de Felicidade Financeira foi
estruturado em quatro partes:

1|

O indicador de Felicidade Financeira,
que traz em que medida os
colaboradores se sentem felizes em
relação à sua vida financeira, em
comparação com outras esferas de
sua vida.

3|

Os impactos da situação financeira
dos colaboradores na sua saúde
(emocional, física, e seus
relacionamentos) e na carreira.

2|

O Perfil Financeiro dos
Colaboradores, classificado em
quatro diferentes grupos:
Endividado, Equilibrado, Poupador e
Investidor.

4|

Insights e recomendações da
SuperRico para que as políticas e
benefícios de bem-estar financeiro
da empresa.

O Estudo de Felicidade Financeira é elaborado a partir das respostas dadas a um questionário online
de autopreenchimento, disponibilizado aos colaboradores no aplicativo da SuperRico, sempre
garantido o anonimato e confidencialidade de seus dados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Dados do Estudo de Felicidade Financeira da sua empresa:
Nº de respondentes: 1.500

Auxiliares e
Assistentes

25%

Analistas

51%
49%

27%

18 a 24
anos

33%

25 a 34
anos

25%

15%

35 a 44 45 anos +
anos

*Para mais informações acerca do I-SFB, acesse <indice.febraban.org.br>.

Técnico
Supervidores e
Coordenadores
Gerentes e
Diretores

35%
15%
15%
10%
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O INDICADOR DE

FELICIDADE FINANCEIRA
Perguntamos aos seus colabores o quão felizes
eles estão com a vida financeira, em uma escala
de 0 a 10, e chegamos a uma média de:

0

1

2

3

7,2
7,6

4

5

6

7

8

9

10

7,2

7,0

7,7

7,6

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 a 44
anos

45 anos +

Comparando com outras esferas da
vida, a felicidade em relação à vida
financeira é a mais baixa de todas

8,9
Relacionamentos

8,7
Vida em
geral

8,6
Saúde

7,5

7,8
Carreira

Finanças
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O INDICADOR DE

FELICIDADE FINANCEIRA
Vida financeira feliz e renda:
uma relação surpreendente
Nota média para vida
financeira por renda
familiar

7,3
7,2

7,5

7,3

7,3

7,3

7,2

Até R$ 1.100,00 De R$ 1.101,00 De R$ 2.201 até De R$ 3.301 até De R$ 5.501 até
De R$
até R$
R$ 3.300,00
R$ 5.500,00
R$ 11.000,00 11.000,00 até
2.200,00
R$ 22.000,00

Acima de R$
22.000,00

Nota média para vida
financeira por cargo
Auxiliares e
Assistentes

7,2

Analistas

7,3

Técnico

7,3

Supervidores e
Coordenadores
Gerentes e
Diretores

7,4
7,3
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PERFIL
FINANCEIRO
DOS COLABORADORES

45
Com base na metodologia do
Índice de Saúde Financeira do
Brasileiro (I-SFB), os colabores
podem ser agrupados em 4
diferentes perfis financeiros:
Endividado: possui boa parte da
sua renda comprometida com
empréstimos e financiamentos,
e por vezes se vê sem recursos
antes do final do mês.
Equilibrado: tem parte da renda
destinada para o pagamento de
dívidas e financiamentos, mas
consegue equilibrar as demais
despesas ao longo do mês,
ainda que não sobrem recursos
para poupar.

30
15

Endividados Equilibrados Poupadores

Investidores

Perfil financeiro entre os brasileiros*

Poupador: consegue poupar
parte da renda que ganha, mas
ainda não possui uma reserva
de emergência que dê conta de
algum imprevisto que tenha um
custo financeiro mais
significativo.
Investidor: conta com uma
reserva de emergência que dá
conta de alguma despesa
inesperada maior ou de uma
falta temporária de renda, e já
consegue investir em outras
opções de investimento para
planos de curto, médio ou
longo prazo.

10

40

19

33
8

*Para mais informações acerca do I-SFB, acesse <indice.febraban.org.br>.
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COMPORTAMENTO FINANCEIRO

ORÇAMENTO

dos colaboradores
empatam ou gastam
mais do que ganham

Nos últimos 12 meses, qual frase melhor descreve a
comparação entre a renda total e os gastos na sua casa?

1
9

5

14

23
35

29

49
40

47

Um pouco menores que a renda

40

19
6

6
4

Mias ou menos iguais a renda
Um pouco maiores que a renda

35
26

Muito menores que a renda

25
4

Endividados Equilibrados Poupadores Investidores

Muito maiores que a renda

PAG 8

COMPORTAMENTO FINANCEIRO

RESERVA DE EMERGÊNCIA

dos colaboradores
conseguiriam dar
conta de uma despesa
inesperada grande

O quanto esta frase descreve você ou sua situação?
Eu daria conta de uma despesa inesperada grande

3
3
18

10
7

16
19

22

35

25
23

Endividados

Equilibrados

Totalmente
Muito

38
54

49

12
20

14
13

7
12

Poupadores

Investidores

Mais ou menos
Pouco
Nada
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COMPORTAMENTO FINANCEIRO

CONHECIMENTO

dos colaboradores
se sentem capazes
de reconhecer um
bom investimento

O quanto esta frase descreve você ou sua situação?
Eu sou capaz de reconhecer um bom investimento

3
7

11

27

20

26
30

30

Endividados

65

Muito

Mais ou menos

44
32

33

Totalmente

Pouco

20

17
8

9
3

12
2
1

Equilibrados

Poupadores

Investidores

Nada
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COMPORTAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO PARA O FUTURO

dos colaboradores
acreditam que estão
garantindo o seu
futuro financeiro

O quanto esta frase descreve você ou sua situação?
Estou garantindo meu futuro financeiro

2
4
21
28

5
21

40

Totalmente

39
78

Muito

Mais ou menos

31

Pouco

45

Endividados

19

21

15

7
2

12
7
2
1

Equilibrados

Poupadores

Investidores

Nada
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FELICIDADE FINANCEIRA
POR PERFIL FINANCEIRO

0
1

Total

2
3
4

Endividado

5
6

Equilibrado

7
8

Poupador

9
10

Investidor
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OS IMPACTOS DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NO

BEM-ESTAR DOS COLABORADORES
30

O impacto da situação
financeira na autoestima é
mais frequente
entre endividados
do que entre
investidores

20

13

Total

10

Endividados Equilibrados Poupadores Investidores

22
13

12

Total

10

Dificuldades em dormir são
mais comuns entre
endividados do que
entre investidores

10

Endividados Equilibrados Poupadores Investidores

45

Colaboradores
investidores e poupadores
acreditam que o jeito com
o qual cuidam do seu
dinheiro permite
aproveitarem a vida

30

22
10

5
Total

5

Endividados Equilibrados Poupadores Investidores

30
São

mais frequentes

os sintomas de preocupação
e stress entre endividados do
que entre investidores e
poupadores

20

15

Total

Endividados

20
12

Total

10

5

6

Endividados Equilibrados Poupadores Investidores

Equilibrados

10

9

Poupadores

Investidores

Brigas em casa por causa
de dinheiro são
mais comuns entre
endividados do que
entre poupadores e
investidores
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VIDA FINANCEIRA &

CARREIRA
Colaboradores endividados e equilibrados se
sentem menos satisfeitos com seu emprego
75
52

43

40

32

Estou satisfeito(a) com o meu emprego

Colaboradores
70
endividados têm
mais dificuldade
45
42
em equilibrar a
30
17
vida pessoal e
profissional
Consigo equilibrar bem o tempo entre a minha vida profissional e pessoal

30

40

35

30

20

Endividados têm
mais dificuldade
em se concentrar
no trabalho

Tenho dificuldade em me concentrar no trabalho profissional e pessoal

Colaboradores com
preocupações
financeiras
15
12
10
10
9
procuram com
mais frequência
Minhas preocupações com dinheiro me fazem procurar um novo emprego
outro emprego
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COM QUEM SE SENTE CONFORTÁVEIS EM

FALAR SOBRE DINHEIRO

Familiares

Profissionais
especializados
independentes

Amigos
próximos

Meu gestor
direto

Total

RH da empresa

Endividados Equilibrados Poupadores Investidores

Familiares
Profissionais especializados
independentes
Amigos próximos

79

85

80

75

60

50

20

20

20

30

40

50

45

40

35

Colegas de trabalho

33

25

35

37

33

Gerente do banco

25

20

23

25

30

Gestor direto

21

17

28

25

10

RH da empresa

12

15

12

13

8

Com ninguém

8

15

11

7

5
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BENEFÍCIOS QUE GOSTARIAM
DE RECEBER DA EMPRESA
Endividados

Poupador

Cursos sobre
finanças e
educação
financeira

Acesso a
um profissional de
finanças pessoais

Investidor

Previdência
privada com
participação
da empresa
Cursos sobre finanças e educação
financeira

79%

Acesso a um profissional de finanças
pessoais

75%

Orientação sobre carreira/ coach de
carreira

71%

Previdência privada com participação da
empresa

60%

Consultoria para compra de imóvel
Consultoria sobre aposentadoria
Crédito acessível de baixo custo

55%
50%

40%
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PROGRAMA DE BEM-ESTAR
FINANCEIRO PERSONALIZADO
PARA OS SEUS COLABORADORES
Fazemos uma consultoria para
desenhar o programa que se
adequa a necessidade da sua
empresa. Criamos métricas e
indicadores para medir o
resultado da implementação do
programa.

O programa pode ser construído com
palestras de sensibilização financeira
para todos os colaboradores. Conta
também com workshops
customizados por temáticas e
necessidades específicas das
empresas.

Podemos montar oficinas com
uma equipe de planejadores
financeiros certificados para
esclarecer dúvidas e fazer plantão
após as palestras e workshops de
sensibilização financeira.

O programa pode contar com
atendimentos individuais em
clínicas financeiras. Nestes
atendimentos fazemos desde
orientações financeiros até
planejamento financeiro pessoal e
familiar completo.
Usamos aplicativo de educação
financeira continuada. Nele os
colaboradores poderão acompanhar
seus objetivos financeiros e
controlar suas finanças pessoais. A
plataforma disponibiliza conteúdos
em vídeos e artigos relacionados ao
índice de bem-estar financeiro de
cada usuário.

Nossa meta é
democratizar o
acesso à educação
financeira para que
toda a sociedade
brasileira conquiste
e mantenha uma
vida financeira
saudável.

Atendimento
Phone: (11) 3819-5020
atendimento@superrico.com.br
SuperRico Projetos de Vida
Rua Cláudio Soares, 72 – Escritório 320
São Paulo – SP
CEP: 05422-030
www.superrico.com.br

