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RESUMO 

 

  

A proposta do presente trabalho foi averiguar se, no Brasil, o nível de estresse 

financeiro dos empregados afeta seu comportamento no trabalho. Especificamente, foi testado 

se pessoas com maior nível de estresse financeiro têm maior probabilidade de: i) faltar, de uma 

maneira geral; ii) faltar de maneira injustificada; iii) terem faltas abonadas por seus superiores; 

e iv) sofrerem punições, em relação aos seus colegas menos estressados. 

 

O estudo foi feito a partir de uma pesquisa com 673 funcionários de 10 grupos 

empresariais brasileiros de diferentes setores de atuação, cuja participação foi voluntária. O 

grau de estresse financeiro individual foi determinado a partir da Escala InCharge de Estresse 

Financeiro/Bem-Estar Financeiro, criada por Prawitz et al. (2006), a fim de que se pudesse 

utilizar o nível subjetivo de estresse financeiro dos respondentes.  Os testes foram realizados 

utilizando os modelos de Probabilidade Linear, Probit e Logit.  

 

Nossas conclusões foram de que estresse financeiro aumenta, de maneira 

estatisticamente significativa, a probabilidade de faltas em geral e de faltas injustificadas. Todos 

os três modelos apontaram neste sentido. Contudo, não encontramos resultados significativos 

em nenhum dos três modelos de que o estresse financeiro aumenta a probabilidade de faltas 

abonadas e punições. 

 

Palavras-chave: Finanças pessoais. Estresse financeiro. Bem-estar financeiro. 

Comportamento no trabalho. Absenteísmo. Punições.



ABSTRACT 

 

  

The main objective of this paper was to determine whether Brazilian employee’s 

level of financial stress affects their behavior in the workplace. Specifically, it was tested if 

individuals with a higher level of financial stress are more likely to: i) miss work, in general; 

ii) miss work unjustifiably; have excused absences from work; and iv) being subject to 

punishments at work, as compared to their less stressed colleagues.  

 

The study was performed based on a research with 673 employees of 10 different 

Brazilian companies from different industries, in which participation was voluntary.  The level 

of individual financial stress was determined by the InCharge Financial Distress/Financial 

Well-Being Scale, created by Prawitz et. al. (2006), in order to use the subjective level of 

financial stress of the respondents.  The tests were applied using the Linear Probability, Probit 

and Logit models.  

 

Our findings were that the financial stress does increase, in a statistically significant 

manner, the chances of absences from work in general/regardless of motives and of unexcused 

absences.  All three models pointed out in that direction.  We have not been able, however, to 

find significant results in any of the three models that financial stress does increase the chances 

of excused absences and punishments.  

 

Keywords: Personal finance. Financial Stress. Financial well-being. Workplace 

behavior. Absenteeism. Punishments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao entrar na vida adulta, as pessoas começam a se preocupar com sua situação 

financeira. A ambição daqueles que adentram o mercado de trabalho é, geralmente, angariar 

recursos para que possa ser possível atingir um nível de consumo desejável e conquistar a 

independência financeira. Contudo, diversos fatores completamente alheios ao controle 

individual como os ciclos econômicos, desemprego, doenças, necessidades financeiras de 

parentes, entre outros, podem atrapalhar, ou mesmo impedir, essa conquista. Assim, quando se 

dão conta, muitas pessoas passam boa parte do seu dia imersas em preocupações e pensamentos 

sobre as contas a pagar que se acumulam, as dívidas a vencer, patrimônio insuficiente para a 

aposentadoria, o futuro de seus filhos, as experiências que não podem ser vividas e as mais 

diversas angústias geradas por dificuldades financeiras.  

 

Ao experimentar dificuldades financeiras, um grande número de pessoas sucumbe 

à ansiedade e à tensão, apresentando sintomas clássicos de estresse emocional. O estresse 

causado por dificuldades financeiras, ou estresse financeiro, como ficou conhecido, é tão 

relevante que passou a ser estudado de maneira focada e independente. 

 

De acordo com American Psychological Association (2015), a preocupação com a 

situação financeira individual está entre uma das principais causas de estresse emocional. 72% 

dos adultos reportaram que se sentem estressados quanto a dinheiro pelo menos em parte do 

tempo, enquanto 26% se sentem estressados na maioria do tempo ou o tempo todo.  22% do 

total qualificaram seu estresse financeiro como extremo. Uma outra pesquisa feita pela 

Financial Finesse (2016) mostrou que 85% dos empregados de empresas americanas assumem 

sofrer com algum nível de estresse financeiro.  

 

Quando o indivíduo se encontra em uma situação de estresse financeiro, muitas 

vezes antes mesmo que ele possa perceber-se neste estado, sua vida é profundamente afetada 

em vários aspectos. Os prejuízos à saúde mental rapidamente afetam a saúde física, causando 

uma série de problemas como pressão alta, cansaço extremo, dificuldade de concentração, 

irritação sem motivo e dores de cabeça.  

 

Apesar de todos esses estudos terem sido feitos no exterior, não temos motivos para 

acreditar que a incidência e relevância do estresse financeiro no nosso país seja muito diferente.  
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Acreditamos que as causas, características e efeitos deste tipo de estresse devam ser os mesmos 

para brasileiros, especialmente quando consideramos as instabilidades políticas, econômicas e 

legais a que estamos sujeitos, que fazem com que todos nos sintamos mais pressionados e 

temerosos quanto à qualidade do nosso futuro. 

 

As consequências do estresse financeiro são tantas e tão relevantes que diversos 

estudos do exterior documentam que ele afeta também o comportamento no trabalho, causando 

redução do foco, menor engajamento, queda na produtividade, absenteísmo e atrasos. No Brasil, 

Eid Jr. (2009) mostrou, em um estudo realizado com 135 funcionários da Fundação Getúlio 

Vargas de São Paulo, que 42% dos respondentes estavam com alto ou altíssimo grau de estresse 

financeiro e que funcionários com maior estresse financeiro faltam mais, usam mais abono 

concedido pela chefia e não contribuem para o plano de previdência complementar do 

empregador. O fato de a análise ter sido feita com uma amostra relativamente pequena e 

concentrada torna desejável a realização de um teste análogo com uma amostra mais ampla, de 

modo que se possa confirmar o indício de que o estresse financeiro causa, no país, os mesmos 

efeitos no ambiente de trabalho já documentados no exterior. 

 

Nesta perspectiva, a proposta do presente trabalho foi averiguar se, no Brasil, o 

nível de estresse financeiro dos empregados afeta seu comportamento no trabalho. 

Especificamente, procurou-se testar se pessoas com maior nível de estresse financeiro têm 

maior probabilidade: i) de faltar, de uma maneira geral, ii) de terem faltas injustificadas, iii) de 

terem faltas abonadas por seus superiores e iv) de sofrerem punições do que seus colegas menos 

estressados. 

 

Para tanto, analisamos os resultados de uma pesquisa feita, em 2012, pelo Centro 

de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas – Gvcef com funcionários de 10 empresas brasileiras de diferentes setores de 

atuação sobre sua situação financeira. A fim de determinar o nível subjetivo de estresse dos 

respondentes, foram feitas 8 perguntas, todas selecionadas a partir da Escala InCharge de 

Estresse Financeiro/Bem-Estar Financeiro, criada por Prawitz et al. (2006). Em seguida, foram 

obtidos dos departamentos de recursos humanos dos empregadores dados pessoais como 

gênero, renda, nível de escolaridade, tempo de grupo, contribuição para o plano de previdência 

corporativo, existência de faltas independente do motivo, existência de faltas injustificadas, 

existência de faltas abonadas pelos superiores e existência de punições, no ano anterior. 
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A análise foi feita pelos modelos de Probabilidade Linear, Probit e Logit, sempre 

tendo a existência de faltas no ano anterior independente do motivo, existência de faltas 

injustificadas, existência de faltas abonadas pelos superiores e existência de punições como 

variável dependente e, como variáveis independentes, índice de estresse financeiro, renda, 

gênero, escolaridade, tempo de empresa/grupo, e contribuição para a previdência corporativa.  

 

O trabalho foi organizado em cinco seções principais: a seção 2 contém uma revisão 

da literatura, demonstrando em que consiste o estresse financeiro, suas causas, consequências 

e relações com o ambiente de trabalho. A seção 3, “Metodologia”, possui uma explicação 

detalhada de como foi feita a pesquisa e, consequentemente, a compilação da amostra, o cálculo 

do índice de estresse financeiro, as hipóteses testadas, além dos métodos econométricos 

utilizados e testes realizados. A seção 4, “Resultados”, apresenta os produtos das análises feitas 

e é seguida da seção 5, que apresenta as conclusões e encerra o trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Na literatura, estresse financeiro também vem sendo tratado como estresse 

econômico, privação econômica, tensão econômica e aflição econômica.  Podemos descrevê-

lo como um temor extremo ou mesmo pavor da própria situação financeira e dos problemas por 

ela causados, combinado com a incapacidade de solucioná-los, o que provoca uma onda de 

sentimentos e reações físicas e psíquicas negativos. 

 

Kim e Garman (2003) definem estresse financeiro como uma avaliação subjetiva 

da condição financeira individual, incluindo a percepção quanto à própria habilidade de pagar 

suas despesas, satisfação com a sua condição financeira, nível de poupança e investimentos, e 

preocupações com dívidas.   

 

Já Garman, Sorhaindo, Bailey, Kim e Xiao (2004) definem estresse financeiro 

como sendo uma tensão mental ou física oriunda de preocupações sobre assuntos financeiros. 

Tais preocupações afetam o bem-estar pessoal, podendo durar pouco tempo ou persistirem por 

período de tempo maior. Geralmente, têm relação com dívidas se avolumando, impossibilidade 

de pagar as contas do mês, insatisfação com o próprio padrão de vida, ausência de poupança 

que permita cobrir emergências ou pagar gastos imprevistos, insuficiência de recursos para a 

aposentadoria, entre outros. 

 

Segundo Voydanoff (1984), a tensão econômica é fruto de uma análise do estado 

financeiro atual, que contempla a concepção de adequação financeira, preocupações e temores 

financeiros, necessidade de ajustes à atual situação financeira e a situação financeira projetada. 

Ainda segundo a autora, os componentes principais são instabilidade no emprego, privações 

econômicas, incerteza no emprego e tensões econômicas.  

 

É de se notar que uma dimensão importante do estresse financeiro possui caráter 

eminentemente subjetivo, dependendo da opinião e sentimento da pessoa quanto à sua 

empregabilidade e situação financeira no futuro. Por isso mesmo, tal dimensão não é capturada 

por critérios objetivos, como histórico de desemprego e nível de renda, por exemplo.   
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O estado de estresse financeiro é a antítese do estado de bem-estar pessoal.  Neste 

sentido, entender o que é o estado de bem-estar pessoal pode nos ajudar a entender também o 

que é o estado de estresse financeiro. McGregor e Goldsmith (1998) definem bem-estar 

econômico como o sentimento derivado do “desejo de proteção contra os riscos econômicos a 

que as pessoas estão sujeitas no seu quotidiano (perda de emprego, doenças, falência pessoal, 

falência bancária, pobreza e miséria na velhice)”. O U.S. Consumer Financial Protection 

Bureau (2015) definiu o estado de bem-estar pessoal como sendo o estado em que pessoa 

consegue, de maneira plena, adimplir suas obrigações financeiras presentes e recorrentes, 

sentir-se segura com relação ao seu futuro financeiro, estando apta a fazer escolhas que lhe 

tragam prazer e satisfação pessoal. 

 

Williams (1991) apud McGregor e Goldsmith (1998) afirma que segurança 

econômica, e por consequência, bem-estar econômico, “é função de uma combinação de 

diversas variáveis, incluindo: renda em dinheiro, transferências e benefícios (in-kind income), 

ativos financeiros, ativos humanos, recursos comunitários, bens duráveis e serviços, tempo, 

consumo diferido, atitude para com o dinheiro, habilidade de gestão, controle sobre recursos 

e obrigações financeiros, valores, gestão de risco por meio de seguros, habilidade de ajuste à 

mudanças da vida e decisões de estilo de vida”. 

 

Pessoas com alto grau de estresse financeiro costumam possuir quatro 

características: i) não têm controle sobre suas finanças e gastos e preocupam-se com o fato de 

que podem vir a não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês; ii) não têm condições de 

absorver um choque financeiro, como uma despesa inesperada, porque não possuem 

patrimônio, uma rede de segurança familiar ou seguros; iii) não conseguem atingir suas metas 

financeiras e se prepararem para o futuro; e iv) não têm a liberdade para fazerem escolhas que 

lhes permitam aproveitar a vida, sempre que essas escolhas tenham consequências financeiras. 

 

O estresse financeiro ganhou muita relevância na sociedade atual. 6 em cada 10 

adultos afirmaram perder o sono devido a problemas financeiros, de acordo com uma pesquisa 

feita pelo site Creditcards.com, de autoria de Kossman (2016). Um estudo feito em 2016 nos 

Estados Unidos pela empresa de bem-estar financeiro Payoff (2016) teve um resultado ainda 

mais alarmante. Os pesquisadores descobriram que 23% da amostra apresentaram sintomas de 

comumente associados a Transtorno de Estresse Pós-Traumático - TEPT com relação as suas 

finanças. Entre Millenials, este percentual foi de 36%. Essas pessoas apresentaram um quadro 
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de estresse financeiro agudo (Acute Financial Stress), com comportamentos irracionais, 

evasivos e de negação, deixando-as menos capazes para planejar e gerenciar suas vidas 

financeiras. 

 

Peirce, Frone, Russell e Cooper (1996) afirmam que o estresse financeiro é um 

importante fator de estresse para as pessoas porque muitas atividades fundamentais da vida e 

do dia-a-dia dependem do nível de recursos financeiros de que cada um dispõe.   

 

De acordo com American Psychological Association (2015), as fontes de estresse 

comumente reportadas incluem: pagar por despesas inesperadas (54%), pagar por despesas 

essenciais (44%) e poupar para a aposentadoria (44%). Da mesma forma, uma pesquisa da 

PriceWaterhouseCoopers (2017) concluiu que os principais fatores causadores de estresse 

financeiro são: não ter reservas financeiras de emergência para pagar despesas inesperadas, não 

poder se aposentar na idade planejada e não conseguir pagar as despesas do mês. 

 

Quando perguntados sobre as principais causas de problemas financeiros pessoais 

nos últimos 12 meses, 401 profissionais de recursos humanos relataram que despesas médicas, 

ausência de recursos para cobrir despesas gerais e necessidade de poupar para a aposentadoria 

foram o que mais estressaram os empregados de suas empresas (Society for Human Resource 

Management (2014)) 

 

Pessoas acometidas por estresse financeiro não desempenham em todo o seu 

potencial.  Estudos documentam que o estresse financeiro causa problemas físicos e psíquicos, 

que reduzem o bem-estar geral, abalam a autoconfiança e influenciam os relacionamentos com 

amigos e familiares. Freeman, Carlson e Sperry (1993) concluíram que estresse financeiro 

contribui para o estresse conjugal e brigas entre os parceiros. Kernis, Grannemann e Mathis 

(1991), por sua vez, documentam que o estresse financeiro está associado à baixa autoestima.  

 

Para Prawitz et. al (2006), o estresse financeiro pode causar ou ser causado por 

baixos níveis de saúde, ou ambos.  Afirmam que da mesma forma que é sabido que poucos 

recursos financeiros afetam negativamente a saúde (ex. gastos médicos em atraso resultando 

em tratamentos adiados ou inadequados e ansiedade), baixos níveis de saúde também afetam a 

situação financeira (ex. maiores despesas médicas resultando em menor formação de 
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patrimônio, despesas médicas não pagas contribuindo para um pior histórico de crédito e 

condição de saúde resultando na retirada do mercado de trabalho). 

 

A análise de Butterworth, Rodgers e Windsor (2009) demonstrou uma forte relação 

entre estresse financeiro e depressão, que, inclusive, se sobrepôs a outras medidas de situação 

socioeconômica e características demográficas. Adicionalmente, sabe-se que o estresse 

financeiro causa perda de sono (Kossman (2016)), piora nos hábitos alimentares (Harvard 

Mental Health Letter (2012)), problemas relacionados a tabagismo (Siahpush e Carlin (2006)) 

e incremento no consumo de bebidas alcoólicas (Peirce, Frone, Russell e Cooper (1996)) ,entre 

outros. 

 

Chou, Parmar e Galinsky (2016) encontraram evidências de que a insegurança 

financeira gera sensação de falta de controle sobre a vida, ativando processos psicológicos de 

ansiedade, medo e estresse. Também encontraram evidências de que esta insegurança pode 

produzir dor física, reduzir a tolerância à dor e aumentar o consumo de analgésicos.   

 

Segundo Drentea e Lavrakas (2000), pessoas que reportaram maior nível de estresse 

financeiro demonstraram maiores níveis de problemas físicos e doenças do que pessoas com 

menores índices de estresse financeiro.  A Lockton Retirement Services (2016) concluiu que 

funcionários com altos níveis de estresse são mais de quarto vezes mais propensos a sofrer de 

sintomas como fadiga, dores de cabeça e depressão, além de serem duas vezes mais propensos 

a reportar um mal estado de saúde geral. 

 

Pesquisadores da American Psychological Association (2008) descobriram que 

40% das pessoas fumavam, 41% jogavam/apostavam, 25% compravam/gastavam e 27% 

bebiam bebidas alcoólicas para lidar com o estresse. 

 

Se o estresse financeiro tem efeitos devastadores sobre a saúde e a vida pessoal, 

causa também efeitos bastante nefastos no ambiente de trabalho e aos empregadores. Em um 

estudo feito pela Society for Human Resource Management (2014), 7 em cada 10 profissionais 

de recursos humanos consultados afirmaram que problemas financeiros individuais têm algum 

ou alto impacto na performance dos empregados no trabalho, sendo as suas principais 

consequências: estado de estresse do empregado, redução do foco no trabalho, queda na 

produtividade, além de absenteísmo e atrasos. 
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A PriceWaterhouseCoopers (2017) concluiu que funcionários estressados com suas 

finanças são duas vezes mais propensos a faltar ao trabalho em razão de problemas financeiros 

pessoais (16% vs. 8%), quase cinco vezes mais propensos a se distrair no trabalho por estes 

assuntos (48% vs. 10%), duas vezes mais propensos a gastar três horas ou mais no trabalho 

lidando com assuntos financeiros pessoais (50% vs. 26%) e três vezes mais propensos a fazê-

lo gastando cinco horas ou mais (20% vs. 7%). 

 

Segundo a Lockton Retirement Services (2016), funcionários com altos níveis de 

estresse faltam mais e são menos engajados no trabalho.  Eles alegam estarem doentes estando 

bem duas vezes mais do que os demais funcionários e reportam-se como não produtivos. 

Metade dos entrevistados assumiram analisar comprovantes financeiros e pagar contas durante 

o expediente de trabalho, enquanto 10% dos entrevistados com patrimônio menor do que US$ 

100.000 afirmaram que sua produtividade no trabalho sofria bastante em função do estresse 

financeiro.  

 

Joo e Garman (1998) encontraram que níveis mais altos de bem-estar financeiro 

estão associados a menor nível de absenteísmo, enquanto Hendrix, Steel e Shultz (1987) e 

Jacobson et al. (1996) encontraram que o estresse financeiro é um dos causadores do 

absenteísmo.  Já Huczynski e Fitzpatrick (1989) estimaram que das faltas ao trabalho 

justificadas por motivo de saúde somente de metade a dois terços foram causadas por doenças 

propriamente ditas. 

 

No Brasil, o cenário parece ser o mesmo. Eid Jr. (2009) documentou, em uma 

pesquisa com funcionários da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo que o grupo dos 25% 

mais estressados da amostra faltou mais do que o grupo dos 25% menos estressados 

financeiramente. Também encontrou evidências de que funcionários com maior estresse 

financeiro têm mais faltas abonadas por seus superiores do que seus colegas menos estressados. 

 

Rochman e Eid Jr. (2013) constataram que seis em cada dez funcionários que 

participaram de seu estudo estavam preocupados com sua situação financeira, sendo que os 

mais estressados financeiramente tinham três vezes mais abonos de faltas concedidos pela 

chefia do que os profissionais com as finanças em dia. Outra constatação interessante foi o 

impacto do estresse financeiro nas relações interpessoais.  Enquanto aqueles que não tinham 
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problemas com dívidas e se sentiam confortáveis quanto a dinheiro falavam sobre o assunto 

com outras pessoas, os mais endividados falavam somente com o cônjuge, havendo até mesmo 

aqueles que não falavam com ninguém e escondiam a situação financeira inclusive do parceiro. 

 

Para se ter uma ideia do tamanho do problema, há mais de uma década, Jacobson 

et al (1996) estimaram que o estresse no trabalho já custava às empresas americanas mais de 

US$ 100 bilhões anualmente em perda de produtividade, despesas relacionadas à saúde e 

absenteísmo. A situação se torna ainda mais grave quando nos Estados Unidos e no Canadá, 

54% dos empregadores consultados pelo International Foundation of Employee Benefit Plans 

(2016) afirmaram acreditar que seus funcionários lidam com mais problemas financeiros 

pessoais hoje do que há cinco anos. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia utilizada no presente trabalho.  Na 

subseção 3.1, apresentamos como foi obtida a amostra que analisamos, bem como suas 

características. Na subseção 3.2, foi apresentada a metodologia de cálculo do Índice de Estresse 

Financeiro, baseada no trabalho de Prawitz et al (2006). Na subseção 3.3, apresentamos as 

hipóteses testadas, enquanto que, na subseção 3.4, falamos sobre os modelos econométricos 

que utilizamos nas nossas análises e discutimos brevemente suas características e limitações. 

 

 

3.1. AMOSTRA 

 

 

A amostra foi obtida a partir dos resultados de uma pesquisa feita, em 2012, pelo 

Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas – Gvcef com funcionários de 10 empresas brasileiras de diferentes 

setores de atuação acerca da situação financeira de cada um.  

 

Todos os funcionários dessas empresas foram convidados a participar da pesquisa, 

que consistia em um questionário com oito perguntas, todas selecionadas a partir da Escala 

InCharge de Estresse Financeiro/Bem-Estar Financeiro, criada por Prawitz et al. (2006), que 

visavam a determinar o grau de estresse financeiro individual. Todas as oito perguntas deveriam 

ser respondidas marcando um número inteiro de um a dez, onde 1 correspondia à “mais 

estressado/menor nível de bem-estar pessoal” e 10 correspondia a “menos ou não 

estressado/maior nível de bem-estar pessoal, conforme será discutido detalhadamente na 

subseção 3.2. 

 

A participação na pesquisa foi voluntária e as respostas foram enviadas diretamente 

à Gvcef para evitar qualquer tipo de desconforto que os respondentes pudessem ter em dividir 

essas informações com as empresas em que trabalham.  De posse das repostas dos funcionários, 

os pesquisadores passaram às áreas de recursos humanos das empresas os nomes ou matrículas 

dos respondentes, sem compartilhar as respostas às perguntas. Foi solicitado que as empresas 

informassem as seguintes informações a respeito de cada um dos respondentes: i) gênero; ii) 
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renda; iii) se o respondente possuía nível superior completo; iv) há quanto tempo o respondente 

trabalhava na empresa e/ou grupo econômico; v) se o respondente participava do plano de 

previdência corporativo; vi) se o respondente havia faltado de maneira injustificada no último 

ano; vii) se o respondente havia tido faltas abonadas por seu superior no último ano; viii) se o 

respondente havia faltado, independentemente do motivo, no último ano; e ix) se o respondente 

havia sido punido no último ano. 

 

Na 1a etapa, foram recebidos 1438 questionários respondidos. Contudo, somente 

689 foram complementados na 2a etapa, já que em determinados questionários não foram 

preenchidos o nome ou matrícula, impossibilitando o levantamento dos dados pelos 

departamentos de recursos humanos.  Em outros casos, os nomes fornecidos não constavam dos 

bancos de dados das empresas, o que sugere que determinados respondentes incluíram nomes 

fictícios no questionário.  

 

Fizemos uma análise sobre as 689 observações que continham todos os dados, a 

fim de identificar outras inconsistências ou erros, e houvemos por bem retirar da amostra 16 

observações cujos salários mensais reportados eram inferiores a R$ 10,00 (dez reais).  Desta 

forma, nossa amostra ficou com 673 observações.  

 

A Tabela 1, a seguir, apresenta as estatísticas descritivas da amostra: 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas da amostra 

Variável 
Nº de 

Obs. 

Nº de 

Obs. 

(X=1) 

Média Mediana 
Desvio 

Padrão 

Menor 

Valor 

Maior 

Valor 

Faltas Totais (S=1; N=0) 673 243 0,3611 0 0,4807 0 1 

Faltas Abonadas (S=1; N=0) 673 96 0,1426 0 0,3500 0 1 

Faltas Injustificadas (S=1; N=0) 673 104 0,1545 0 0,3617 0 1 

Punições (S=1; N=0) 673 15 0,0223 0 0,1478 0 1 

Renda 673  2.130,67 1.297,43 2.204,03 445,91 17.252 

Gênero (H=1; M=0) 673 576 0,8559 1 0,3515 0 1 

Superior Completo (S=1; N=0) 673 268 0,3982 0 0,4899 0 1 

Tempo de Grupo (em anos) 673  6,2461 3,2795 6,9598 0,2411 35,2301 

Previdência (S=1; N=0) 673 385 0,5721 1 0,4951 0 1 

Índice de Estresse Financeiro 673  5,5512 5,625 1,9486 1 10 

Fonte: Autor 

 

No que se refere a faltas, podemos notar que dos 673 respondentes que fizeram 

parte da amostra, 243 funcionários (0,3611) faltaram no ano anterior ao da pesquisa, enquanto 
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96 funcionários (0,1426) tiveram pelo menos uma falta abonada nesse período e 104 

funcionários (0,1545) faltaram injustificadamente pelo menos uma vez. Apenas 15 

profissionais (0,0223) sofreram punições no período.  

 

A amostra se mostrou bastante heterogênea no quesito renda, já que o rendimento 

mensal dos respondentes varia de R$445,91 a R$17.252,00, sendo a média de R$2.130,67.  

Quanto a gênero, a amostra é composta por 576 homens (0,8559) e 97 mulheres (0,1441).  Do 

total, 268 pessoas (0,3982) possuem ensino superior completo, enquanto as demais 405 

(0,6018) não atingiram esse nível educacional.  

 

A média de tempo de empresa ou grupo econômico é de aproximadamente 6 anos 

e 3 meses, variando de menos de 3 meses a 35 anos. Pouco mais da metade dos respondentes, 

385 pessoas (0,5721), contribuem para o plano de previdência privada da empresa em que 

trabalham.  

 

Por fim, no quesito índice de estresse financeiro, a média dos respondentes foi um 

índice de 5,55, que fica bem próxima do centro da distribuição, já que tivemos observações de 

1 a 10. O histograma, ou distribuição de frequências, do Índice de Estresse Financeiro está 

demonstrado na Figura 1.  Como se pode observar, a distribuição lembra uma distribuição 

normal, apesar de algumas distorções e caudas mais largas.  

Figura 1 - Histograma do Índice de Estresse Financeiro 

Fonte: Autor 

 

Seguindo o que fizeram Prawitz et al. (2006), agrupamos os resultados em três 

grupos distintos: o grupo de alto estresse, composto pelas pessoas com índice de estresse 

financeiro de 1 a 4; o grupo de estresse moderado, com as pessoas cujo índice de estresse 
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financeiro correspondem a 5 ou 6; e o grupo de baixo estresse, composto pelas pessoas com 

índices de 7 a 10. Os resultados estão demonstrados na Figura 2 abaixo.  A distribuição é bem 

simétrica.  Enquanto pouco mais da metade das pessoas (54,38%) encontram-se com nível de 

estresse moderado, 23,03% encontram-se com nível de estresse alto e 22,59% encontram-se 

com baixo nível de estresse.  

Figura 2 - Nível de Estresse Financeiro por Grupos 

Fonte: Autor 

 

A título comparativo, a amostra representativa da população adulta americana, 

colhida em 2004, e utilizada por Prawitz et. al (2006) na elaboração do IFDFW teve um Índice 

de Estresse Financeiro médio de 5,7 (desvio-padrão de 2,4), sendo que 30% das pessoas ficaram 

com índices de 1 a 4 (alto estresse financeiro), 28% obtiveram índices 5 ou 6 (nível moderado 

de estresse financeiro) e 42% se mostraram com baixo índice de estresse (níveis 7 a 10). 

 

 

3.2. ÍNDICE DE ESTRESSE FINANCEIRO 

 

 

Neste trabalho, o cálculo do índice de estresse financeiro se baseou na percepção 

subjetiva das pessoas quanto a sua situação financeira.  Muitos estudos já foram feitos 

utilizando uma metodologia objetiva, isto é, definindo variáveis como nível de renda, volume 

de dívidas, etc. como proxies de estresse financeiro.  Contudo, este tipo de metodologia não 

mede com precisão uma parcela significativa do estresse, relativa aos sentimentos e postura da 

pessoa frente à situação, que tem origem psicológica.  Isto porque pessoas com o mesmo nível 

de renda podem ter níveis de estresse absolutamente distintos a depender de suas condições 
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pessoais como número de dependentes, origem socioeconômica, padrão de vida/nível de gastos 

(Prawitz et al., 2006) e expectativa/aspirações (Diener, Diener & Diener, 1995).   

 

Com efeito, uma pessoa que em termos objetivos ou quantificáveis (renda ou 

patrimônio, por exemplo) poderia ser considerada como em boa situação pode sentir-se muito 

insatisfeita com sua situação financeira e pressionada por querer ter ainda mais. Ao contrário, 

uma outra pessoa com uma renda e/ou patrimônio menor pode estar bastante satisfeita com sua 

situação por já ter superado suas metas ou estar bem encaminhada para fazê-lo.   

 

Neste sentido, Gasiorowska (2014) aponta que a correlação entre nível de renda e 

satisfação financeira em países da Europa, medida pela European Social Survey, varia de 

módicos 0,28 a 0,52.  Os resultados da General Social Survey revelam que esta correlação é 

inferior a 0,40 nos Estados Unidos. No mesmo sentido, Courchane e Zorn (2005) concluíram 

que o nível de renda em comparação ao dos pais e a existência de uma rede de segurança são 

mais importantes do que a renda atual, o nível de patrimônio ou ter a casa própria para o 

comportamento financeiro e, consequentemente, para os níveis de estresse financeiro. 

 

Assim, houvemos por bem medir o Índice de Estresse Financeiro utilizando a 

Escala de Estresse Financeiro/Bem-Estar Financeiro (InCharge Financial Distress/ Financial 

Well-Being Scale - IFDFW), criado por Prawitz et al. (2006), justamente para ser um 

instrumento de medida subjetiva do estresse financeiro, e que passou por um rigoroso processo 

na sua criação, a fim de assegurar sua consistência e a confiabilidade dos seus resultados. 

 

Prawitz et al. (2006), ao criarem a Escala de Bem-Estar Financeiro Pessoal, se 

basearam inicialmente nos estudos de diversos acadêmicos, os quais, conjuntamente, faziam 

referência a 58 conceitos, atributos e resultados que poderiam ser relevantes na determinação 

de aspectos, condições e dimensões de estresse financeiro e bem-estar financeiro. A partir daí, 

utilizaram os seguintes 4 critérios para reduzi-los a um número mais apropriado de conceitos: 

a) o conceito deveria descrever claramente um aspecto distinto de estresse financeiro e/ou bem-

estar financeiro; b) o conceito deveria ser diferente o suficiente para evitar ser confundido com 

outros conceitos; c) o conceito deveria ocorrer ou se manifestar em uma proporção 

representativa da população; e d) o conceito deveria ter uma probabilidade substancial de 

ocorrer com adultos independentemente de utilizarem ou não cartões de crédito e 

financiamento/arrendamento em parcelas.  Desta forma, chegaram a uma lista de 20 fatores. 
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Aplicaram, então, a metodologia de pesquisa Delphi, consistente em uma análise 

iterativa feita por um painel de 52 experts composto por profissionais com vasto conhecimento 

e experiência em finanças pessoais, incluindo professores, conselheiros financeiros e 

especialistas em educação financeira de 31 estados americanos mais o distrito de Columbia. O 

estudo foi feito em 3 fases, sendo que a cada rodada os especialistas eram solicitados a julgar 

os quesitos com base na sua utilidade no desenvolvimento da escala de estresse financeiro. Ao 

final da fase 3, restou uma lista com 10 itens. 

 

Os autores, então, utilizando dados obtidos em 2004 de uma amostra de 590 pessoas 

que buscaram aconselhamento financeiro e de outra amostra de 1097 pessoas, representativa da 

população americana em geral, realizaram testes de validade para cada um destes 10 itens a fim 

de determinar sua manutenção ou não na lista final.  Neste processo, foram descartados os 3 

itens com pior performance e foi adicionado 1 novo item, que havia sido pré-testado e cujos 

resultados mostraram alto grau de validade e alta correlação com os demais itens.   

 

O resultado foi a construção de um questionário com as 8 perguntas da Tabela 2, 

sendo que quatro itens buscam avaliar o estado atual de bem-estar financeiro e os outros quatro, 

a reação ou sentimento da pessoa com relação a seu estado de bem-estar financeiro.  Cada 

pergunta deve ser respondida com um número inteiro de 1 a 10, sendo 1 o nível de extremo 

estresse e mínimo bem-estar financeiro e 10 o nível de nenhum estresse e máximo bem-estar 

financeiro. O Índice de Estresse Financeiro é obtido através da média aritmética simples das 

respostas a essas 8 perguntas. 
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Tabela 2 – Perguntas para determinação do Índice de Estresse Financeiro 

1. Qual é o nível do seu estresse financeiro atual? 

2. Quão satisfeito você está com sua situação financeira atual? 

3. Como você se sente em relação à sua situação financeira? 

4. Quão frequentemente você se preocupa com a possibilidade de não conseguir pagar suas despesas mensais? 

5. Quão confiante você está de poder pagar uma despesa emergencial de 1.000 reais à vista? 

6. Quão frequentemente você deixa de ir a um restaurante, cinema ou passeio por falta de dinheiro? 

7. Quão frequentemente você se vê contando os dias para o próximo pagamento? 

8. Quão estressado você se sente em relação às suas finanças em geral, considerando aqui inclusive o longo 

prazo com aposentadoria? 

Fonte: Questionário desenvolvido, em inglês, por Prawitz et al. (2006), que foi traduzido para o português pelo 

Autor. 

 

A análise de fator realizada pelos autores com a amostra representativa da 

população em geral demonstrou que o índice advindo da escala media apenas um fator e 

explicava 78,9% da variância. A confiabilidade da escala foi verificada através do coeficiente 

alpha de Cronbach (1951), que examina a consistência interna e quão bem um grupo de 

indicadores mede uma única teoria ou fator. Os resultados possíveis variam de 0 a 1, e um 

resultado mais próximo de 1,0 indica unidimensionalidade, sendo que Nunnally e Bernstein 

(1994) argumentam que o mínimo aceitável deve ser 0,90, e o desejável, 0,95 ou mais.  Segundo 

Prawitz et al. (2006), a escala final IFDFW obteve um alpha de Cronbach de 0,956, 

demonstrando que as perguntas do questionário são consistentes entre si e conduzem a 

resultados confiáveis. 

 

A Tabela 3 contém a terminologia descritiva-normativa de como interpretar o 

índice de estresse financeiro e bem-estar financeiro criada por Prawitz et al. (2006). 

  



28 

Tabela 3 - Terminologia Descritiva-Normativa para a Interpretação do Índice de Estresse 

Financeiro 

Resultado Terminologia Descritiva 

1.0 Dificuldade financeira imensa / Nível de bem-estar financeiro irrisório 

2.0 Dificuldade financeira extremamente alta / Nível de bem-estar financeiro extremamente baixo 

3.0 Dificuldade financeira muito alta / Nível de bem-estar financeiro muito baixo 

4.0 Dificuldade financeira alta / Nível de bem-estar financeiro baixo 

5.0 Dificuldade financeira média / Nível de bem-estar financeiro médio 

6.0 Dificuldade financeira moderada / Nível de bem-estar financeiro moderado 

7.0 Dificuldade financeira baixo / Nível de bem-estar financeiro bom 

8.0 Dificuldade financeira muito baixo / Nível de bem-estar financeiro muito bom 

9.0 Dificuldade financeira extremamente baixo / Nível de bem-estar financeiro extremamente alto 

10.0 Dificuldade financeira inexistente / Nível de bem-estar financeiro imenso 

Fonte: Tradução livre da tabela desenvolvida em inglês por Prawitz et al. (2006). 

 

 

3.3. HIPÓTESES 

 

 

A hipótese central deste trabalho é a de que o estresse financeiro impacta a vida do 

ser humano nos planos físico e psicológico, afetando seu comportamento no ambiente de 

trabalho. Especificamente, acreditamos que o alto grau de estresse financeiro faz com que os 

funcionários faltem mais de uma maneira geral, faltem mais de maneira injustificada, tenham 

mais faltas abonadas pelos seus superiores e sofram mais punições.  

 

A seguir, apresentamos nossas hipóteses para a relação entre cada uma das variáveis 

independentes e nossas variáveis dependentes:  

 

Estresse Financeiro 

 

Acreditamos que o estresse financeiro faz com que os empregados faltem mais de 

maneira geral, faltem mais de maneira injustificada, tenham mais faltas abonadas por seus 

superiores e sofram mais punições. Nossa hipótese vai ao encontro das conclusões de diversos 

estudos sobre o assunto, dentre os quais destacamos: Society for Human Resource (2014), 
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PriceWaterhouseCoopers (2017), Lockton Retirement Services (2016), Joo e Garman (1998), 

Hendrix, Steel e Shultz (1987) e Jacobson et al. (1996).  

 

Renda 

 

É difícil formarmos uma hipótese inequívoca sobre os efeitos do fator renda sobre 

faltas e punições. Poderíamos argumentar que aqueles cuja renda não atinge um nível mínimo 

capaz de custear as necessidades mais básicas tendem a se alimentar pior (junk food), a não 

conseguirem se exercitar com tanta frequência, já que o trajeto casa-trabalho-casa tende a tomar 

muitas horas do dia, principalmente nas grandes cidades, tendem a ter pior nível de saúde, já 

que não têm condições de se tratarem com os melhores médicos, serem atendidos nos melhores 

hospitais e realizarem os melhores exames, e que esses fatores (pior alimentação, menos 

exercício físico e pior nível de saúde), por sua vez, fariam com que faltassem mais ao trabalho 

e/ou as deixassem em um estado de nervos tal que suas condutas ensejassem mais punições. 

Contudo, superado determinado nível de renda, esse raciocínio parece não fazer tanto sentido.  

 

A inclusão do fator renda nas nossas análises se justifica muito mais como controle, 

a fim de isolar o efeito da renda sobre o índice de estresse financeiro, cuja análise é nosso 

principal objetivo.  Isto porque se é bem verdade que o nível de renda, por si só, não implica 

em um resultado quanto ao estresse financeiro, pode contribuir para tanto, principalmente nos 

casos de quem tem uma renda muito baixa e tem dificuldade para garantir um mínimo de 

conforto. 

 

Muito embora, como visto anteriormente, o estresse financeiro advém, em parte, de 

um componente psicológico, sendo causado pela diferença entre o que se almeja ter e o que se 

tem, o que fez com que Tang et. al (2004) afirmassem que riqueza ou pobreza depende do 

estado de espírito, de forma que pessoas financeiramente pobres poderiam se sentir 

psicologicamente ricas e vice-versa, existem estudos com o de Prawitz et al (2006) que 

chegaram à conclusão de que pessoas com mais dinheiro avaliam sua própria situação 

financeira melhor, têm uma maior satisfação com sua condição econômica e reportam menor 

nível de estresse financeiro.  

 

Neste sentido, caso a amostra fosse de baixíssima renda e muito homogênea neste 

quesito, poderíamos ter um risco de colinearidade, que é uma variável explicativa ou 
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independente (renda) ter alta correlação com outra variável explicativa (índice de estresse 

financeiro) que seja do interesse da análise1. A colinearidade, acaso existente, causaria um viés 

no resultado da regressão pelo Modelo de Probabilidade Linear.  

 

Felizmente, nossa amostra não se mostrou homogênea no quesito renda. Como 

demonstrado no item 3.1, o rendimento mensal dos respondentes varia de R$445,91 a 

R$17.252, sendo a média de R$2.130,67. A correlação entre renda e o índice de estresse 

financeiro também se mostrou baixa, de 24,21%, conforme demonstrado abaixo: 

 

Tabela 4 – Matriz de Correlação  

 Punições 
Faltas 

Totais 

Faltas 

Abonadas 

Faltas 

Injust. 

Índice 

Estresse 

Financ. 

Ln  

Renda 
Gênero 

Superior 

Completo 

Tempo 

de 

Grupo 

Prev. 

Punições 1,0000          

Faltas Totais 0,0961 1,0000         

Faltas 

Abonadas 
0,1399 0,5426 1,0000        

Faltas 

Injustificadas 
(0,0645) 0,5687 (0,1744) 1,0000       

Índice Estresse 

Financeiro 
(0,0014) (0,1319) 0,0261 (0,1776) 1,0000      

Ln Renda (0,0965) (0,1660) (0,2314) 0,0371 0,2421 1,0000     

Gênero (0,1387) 0,0354 (0,1350) 0,1637 (0,0599) (0,0206) 1,0000    

Superior 

Completo 
(0,1023) (0,0933) (0,2190) 0,1057 0,1965 0,8083 (0,0551) 1,0000   

Tempo de 

Grupo 
(0,0741) 0,1571 (0,1593) 0,2980 0,0119 0,4680 0,1239 0,4616 1,0000  

Previdência (0,1746) (0,0626) (0,4716) 0,3531 (0,1334) 0,3082 0,2351 0,2557 0,2558 1,0000 

Fonte: Autor 

 

Da mesma forma, o teste do fator de inflação da variância (VIF), demonstrado na 

Tabela 5, resultou em valores de 3,18 a 1,10, com uma média de 1,84, indicando não existir 

colinearidade entre as variáveis explicativas. 

  

                                                 
1 Quando as variáveis explicativas altamente correlacionadas foram incluídas na regressão somente para fins de 

controle, não há problema para a análise.  
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Tabela 5 – Teste do Fator de Inflação da Variância (VIF) 

Variável VIF 1/VIF 

Ln Renda 3,18 0,314205 

Superior Completo 2,99 0,334702 

Tempo de Grupo 1,37 0,727299 

Previdência 1,25 0,801351 

Índice de Estresse Financeiro 1,13 0,885615 

Gênero 1,1 0,913177 

VIF Médio 1,84  

Fonte: Autor 

 

Gênero  

 

Se por um lado as normas sociais mudaram nos últimos tempos, aceitando e, de 

certa forma, até estimulando a inserção das mulheres no mercado de trabalho, tornando seu 

papel na provisão de recursos financeiros para a família igual ao dos homens, essa igualdade 

ainda não se refletiu no papel de cuidar da casa e dos filhos.  O que se vê são mulheres que 

assumiram um papel de co-protagonista na provisão financeira em adição ao papel de 

cuidadoras primárias do lar e da família. 

 

Isto faz com que esperemos que as mulheres da amostra, todas trabalhando fora de 

casa, tenham uma maior probabilidade de faltar aos seus empregos, eis que podem se ver, por 

exemplo, em situações onde é necessário ficar em casa com os filhos pequenos devido às faltas 

das babás ou empregadas domésticas, levar os filhos a consultas médicas ou a prontos-socorros 

em caso de emergências. Neste sentido, esperamos que o coeficiente seja positivo nesses casos, 

indicando que mulheres faltam mais do que homens e houvemos por bem incluir o gênero como 

controle nas regressões com o objetivo de isolar, o máximo possível, os efeitos do estresse 

financeiro sobre as faltas. 

 

No que concerne à relação entre o gênero e o estresse financeiro, ambas variáveis 

explicativas nas nossas análises, Mills et al. (1992) documentaram que o impacto do estresse 

financeiro sobre o bem-estar geral é o mesmo para maridos e para esposas, independentemente 

se estas trabalham em tempo integral fora de casa, de modo que não temos motivos para 

acreditar que haja uma relação importante entre o gênero e o estresse financeiro. 
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Nível Superior Completo 

 

Kim e Garman (2003) afirmam que características pessoais, como nível 

educacional, tempo de empresa, idade e gênero, afetam indiretamente a capacidade das pessoas 

de comparecer ao trabalho, ressaltando que essas variáveis são comumente incluídas em 

modelos sobre estresse, estresse financeiro e absenteísmo. 

 

Desta forma, entendemos ser importante inserir esta variável como controle nas 

nossas análises para isolarmos os efeitos do estresse financeiro sobre nossas variáveis 

dependentes, sem a contaminação dos possíveis efeitos advindos do nível educacional. 

 

Tempo de Empresa/Grupo 

 

Tempo de empresa pode ter uma relação com a existência de faltas, se pensarmos 

que funcionários admitidos há pouco tempo tendem a fazer um esforço para obedecerem a todas 

as regras corporativas, serem assíduos e atenderem as expectativas de seus gestores. Com o 

tempo, pode ser que se sintam mais confortáveis e relaxem um pouco, vindo a faltar mais ou a 

adotar comportamentos não exemplares que ensejem punições.  

 

Adicionalmente, o tempo de empresa ou grupo pode, em determinados casos, 

figurar como uma variável proxy para a idade dos empregados. Aqueles que possuem pouco 

tempo de casa podem ou não ter idade mais avançada, mas os que têm bastante tempo de casa 

necessariamente têm idade mais avançada. 

 

Neste sentido, é de se salientar que temos na amostra pessoas com até 35 anos na 

empresa/grupo econômico, o que nos permite inferir que, ainda que só tenham trabalhado nesta 

empresa, têm ao menos 50 anos de idade. Nestes casos, pode ser que a idade, e não o tempo de 

casa, tenha alguma relação com as faltas, devido a questões de saúde, por exemplo. Isto dito, 

dado que a média do tempo de casa é de pouco mais de 6 anos, nos parece que essa não é a 

tônica da amostra. Ainda assim, preferimos incluir essa variável na análise, para isolarmos o 

efeito do estresse financeiro sobre as variáveis dependentes.  

 

Quanto à relação entre Tempo de Empresa e Índice Estresse Financeiro, achamos 

importante a inclusão da variável para fins de controle.  Isto porque temos, no Brasil, a 
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irredutibilidade salarial e o dissídio anual muitas vezes embutindo ganhos reais e alçando os 

salários daqueles com muitos anos de empresa a níveis mais altos do que o de recém contratados 

que executam a mesma função. Adicionalmente, podemos ter o caso de carreiras ascendentes, 

em que promoções a posições estratégicas demandam certo tempo na função anterior. Desta 

forma, poderíamos conjecturar que profissionais com muitos anos de empresa tendem a ser 

melhor remunerados do que os que têm pouco tempo de casa, tornando importante, a inclusão 

da variável como controle. 

 

Contribuição para a previdência corporativa 

 

A inclusão desta variável se justifica pelo fato de que a existência de uma rede de 

segurança financeira possa vir a afetar o comportamento das pessoas no ambiente trabalho, 

tornando-as menos tolerantes e mais relaxadas quanto ao cumprimento de seus deveres. 

 

Paralelamente a isto, pessoas que contribuem para o plano de previdência 

corporativo demonstram algum nível de educação financeira, já que, além dos benefícios 

fiscais, na maioria dos casos o empregador faz contribuições proporcionais ao valor investido 

pelos funcionários, fazendo com que seja uma boa decisão financeira. Da mesma forma que 

controlamos por renda, entendemos fazer sentido controlar pela existência ou não de um plano 

de previdência privada. 

 

 

3.4. MODELOS ECONOMÉTRICOS UTILIZADOS 

 

 

Como ressaltado no item 3.3, nos propusemos a testar as hipóteses de que existem 

relações de causalidade entre o estresse financeiro individual e a ocorrência de faltas (de 

maneira geral, injustificadas e abonadas) e de punições no ambiente de trabalho.  Os dados 

relativos às faltas e às punições eram binários, informando se o indivíduo da amostra faltou ou 

não ao trabalho no ano anterior ao da pesquisa e se sofreu ou não punições neste período.  

 

Assim, dado que as variáveis dependentes eram todas qualitativas e limitadas, 

podendo assumir somente o valor de zero ou o valor de um foi necessário utilizar modelos de 
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reposta binária, que são adequados para previsão de variáveis que seguem a distribuição 

Bernoulli.  Wooldridge (2009) define modelos de resposta binária da seguinte forma: 

 

𝑃(𝑌 = 1|𝑥) =  𝐺(β0 +  β1𝑥1 + ⋯ +  β𝑘𝑥𝑘) 

Onde:  

y é a variável binária dependente. 

x1, x2, … , xk   é o vetor de variáveis explicativas  

1, 2, ... , k é o vetor de coeficientes da regressão 

G é uma função de distribuição acumulada, sendo 0 < G(z) < 1, ∀ z ∈ ℝ. 

 

Em razão do nosso desconhecimento acerca da função de distribuição acumulada 

que melhor se adequaria à relação que supúnhamos existir entre as variáveis explicativas e as 

variáveis dependentes, houvemos por bem realizar cada um dos nossos testes utilizando três 

modelos econométricos distintos: Modelo de Probabilidade Linear (MPL), Modelo Probit e 

Modelo Logit.  A escolha desses três modelos se justifica pelo fato de o modelo de Mínimos 

Quadrados Ordinários, que norteia o MPL, ser o mais comumente utilizado em econometria e 

os Modelos Probit e Logit serem, segundo Wooldridge (2009), os modelos de funções de 

ligação não lineares mais utilizadas em casos de resposta binária. 

 

Utilizando cada um desses 3 modelos econométricos, rodamos 4 regressões, cada 

uma tendo uma das seguintes variáveis como variável dependente: Faltas Injustificadas, Faltas 

Abonadas, que correspondem às faltas que foram justificadas e aceitas pela chefia, Faltas 

Totais, que correspondem às faltas justificadas e às injustificadas, e Punições.  Em todos os 

casos, utilizamos como variáveis independentes: o Índice de Estresse Financeiro, a Renda 

(medida pelo seu logaritmo natural), o Gênero, Nível Superior Completo, Tempo de 

Empresa/Grupo, e Contribuição para a previdência corporativa. 

 

Controlando por todas essas variáveis independentes, nossa intenção é conseguir 

destacar somente o nexo causal do estresse financeiro sobre a variável dependente. Do 

contrário, o efeito das variáveis explicativas omitidas, acaso relevantes, se manifestaria na 

regressão, potencialmente afetando nossas conclusões de maneira estatisticamente relevante. 
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Nas subseções 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, discutimos brevemente as características e 

diferenças de cada um dos três modelos econométricos utilizados no presente trabalho. 

 

 

3.4.1. Modelo de Probabilidade Linear 

 

 

O modelo de probabilidade linear (MPL) é a aplicação do modelo de regressão 

linear múltipla para casos em que as variáveis dependentes são binárias. O modelo continua 

tendo a seguinte forma:  

𝑌 = 𝐸(𝑌|𝑋) =  β0 +  β1𝑥1 + ⋯ +  β𝑘𝑥𝑘 + 𝑢 

Onde:  

y é a variável dependente. 

x1, x2, … , xk   é o vetor de variáveis explicativas  

1, 2, ... , k é o vetor de coeficientes da regressão 

u é o erro 

 

Contudo, porque a variável dependente pode assumir apenas dois valores, 0 ou 1, o 

coeficiente k não pode mais ser interpretado como a variação de Y dado o aumento de uma 

unidade em Xk, mantendo as demais variáveis fixas, mas como a probabilidade de que Y é igual 

a 1 (Wooldridge 2009).  Isto porque, nesses casos, ainda segundo Wooldridge (2009), a 

esperança de Y, dado X, é igual à probabilidade de Y ser igual a 1, dado X: 

 

𝐸(𝑌|𝑋) =  𝑃 (𝑌 = 1|𝑋) 

 

Contudo, o mesmo autor nos informa que o MPL apresenta limitações. A depender 

dos valores das variáveis explicativas, o modelo pode prever, para as variáveis dependentes, 

valores menores do que 0 e/ou maiores do que 1, o que, em se tratando de probabilidades 

esperadas, não deveria ser possível.  Outro problema é que, por ser linear nos parâmetros, o 

modelo pressupõe um efeito marginal constante de todos os possíveis valores das variáveis 

explicativas sobre a variável dependente, o que nem sempre é o caso. Ainda assim, ele afirma 

que o modelo é útil e bastante utilizado em economia, funcionando bem para valores das 

variáveis independentes próximas à média da amostra. 
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Outra característica ressaltada por Wooldridge (2009) é que o MPL fere uma das 

hipóteses de Gauss-Markov, notadamente a de homocedasticidade, uma vez que a variância do 

erro, condicional às variáveis explicativas, não é constante. Apesar de não afetar as 

propriedades de inexistência de viés e consistência, a heterocedasticidade compromete tanto a 

eficiência dos estimadores, como a possibilidade de utilização das estatísticas de teste usuais 

para a inferência estatística. Por esta razão, ao aplicarmos o MPL nas nossas análises, utilizamos 

os erros padrão corrigidos para a heterocedasticidade de White (1980), também conhecidos 

como erros padrão robustos. 

 

 

3.4.2. Modelo Probit 

 

 

As limitações do MPL podem ser superadas através da utilização de modelos de 

respostas binárias mais adequados, como o Probit e o Logit, cujas funções de ligação não são 

lineares. O modelo Probit é especificado pela função de distribuição acumulada normal, que 

possui a seguinte forma: 

𝐺(𝑧) =  ∫
𝑒

−𝑧2

2

√2𝜋

𝑧

−∞

 𝑑𝑧 

 

Ao contrário do que ocorre com o MPL, desta função resultam sempre valores entre 

0 e 1 para qualquer número real que z assuma.  O formato da função de distribuição acumulada 

normal do modelo Probit é bem parecido ao formato da função de distribuição acumulada 

logística, que norteia o modelo Logit, sendo que suas caudas são ligeiramente menores. Em 

termos práticos, as diferenças entre os dois modelos tendem a ser muito sutis.  

 

 

3.4.3. Modelo Logit 

 

 

No modelo Logit, a função G que relaciona as variáveis explicativas à variável 

dependente é a função logística, que possui a seguinte forma: 

𝐺(𝑧) =  
𝑒𝑧

1 + 𝑒𝑧
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Também neste caso, os valores resultantes da função logística estarão sempre entre 

0 e 1 para qualquer número real que z assuma.  

 

Cumpre ressaltar que os coeficientes resultantes da utilização dos modelos Probit e 

Logit nos informam o sentido do efeito da variável explicativa sobre a probabilidade de a 

variável dependente ser igual a 1, mas a magnitude do coeficiente não representa a mudança 

nessa probabilidade a cada alteração de uma unidade da variável explicativa, o que é difícil de 

estimar devido à natureza não linear da função G nestes casos.  

 

Nas nossas análises, determinamos essa alteração de probabilidades nestes modelos 

de duas formas.  Calculamos a alteração de probabilidade no valor médio da amostra para cada 

variável explicativa, conhecido como efeito marginal na média, e também o efeito marginal 

médio, que é a média dos efeitos marginais de todos os valores das variáveis explicativas que 

compõem a amostra. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Este Capítulo apresenta os resultados dos testes e análises realizados para cada uma 

das nossas variáveis dependentes.  São elas: Faltas Totais (independente do motivo), Faltas 

Abonadas, Faltas Injustificadas e Punições.  

 

 

4.1. FALTAS TOTAIS 

 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados das regressões das variáveis explicativas contra 

Faltas Totais, segundo o Modelo de Probabilidade Linear (MPL), o modelo Probit e o modelo 

Logit. Abaixo dos coeficientes, entre parênteses, são demonstrados os erros-padrão, sendo que 

no caso do MPL trata-se dos erros-padrão robustos à heterocedasticidade (White, 1980).          

*** indica significância a 1%, ** indica significância a 5% e * indica significância a 10%. 

Tabela 6 – Resultados: Faltas Totais 

 Modelo Econométrico 

Variável Explicativa MPL Probit Logit 

Índice de Estresse 

Financeiro 
-0,0199** -0,0587** -0,0991** 

 (0,0098) (0,0279) 0,0461 

Ln Renda -0,2061*** -0,7620*** -1,2555*** 

 (0,0361) (0,1548) 0,2600 

Gênero 0,0098 0,0048 0,0052 

 (0,0498) (0,1569) 0,2574 

Superior Completo 0,0488 0,1799 0,3063 

 (0,0609) (0,1851) 0,3049 

Tempo de Grupo 0,0203*** 0,0650*** 0,1085*** 

 (0,0028) (0,0096) 0,0168 

Previdência -0,0676* -0,2108* -0,3505* 

 (0,0395) (0,1164) 0,1915 

Constante 1,8717 5,1509 8,5083 

 (0,2407) (1,0584) 1,7779 
    

 Obs. = 673 Obs. = 673 Obs. = 673 

 Prob.> F= 0,0000 Prob.> Chi2= 0,0000 Prob.> Chi2= 0,0000 

 R2 = 0,1070 Pseudo R2 = 0,0949 Pseudo R2 = 0,0930 

Fonte: Autor 
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No caso do Modelo de Probabilidade Linear, podemos notar pelo teste F que, de 

uma maneira geral, o conjunto das variáveis independentes é capaz de auxiliar na predição da 

variável dependente (Faltas Totais) de uma forma estatisticamente relevante. O mesmo é 

verificado no caso dos modelos Probit e Logit pelo teste da razão de verossimilhança. 

Verificamos, entretanto, pelo R2 no caso do MPL e pelo Pseudo R2 no caso do Probit e do Logit, 

que apenas 10%, aproximadamente, da variação das Faltas Totais é explicada pelas nossas 

variáveis independentes, em todos os três modelos.  

 

O Índice de Estresse Financeiro mostrou-se significativo a 5% nos três modelos e 

no sentido em que prevíamos. Pelo MPL, vemos que a cada redução em um nível na escala do 

Índice de Estresse Financeiro, implicando em maior nível de estresse, a probabilidade de a 

pessoa haver faltado no ano anterior aumenta 2 pontos percentuais. Analisando os coeficientes 

dos modelos Probit e Logit, podemos afirmar que quanto maior o grau de estresse financeiro 

(menor pontuação no Índice de Estresse Financeiro), maior a probabilidade de o indivíduo 

haver faltado no ano anterior. 

 

Para interpretarmos a magnitude dos resultados dos modelos Probit e Logit, 

calculamos os efeitos marginais nas médias e os efeitos marginais médios, demonstrados na 

Tabela 7, abaixo: 

Tabela 7 – Efeitos Marginais na Média e Efeitos Marginais Médios: Faltas Totais 

  MPL Probit Logit 

Variável 

Explicativa 
Média 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Índice de Estresse 

Financeiro 
5,5512 -0,0199 -0,0199 -0,0215 -0,0197 -0,0222 -0,0203 

Ln Renda 7,3545 -0,2061 -0,2061 -0,2786 -0,2560 -0,2810 -0,2572 

Gênero 0,8559 0,0098 0,0098 0,0018 0,0016 0,0012 0,0011 

Superior 

Completo 
0,3982 0,0488 0,0488 0,0658 0,0604 0,0686 0,0628 

Tempo de Grupo 6,2461 0,0203 0,0203 0,0238 0,0218 0,0243 0,0222 

Previdência 0,5721 -0,0676 -0,0676 -0,0771 -0,0708 -0,0785 -0,0718 

Fonte: Autor 

 

O efeito marginal na média indica quão maior ou menor seria a probabilidade de 

uma pessoa que tivesse todas as variáveis explicativas nas respectivas médias ter faltado (Faltas 

Totais=1) no ano anterior em caso de variação de uma unidade da variável explicativa em 
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análise.  Assim, um incremento de 1 unidade no Índice de Estresse Financeiro (diminuição de 

estresse) em alguém que tivesse tal índice igual a 5,5512 (média da amostra) e as demais 

variáveis nas respectivas médias resultaria em, aproximadamente, dois pontos percentuais a 

menos de chance de esta pessoa ter faltado no ano anterior.  O efeito marginal na média 

calculado pelos três modelos é muito próximo, variando de 1,99 pontos percentuais no MPL a 

2,22 pontos percentuais, no Logit. 

 

O efeito marginal médio, por sua vez, informa a média dos efeitos marginais de 

todas as observações com os valores reais que assumem, sendo, portanto, superior.  Neste caso 

específico, seus resultados de acordo com os três modelos foram bastante próximos aos efeitos 

marginais na média, variando de 1,97 pontos percentuais no Probit a 2,03 pontos percentuais 

no Logit.  

 

A Ln Renda e o Tempo de Grupo também se mostraram significativos a 1% nos três 

modelos. Quanto menor a renda e maior o tempo de grupo, maior foi a probabilidade de 

ocorrência de faltas.  

 

 

4.2. FALTAS ABONADAS 

 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados das regressões das variáveis explicativas contra 

Faltas Abonadas, segundo o Modelo de Probabilidade Linear (MPL), o modelo Probit e o 

modelo Logit. Abaixo dos coeficientes, entre parênteses, são demonstrados os erros-padrão, 

sendo que no caso do MPL trata-se dos erros-padrão robustos à heterocedasticidade (White 

1980). *** indica significância a 1%, ** indica significância a 5% e * indica significância a 

10%. 
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Tabela 8 – Resultados: Faltas Abonadas 

 

 Modelo Econométrico 

Variável Explicativa MPL Probit Logit 

Índice de Estresse 

Financeiro 
-0,0018 -0,0258 -0,0443 

 (0,0065) (0,0422) (0,0691) 

Ln Renda -0,0138 -0,2103 -0,2883 

 (0,0210) (0,2904) (0,4791) 

Gênero -0,0404 -0,2111 -0,3431 

 (0,0449) (0,1840) (0,3021) 

Superior Completo -0,0652* -0,4948 -0,8701 

 (0,0337) (0,3419) (0,5824) 

Tempo de Grupo 0,0006 0,0129 0,0178 

 (0,0012) (0,0217) (0,0355) 

Previdência -0,3072*** 0 0 

 (0,0285) (omitido) (omitido) 

Constante 0,4865 1,4210 1,9725 

 (0,1435) (1,9717) (3,2601) 
    

 Obs. = 673 Obs. = 288 Obs. = 288 

 Prob.> F= 0,0000 Prob.> Chi2= 0,0177 Prob.> Chi2= 0,0193 

 R2 = 0,2347 Pseudo R2 = 0,0373 Pseudo R2 = 0,0368 

Fonte: Autor 

 

Pelo teste F do MPL e pelos testes das razões de verossimilhanças dos modelos 

Probit e Logit, concluímos que os modelos, como um todo, nos auxiliam na explicação da 

variação das Faltas Abonadas. O MPL conseguiu explicar 0,2347 da variação da variável 

dependente, enquanto os modelos Probit e Logit explicaram pouco mais de 0,03.  

 

Os coeficientes do Índice de Estresse Financeiro dos três modelos foram negativos, 

como prevíamos.  Isto indica que quanto maior o grau de estresse financeiro, maiores as chances 

de a pessoa ter tido faltas abonadas.   

 

Convém ressaltar, entretanto, que os modelos Probit e Logit descartaram 385 

observações, já que todos os funcionários que contribuíam para o plano de previdência 

corporativo (Previdência = 1) não tiveram faltas abonadas no ano anterior (Faltas 

Abonadas=0), o que é caso de colinearidade perfeita.  
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Assim, houvemos por bem rodar nova regressão, desta vez descartando a variável 

Previdência. Os resultados estão na Tabela 9, abaixo: 

Tabela 9 – Resultados: Faltas Abonadas sem Previdência 

 Modelo Econométrico 

Variável Explicativa MPL Probit Logit 

Índice de Estresse 

Financeiro 
0,0138** 0,0560* 0,0867 

 (0,0068) (0,0340) (0,0612) 

Ln Renda -0,0795*** -0,6742*** -1,2374*** 

 (0,0217) (0,2328) (0,4432) 

Gênero -0,1362*** -0,6047*** -1,0475*** 

 (0,0469) (0,1644) (0,2893) 

Superior Completo -0,0732** -0,2018 -0,4071 

 (0,0364) (0,2643) (0,5072) 

Tempo de Grupo -0,0011 -0,0067 -0,0149 

 (0,0012) (0,0145) (0,0276) 

Constante 0,8026 4,0403 7,6049 

 (0,1513) (1,6134) (3,0796) 
    

 Obs. = 673 Obs. = 673 Obs. = 673 

 Prob.> F = 0,0000 Prob.> Chi2 = 0,0000 Prob.> Chi2 = 0,0000 

 R2 = 0,0833 Pseudo R2 = 0,1191 Pseudo R2 = 0,1167 

Fonte: Autor 

 

O percentual da variação das Faltas Abonadas explicado pelo MPL caiu de 0,2347 

para 0,0833, enquanto que os percentuais do Probit e Logit subiram de 0,0373 e 0,0368 para 

0,1191 e 0,1167, respectivamente. Chamou-nos a atenção o fato de o sinal dos coeficientes 

haver mudado de negativo (como prevíamos) para positivo.  O coeficiente do MPL mostrou-se 

estatisticamente significativo a 5%, e o do modelo Probit, a 10%. O coeficiente do modelo Logit 

não foi estatisticamente significativo. 

 

As magnitudes dos resultados dos modelos podem ser vistas na Tabela 10, abaixo, 

por meio dos efeitos marginais nas médias e dos efeitos marginais médios: 
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Tabela 10 – Efeitos Marginais na Média e Efeitos Marginais Médios: Faltas Abonadas sem 

Previdência 

  MPL Probit Logit 

Variável 

Explicativa 
Média 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Índice de Estresse 

Financeiro 
5,5512 0,0138 0,0138 0,0103 0,0111 0,0080 0,0096 

Ln Renda 7,3545 -0,0795 -0,0795 -0,1236 -0,1339 -0,1141 -0,1367 

Gênero 0,8559 -0,1362 -0,1362 -0,1109 -0,1201 -0,0966 -0,1157 

Superior 

Completo 
0,3982 -0,0732 -0,0732 -0,0370 -0,0401 -0,0375 -0,0450 

Tempo de Grupo 6,2461 -0,0011 -0,0011 -0,0012 -0,0013 -0,0014 -0,0017 

Fonte: Autor 

 

Os resultados indicam que um aumento no Índice de Estresse Financeiro, o que 

implica na diminuição do estresse e aumento do bem-estar, implicaria em um aumento de, 

aproximadamente, 1 ponto percentual na probabilidade de a pessoa ter tido Faltas Abonadas 

no ano anterior. 

 

Ln Renda e Gênero também se mostraram significativos a 1%, sendo que o aumento 

da renda e o fato de o respondente ser homem parecem diminuir a probabilidade de ocorrência 

de Faltas Abonadas.  Possuir o Nível Superior Completo se mostrou significativo a 10% no 

MPL, sendo que os dados indicam que ter completado o terceiro grau reduz a probabilidade de 

faltas abonadas. 

 

 

4.3. FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados das regressões das variáveis explicativas contra 

Faltas Injustificadas, segundo o Modelo de Probabilidade Linear (MPL), o modelo Probit e o 

modelo Logit. Abaixo dos coeficientes, entre parênteses, são demonstrados os erros-padrão, 

sendo que no caso do MPL trata-se dos erros-padrão robustos à heterocedasticidade, conforme 

White (1980). *** indica significância a 1%, ** indica significância a 5% e * indica 

significância a 10%. 
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Tabela 11 – Resultados: Faltas Injustificadas 

 Modelo Econométrico 

Variável Explicativa MPL Probit Logit 

Índice de Estresse 

Financeiro 
-0,0182*** -0,1044*** -0,1717** 

 (0,0066) (0,0392) (0,0685) 

Ln Renda -0,1461*** -0,5597*** -0,9799*** 

 (0,0292) (0,1907) (0,3294) 

Gênero 0,0558*** 0,9348** 1,9066* 

 (0,0174) (0,4600) (1,0360) 

Superior Completo 0,1123** 0,3802* 0,7198* 

 (0,0502) (0,2285) (0,3893) 

Tempo de Grupo 0,0144*** 0,0515*** 0,0866*** 

 (0,0025) (0,0104) (0,0183) 

Previdência 0,2230*** 1,6871*** 3,6114*** 

 (0,0236) (0,2773) (0,7285) 

Constante 1,0200 0,8835 0,6386 

 (0,1910) (1,3884) (2,5216) 
    

 Obs. = 673 Obs. = 673 Obs. = 673 

 Prob.> F= 0,0000 Prob.> Chi2= 0,0000 Prob.> Chi2= 0,0000 

 R2 = 0,2223 Pseudo R2 = 0,2944 Pseudo R2 = 0,2934 

Fonte: Autor 

 

Os testes de significância global indicam que os modelos são úteis na explicação da 

variação da variável dependente, Faltas Injustificadas, O MPL explicou 0,2223 da variação 

total, enquanto que os modelos Probit e Logit explicaram 0,2944 e 0,2934, respectivamente.  

 

Os coeficientes do Índice de Estresse Financeiro se mostraram significativos a 1% 

no caso do MPL e do Probit, e a 5% no caso do Logit, e indicam que o aumento do estresse 

financeiro causa um aumento na probabilidade de faltas injustificadas.  

 

A magnitude dos resultados dos modelos Probit e Logit pode ser vista a partir dos 

efeitos marginais nas médias e dos efeitos marginais médios, demonstrados na Tabela 12: 
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Tabela 12 – Efeitos Marginais na Média e Efeitos Marginais Médios: Faltas Injustificadas 

  MPL Probit Logit 

Variável 

Explicativa 
Média 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Efeito 

Marginal 

na Média 

Efeito 

Marginal 

Médio 

Índice de Estresse 

Financeiro 
5,5512 -0,0182 -0,0182 -0,0121 -0,0177 -0,0078 -0,0168 

Ln Renda 7,3545 -0,1461 -0,1461 -0,0647 -0,0948 -0,0444 -0,0960 

Gênero 0,8559 0,0558 0,0558 0,1081 0,1583 0,0865 0,1867 

Superior 

Completo 
0,3982 0,1123 0,1123 0,0440 0,0644 0,0326 0,0705 

Tempo de Grupo 6,2461 0,0144 0,0144 0,0060 0,0087 0,0039 0,0085 

Previdência 0,5721 0,2230 0,2230 0,1951 0,2857 0,1638 0,3537 

Fonte: Autor 

 

Pode-se observar que, neste caso, que os modelos produziram magnitudes distintas 

para a relação entre estresse financeiro Faltas Injustificadas.  A redução de uma unidade no 

Índice de Estresse Financeiro de uma pessoa que estivesse na média da amostra aumentaria a 

probabilidade de ocorrência de Faltas Injustificadas em 1,82 pontos percentuais, segundo o 

MPL, e em 1,21 pontos percentuais, segundo o Probit.  Já segundo o Logit, este aumento de 

probabilidade seria de 0,78 pontos percentuais. 

 

As médias dos efeitos marginais de todas as observações segundo os três modelos 

foram bem mais homogêneas. A redução de uma unidade no Índice de Estresse Financeiro 

resultaria em um aumento de probabilidade de Faltas Injustificadas de 1,82 pontos percentuais 

pelo MPL, 1,77 pontos percentuais pelo Probit e 1,68 pontos percentuais pelo Logit. 

 

Renda, Tempo de Grupo e Previdência se mostraram significativos a 1%. Os dados 

sugerem que uma maior renda diminui a probabilidade de ocorrência de Faltas Injustificadas, 

enquanto que estar no grupo há mais tempo e contribuir para o plano de previdência corporativo 

aumentam a probabilidade de a pessoa faltar injustificadamente.  

 

Gênero se mostrou significativo a 1% pelo MPL, a 5% pelo Probit e a 10% pelo 

Logit. De acordo com os três modelos, homens têm maior probabilidade de faltar de maneira 

injustificada.  
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Superior Completo se mostrou significativo a 5% pelo MPL e a 10% pelo Probit e 

pelo Logit. Os três modelos indicam que aqueles que possuem o curso superior completo têm 

maior probabilidade de faltarem ao trabalho de maneira injustificada.  

 

 

4.4. PUNIÇÕES 

 

 

A Tabela 13 apresenta os resultados das regressões das variáveis explicativas contra 

Punições, segundo o Modelo de Probabilidade Linear (MPL), o modelo Probit e o modelo 

Logit. Abaixo dos coeficientes, entre parênteses, são demonstrados os erros-padrão, sendo que 

no caso do MPL trata-se dos erros-padrão robustos à heterocedasticidade, conforme White 

(1980). *** indica significância a 1%, ** indica significância a 5% e * indica significância a 

10%. 

Tabela 13 – Resultados: Punições 

 Modelo Econométrico 

Variável Explicativa MPL Probit Logit 

Índice de Estresse 

Financeiro 
-0,0009 -0,0368 -0,0694 

 (0,0022) (0,0717) (0,1434) 

Ln Renda 0,0015 0,1195 0,2096 

 (0,0061) (0,5398) (1,1127) 

Gênero -0,0477* -0,6385** -1,2712** 

 (0,0269) (0,2756) (0,5539) 

Superior Completo -0,0247** -0,9474 -1,9382 

 (0,0110) (0,7044) (1,5205) 

Tempo de Grupo 0,0002 -0,0047 -0,0184 

 (0,0005) (0,0414) (0,0923) 

Previdência -0,0396*** 0 0 

 (0,0113) (omitida) (omitida) 

Constante 0,0882 -1,6548 -2,7805 

 (0,0513) (3,6613) (7,5845) 
    

 Obs. = 673 Obs. = 288 Obs. = 288 

 Prob.> F= 0,0144 Prob.> Chi2= 0,0936 Prob.> Chi2= 0,1031 

 R2 = 0,0460 Pseudo R2 = 0,0799 Pseudo R2 = 0,0777 

Fonte: Autor 
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O teste F do MPL indica que, no geral, o modelo ajuda na explicação da variação 

das Punições, mas, segundo o R2, explicou apenas 4,6% das variações.  Os testes das razões de 

verossimilhanças dos modelos Probit e Logit demonstraram significância a 0,0936 e a 0,1031, 

respectivamente.  Os Pseudos R2 indicam que aproximadamente 8% da variação total é 

explicada pelos modelos.  

 

Os coeficientes do Índice de Estresse Financeiro dos três modelos foram negativos, 

conforme prevíamos, indicando que quanto maior o grau de estresse financeiro, maiores as 

chances de a pessoa ter sofrido Punições. Contudo, os coeficientes não se mostraram 

significativos.  

 

Também no caso das Punições, os modelos Probit e Logit descartaram 385 

observações por colinearidade perfeita. Todos os funcionários que contribuíam para o plano de 

previdência corporativo (Previdência = 1) não sofreram punições no ano anterior (Punições=0).  

 

Rodamos, então, as mesmas regressões sem a variável Previdência.  Os resultados 

são demonstrados abaixo: 

Tabela 14 – Resultados: Punições sem Previdência 

 Modelo Econométrico 

Variável Explicativa MPL Probit Logit 

Índice de Estresse 

Financeiro 
0,0011 0,0105 0,0117 

 (0,0021) (0,0638) (0,1383) 

Ln Renda -0,0069 -0,3418 -0,6921 

 (0,0062) (0,4818) (1,0383) 

Gênero -0,0601** -0,8581*** -1,8148*** 

 (0,0275) (0,2595) (0,5501) 

Superior Completo -0,0258** -0,6135 -1,5264 

 (0,0111) (0,6028) (1,4363) 

Tempo de Grupo -0,0000 -0,0071 -0,0312 

 (0,0005) (0,0331) (0,0861) 

Constante 0,1290 1,1506 2,7927 

 (0,0546) (3,3246) (7,1820) 
    

 Obs. = 673 Obs. = 673 Obs. = 673 

 Prob.> F= 0,0199 Prob.> Chi2= 0,0009 Prob.> Chi2= 0,0011 

 R2 = 0,0319 Pseudo R2 = 0,1440 Pseudo R2 = 0,1412 

Fonte: Autor 
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Os três modelos passaram nos testes de significância global e o poder explicativo 

do MPL, medido pelo R2, saiu de 4,6% para 3,19%, enquanto que os poderes explicativos do 

Probit e Logit, medidos pelo Pseudo-R2, praticamente dobraram, saindo de 7,99% para 14,40% 

e de 7,77% para 14,12%, respectivamente. 

 

Contudo, os coeficientes do Índice de Estresse Financeiro não se mostraram 

significativos para nenhum dos três modelos, impossibilitando-nos de tirar conclusões 

estatisticamente relevantes entre a relação de causa e efeito entre estresse financeiro e punições.  

 

Gênero, por outro lado, se mostrou significativo a 5% pelo MPL e a 1% pelo Probit 

e pelo Logit, com os dados indicando que homens têm menor probabilidade de sofrerem 

punições do que as mulheres.  

 

Por fim, Superior Completo se mostrou significativo a 10% pelo MPL, com 

funcionários com terceiro grau completo possuindo menores chances de sofrerem punições do 

que seus colegas menos escolarizados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Nossas análises indicam que há uma relação de causalidade estatisticamente 

significativa entre o estresse financeiro individual, medido pelo IFDFW, e o comportamento do 

profissional brasileiro no ambiente de trabalho.  Quanto maior o grau de estresse financeiro, 

maior é a probabilidade de faltas, especialmente aquelas de natureza injustificada.  Não foi 

possível obter evidências estatisticamente significativas de que o estresse financeiro aumente a 

probabilidade de que o profissional sofra punições no ambiente de trabalho. 

 

Como vimos, o Índice de Estresse Financeiro se mostrou significativo a 5% nos 

três modelos utilizados como fator explicativo de Faltas Totais, isto é, faltas 

independentemente dos motivos. Todos os três modelos apontam que um nível a menos na 

escala do Índice de Estresse Financeiro (maior o grau de estresse financeiro) aumenta a 

probabilidade de o profissional haver faltado no ano anterior em, aproximadamente, 2 pontos 

percentuais. 

 

Com relação a Faltas Abonadas, o Índice de Estresse Financeiro não se mostrou 

significativo a 10% ou menos em nenhum dos três modelos utilizados em um primeiro 

momento, quando utilizamos todas as variáveis explicativas.  Ocorre que os modelos Probit e 

Logit descartaram 57% das observações devido à colinearidade perfeita, já que todos os 

funcionários que contribuíam para o plano de previdência corporativo (Previdência = 1) não 

tiveram faltas abonadas no ano anterior (Faltas Abonadas=0).  Retirando a Previdência da 

equação, o MPL se mostrou significativo a 5%, e o Probit, a 10%.  O Logit não se mostrou 

significativo.  Os resultados indicam que um nível a menos na escala do Índice de Estresse 

Financeiro (maior o grau de estresse financeiro) aumenta a probabilidade de o profissional ter 

tido Faltas Abonadas no ano anterior em, aproximadamente, 1 ponto percentual. 

 

A análise sobre as Faltas Injustificadas apresentou o resultado de maior 

significância do trabalho. O Índice de Estresse Financeiro se mostrou significativo a 1% no 

MPL e no Probit, e a 5% no Logit, e um nível a menos na escala do Índice de Estresse 

Financeiro, denotando maior grau de estresse financeiro, aumenta a probabilidade de existência 

de Faltas Injustificadas em um intervalo que varia de 0,78 pontos percentuais a 1,82 pontos 

percentuais. 
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Quanto a Punições, o Índice de Estresse Financeiro não se mostrou estatisticamente 

significativo em nenhum dos três modelos utilizados, nem com todas as variáveis explicativas, 

nem com a exclusão da Previdência. Também neste caso, houve colinearidade perfeita, eis que 

nenhum dos profissionais que contribuíam para o plano de previdência corporativo 

(Previdência = 1) sofreram punições no ano anterior (Punições=0).  Desta forma, não 

conseguimos afirmar que existe uma relação de causa e efeito entre essas duas variáveis.  

 

Os resultados de nossas análises confirmam nossas hipóteses e indicam que o efeito 

do estresse financeiro no comportamento de profissionais brasileiros é similar ao efeito já 

documentado no exterior, notadamente nos Estados Unidos, por inúmeros estudos, dentre os 

quais destacamos: Society for Human Resource Management (2014), PriceWaterhouseCoopers 

(2017), Lockton Retirement Services (2016), Joo e Garman (1998) e Hendrix, Steel e Shultz 

(1987), citados anteriormente. 

 

Isto dito, em nossa opinião, tem de ser levada em consideração a possibilidade de 

existência de viés nos nossos resultados, em virtude de a amostra possuir somente profissionais 

que se voluntariaram a responder o questionário de estresse financeiro, sendo crível supor que 

as pessoas mais estressadas financeiramente são mais atraídas pelo assunto e, portanto, 

propensas a responder o questionário e a participar do experimento.  

 

Outras questões interessantes emergiram do trabalho, muito embora não fossem o 

objeto principal da análise. Profissionais que contribuem para o plano de previdência 

corporativo têm menores chances de faltar ao trabalho e/ou de serem punidos.  A variável 

Previdência se mostrou estatisticamente significativa em todas as regressões (Faltas Totais, 

Faltas Abonadas, Faltas Injustificadas e Punições) em que constou, possuindo significância a 

10% no caso de Faltas Totais e a 1% em todos os outros. Adicionalmente, tivemos dois casos 

de colinearidade perfeita nos modelos Probit e Logit, onde todos os que contribuíam para o 

plano de previdência privada corporativo não tiveram faltas abonadas ou sofreram punições.  

 

Como o investimento em plano de previdência privada denota uma preocupação 

com a situação financeira futura, pode-se inferir que não só o bem-estar financeiro atual, como 

também a preocupação com o bem-estar financeiro futuro, são importantes para o 

comportamento no trabalho e essenciais para o desempenho profissional na sua plenitude.  
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A renda dos respondentes (Ln Renda) também se mostrou um fator explicativo das 

Faltas Totais, Faltas Abonadas (na ausência da variável Previdência) e Faltas Injustificadas. 

Nos três casos a significância foi de 1% e quanto maior a renda, menor a probabilidade das 

faltas. 

 

Adicionalmente, o Gênero se mostrou significativo para Faltas Abonadas (na 

ausência da variável Previdência), para Faltas Injustificadas e para Punições. Os resultados 

foram no sentido de que, em comparação com as mulheres, os homens têm menor probabilidade 

de terem Faltas Abonadas e de sofrerem Punições, mas maior probabilidade de terem Faltas 

Injustificadas. 

 

Por fim, os dados também sugerem que funcionários com Nível Superior Completo 

possuem menor probabilidade de terem Faltas Abonadas e de sofrerem Punições, mas maior 

probabilidade de faltarem injustificadamente, enquanto que funcionários com maior tempo de 

empresa ou grupo econômico possuem maiores chances de terem Faltas Injustificadas e Faltas 

Totais.  

 

O presente trabalho contribui para a literatura através da análise dos efeitos do 

estresse financeiro, medindo-o sob uma ótica subjetiva, na qual são levados em consideração a 

percepção e os sentimentos da própria pessoa, ao invés de assumir que determinadas situações 

geram este ou aquele grau de estresse em todas as pessoas, indistintamente.  Em o fazendo sob 

esta ótica, uma segunda contribuição foi a utilização da escala IFDFW no Brasil, permitindo a 

comparação de resultados com os estudos realizados no exterior. Uma terceira contribuição é a 

documentação de que também no Brasil o estresse financeiro individual afeta o comportamento 

no ambiente de trabalho, causando mais faltas. 

 

Vemos como oportunidade de expansão ou aperfeiçoamento da nossa análise a 

inclusão da idade como variável explicativa, apesar de o tempo de grupo poder atuar, em 

determinados casos, como uma variável proxy, especialmente para aqueles que têm muitos anos 

de casa. Isto porque é de se inferir que à medida que os profissionais envelhecem, tendem a ter 

mais problemas de saúde e, consequentemente, faltem mais. Uma segunda oportunidade de 

aperfeiçoamento seria desenvolver uma metodologia que tivesse como variável dependente, 

além das faltas e punições, a mudança no comportamento no ambiente de trabalho, determinada 

a partir de uma avaliação 360 graus, isto é, a partir da percepção de superiores, pares e 
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subordinados do profissional avaliado.  Uma terceira sugestão seria a realização de uma análise 

cross-sectional da amostra, a fim de determinar os fatores comuns àqueles que são estressados 

financeiramente.  
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