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Agenda 

 Estudos realizados pelo NEF relacionando escalas psicológicas 
e endividamento; 

 Estudo em andamento no NEF que busca analisar a relação 
entre saúde física e mental e endividamento do indivíduo; 

 Ações e projetos para melhoria do nível de EF do indivíduo de 
baixa renda/vulnerável; 

 Recomendações para formulação de políticas públicas; 
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O que devemos “realmente” saber para fazermos 
políticas públicas mais eficazes para evitar o 
endividamento? 
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Modelos de Risco de Crédito 

Para avaliação massificada utiliza-se essencialmente modelos de 
credit scoring. 

Probabilidade de 
inadimplência 

Solicitante de 
crédito 

Variáveis cadastrais e 
sociodemográficas* 

* Se já cliente da empresa o seu comportamento de pagamento com a empresa. 

Mas se o indivíduo não toma decisões totalmente 
racionais, por que ele seria racional ao tomar crédito? 
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Conhecer o perfil psicológico do indivíduo 
endividado. 

O que devemos “realmente” saber para fazermos 
políticas públicas mais eficazes para evitar o 
endividamento? 
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Fonte: Rogers, P.; Rogers, D. & Securato, J. R. (2015). About psychological variables in application scoring 
models. RAE- Revista de Administração de Empresas, 55(1), p. 38-49.  

Study 1 

Investigar a contribuição de variáveis e escalas psicológicas para 
predição do risco de endividamento. 

Utilizou-se um questionário de autopreenchimento com 
aproximadamente 200 itens, distribuídos em 7 páginas. 

Como foi obrigatória a identificação dos participantes, a amostra final 
foi de 847 indivíduos. 

A versão final do questionário foi aplicada para 975 indivíduos pelo 
Instituto Veritá (mais de 15 anos de experiência em pesquisa de 
campo).  
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Study 1 

 Comparação social 

 Educação financeira 

 Comportamento de consumo 

 Autocontrole 

 Horizonte temporal 

 Autoeficácia 

 Escala do significado do dinheiro 

 Lócus de controle 

Otimismo  

 Autoestima 

 Comprador compulsivo 

Variáveis e Escalas Psicológicas 

Variáveis Sociodemográficas: age, gender, school, job, marital status, 
number of financial dependents, income etc 
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Study 1 

Teste de robustez: 5 alternativas de modelos construídos com diferentes técnicas para seleção de 
variáveis; 3 diferentes definições de default. 

Independente do modelo/técnica/definição de inadimplência, as variáveis e escalas psicológicas 
foram estatisticamente significantes no agregado (melhora os modelos tradicionais). 
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Study 1 

 Possuir uma relação mais negativa com dinheiro. 

 Alta autoeficácia. 

 Ser comprador compulsivo (reduz a probabilidade de tornar-se um 
bom pagador em 40%). 

 Indivíduos que consideram uma necessidade presentear em datas 
comemorativas (inapropriado comportamento de consumo). 

 Bebem em média mais de 4 copos de bebida alcoólica ou são 
fumantes (baixo autocontrole). 

Comportamentos que influenciam o endividamento 
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Study 2 

Fonte: Rogers, P.; Rogers, D. et al. (2018). Psychological Factors in Process of Granting Credit. Journal of 
Financial Innovation, Early View. 

Uso da mesma base de dados do Study 1 mas a metodologia e as 
técnicas estatísticas utilizadas foram diferentes. 

Objetivo deste estudo foi analisar a influência de fatores psicológicos 
na determinação do risco de crédito dos indivíduos. 

Uso de um modelo de scoring externo para a definição de 
inadimplência (variável dependente). 



11 

Study 2 

Comportamentos que influenciam o endividamento 

Confirmados: atribuir crenças negativas em relação ao dinheiro; 
baixo autocontrole; manifestar comportamento de compras 
compulsivas; alta autoeficácia. 

Novos achados:  
 Baixos níveis de otimismo (muito associado com autoeficácia);  
 Ausência de orientação financeira prévia;  

 Consideração de menores horizontes de tempo para o 
planejamento financeiro. 



12 

n = 376 respondentes bem divididos em termos de idade, sexo, estado 
civil, dependentes e renda. 

No entanto, concentrados em termos de escolaridade (pós-graduação = 
58%) e ocupação (funcionário público = 39%).  

Utilização de medidas amplamente empregadas para mensurar níveis de 
ansiedade, estresse e qualidade de vida e saúde: Inventário de Beck e 
WHOQOL-Bref da OMS. 

Estratégia validada em outra pesquisa para mensurar o nível de dívida 
(risco de endividamento). 

Estratégia metodológica 

Study 3 

Fonte: Rogers, P. & Rogers, D. A relação entre o endividamento e a saúde física e mental do endividado. Em 
desenvolvimento. 
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Indique abaixo qual (ou quais) tipos de contas 
você possui (marque todos que possuir): 
(  1  ) Conta de Água 
(  3  ) Cartão de Crédito 
(  1  ) Conta de energia 
(  1  ) Conta de Telefone fixo 
(  2  ) Conta de Telefone Móvel 
(  1  ) Conta de Internet 
(  3  ) Cheque Especial 
(  2  ) Mensalidade escolar 
(  2  ) Mensalidade de clubes 
(  2  ) Mensalidade de cursos 
(  2  ) Mensalidade de academias 
(  3  ) Cheque Pré-datado 
(  3  ) Crédito Consignado 
(  3  ) Crédito Pessoal 
(  3  ) Carnês 
(  3  ) Financiamento de carros 
(  1  ) Financiamento de casa 
(  2  ) Outras dívidas 

Em média, qual a frequência de 
pagamento das suas contas? 
(  1  ) Pago em dia 
(  1  ) Pago com até 5 dias de atraso 
(  1  ) Pago com até 10 dias de atraso 
(  1  ) Pago com até 15 dias de atraso 
(  1  ) Pago com até 30 dias de atraso 
(  1  ) Pago com mais de 30 dias de atraso 
(  4  ) Não pago. 

Você se considera uma pessoa endividada 
mesmo pagando as suas prestações em dia? 
(    ) Sim 
(    ) Não 

Mensuração do Risco de Endividamento 
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Mensuração do Risco de Endividamento 
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Ansiedade e Depressão 
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Ansiedade e Depressão 
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Ansiedade 

Depressão 

Ansiedade 

Depressão 

Diferenças 
estatisticamente 

significantes 

Ansiedade e Depressão 



Ansiedade 
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Ansiedade e Depressão 
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Depressão 

Ansiedade e Depressão 
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Qualidade de Vida 

Domínios Qde Exemplo de Questões 
Físico 
 

7 Você tem energia suficiente para o seu 
dia-a-dia? 
Quão bem você é capaz de se locomover? 

Psicológico 
 

6 O quanto você aproveita a vida? 
Em que medida você acha que a sua vida 
tem sentido? 

Relações Sociais 3 Quão satisfeito(a) você está com o apoio 
que recebe de seus amigos? 

Meio ambiente 8 Quão satisfeito(a) você está com as 
condições do local onde mora? 
Quão satisfeito(a) você está com o seu 
meio de transporte? 
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Qualidade de Vida 
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Em todos os 
domínios as 

diferenças foram 
estatisticamente 

significantes entre 
os riscos 
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Ações científicas – Pesquisas com vulneráveis 

+ 1.000 
alunos com 
maioria de 
17 anos 

301 PME 
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Ações sociais – Universidade Comunitária 

Em torno de 25 palestras e 
7 cursos nos últimos 2 

anos...  
 

Mais de 1200 beneficiados 
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Mensurar o nível 
de EF 

Perfil psicológico 
do indivíduo 

Acompan
hamento Resultados 

Coach 

Nudges 

Workshop 

Ações 
customizadas 

Ações sociais – Clínica Financeira 
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Considerações Finais 

  EF não pode ser tratada isoladamente sem considerar o 
contexto social, econômico, físico e psicológico do indivíduo 
(Pesquisa Ambina). 

 É preciso tratar o indivíduo como um ser pensante, e por isso 
também irracional, e com as suas idiossincracias, para a 
formulação de políticas públicas. 

 Não é possível “ensinar” EF sem entender o perfil psicológico 
do indivíduo (ações devem ser customizadas). 

 Políticas públicas sobre EF para baixa renda devem ser 
direcionadas para prevenção ao endividamento e proteção do 
indivíduo, principalmente contra ele mesmo. 
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Contatos 

Prof. Dr. Dany Rogers 

https://www.facebook.com/nucleodeeducacaofinanceiraufu/ 

nef@pontal.ufu.br 

(034) 3271-5222 / 98836-9997 
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