


FICHA TÉCNICA

• Período de campo: 13/11/2019 a 24/11/2019 (11 dias corridos, sendo 6 dias úteis);
• Plataforma & Distribuição: Google Forms via E-mail / Whatsapp / Facebook / Instagram – redes pessoais de 11 mulheres sem 

impulsionamento de marketing digital ou Ads;
• Amostra total: 223 mulheres responderam o questionário – confidencialidade garantida;
• Amostra válida considerada: Excetuando-se duplicidades e respostas vazias, temos um total de 215 entradas válidas;
• Cálculos técnicos: Para efeito de análise das informações, podemos calcular o erro amostral, que nos dá uma referência sobre quais 

diferenças são significativas entre os diferentes perfis analisados:
• Nossa margem de erro é de 6,7%, com intervalo de confiança de 95%.

• Diretrizes: submetemos nosso trabalho aos Códigos de Conduta da Abep (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) e Esomar 
(Sociedade Européia para Pesquisa de Opinião e Mercado), bem como estamos alinhadas ao Guia de Boas Práticas para Divulgação de 
Pesquisa da Abep.



NOSSOS OBJETIVOS INICIAIS

1. Investigar satisfação / conforto das mulheres da Região Metropolitana de São Paulo em 
relação ao tema “dinheiro”;

2. Medir conhecimentos técnicos financeiros (se existentes);
3. Mapear sentimentos atrelados ao assunto;
4. Pesquisar dificuldades pragmáticas e sutis no contexto da administração financeira;
5. Iluminar comportamentos causais e/ou decorrentes da dinâmica estabelecida em relação ao 

tema na vida pessoal e profissional;
6. Entender as referências familiares e checar correlações com comportamentos na vida adulta;
7. Mensurar disponibilidade para receber suporte e/ou orientações (abertura para a mudança).

A gente queria que a pesquisa, sozinha, já fosse um instrumento de mobilização e um 
espaço para insights: mais um objetivo alcançado com sucesso!



Quer ver?
A Pesquisa, por si só, já foi um espaço de insights:



MUITOS insights!



E MUITA AÇÃO!



Procure-nos se quiser entender mais:

• Por que o bloco demográfico é mais extenso e contém perguntas específicas sobre o sistema 
biológico feminino + sexo & libido;

• Por que pedimos identificação nominal, ainda que façamos o tratamento dos dados apenas 
identificando as linhas com um código;

• Por que temos um campo para o CPF;

• Sobre a extensão do questionário;

• Por que fizemos um pré-teste;

• Ou qualquer outra dúvida / interesse que porventura se faça presente.

Mande mensagem para o +55 [11] 95556-0065 e nós teremos o maior prazer em responder!



demográfico
Para ter acesso aos comentários e 
conclusões do bloco demográfico, 

acesse nossos canais de comunicação



Abrangência
Países mapeados



Abrangência
BRASIL



DEMOGRÁFICO 
RAÇA
(CONFORME IBGE)
E FAIXA ETÁRIA
(CONFORME ANTROPOSOFIA – CONCEITO DE SETÊNIOS)

Etnia das mulheres



DEMOGRÁFICO 
GÊNERO
ORIENTAÇÃO SEXUAL
STATUS DE RELACIONAMENTO
(REFERÊNCIAS INICIAIS - ONU E OMS)

Id. Gênero Orientação Sexual



DEMOGRÁFICO 
MANIFESTAÇÃO RELIGIOSA



DEMOGRÁFICO 
LIDERANÇA FAMILIAR

Chefes de família



DEMOGRÁFICO 
ESCOLARIDADE



DEMOGRÁFICO 
AUTONOMIA LABORAL



DEMOGRÁFICO 
RENDA PRÓPRIA



DEMOGRÁFICO 
HORAS DEDICADA AO TRABALHO



DEMOGRÁFICO 
O QUE É O TRABALHO PRA VOCÊ?



DEMOGRÁFICO 
SEXO & LIBIDO

Sexo por vontade – Últimos 6 meses 



DEMOGRÁFICO 
SEXO & LIBIDO - 2

Sexo sem  vontade – Últimos 6 meses 



DEMOGRÁFICO 
CICLO MENSTRUAL /  F ILHOS E  PARTO

Filhos x Parto

Ciclo Menstrual



DEMOGRÁFICO 
VIOLÊNCIA

Contexto da violência

Tipo de violência



DEMOGRÁFICO 
USO DE MEDICAÇÃO

Tipos de medicamentos



resultados



51%

33%

26%

18%

18%

13%

10%

7%

6%

5%

1%

Não faltava, mas também não sobrava

Havia brigas em relação ao assunto

Compras parceladas com frequência

As compras eram feitas à vista

Sempre faltava algo

Era tranquilo, sem stress

Pessoas cobrando dívidas da família,

Sobrava e ajudávamos outras pessoas

Sobrava dinheiro

Nenhuma das opções reflete as minhas lembranças.

Não me lembro

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

1.a) Como era a relação dos seus pais (ou adultos mais próximos) com dinheiro? Considere o que mais acontecia na sua infância. (você pode 
selecionar mais de uma alternativa)

Dinheiro: um assunto delicado desde a infância. Para metade da nossa amostra, dinheiro não 
faltava, mas, também, não sobrava, e para 1/3 era motivo de briga entre os pais / adultos 
próximos.

Base: 215 
Menções: 402 (quase 2 menções por participante)



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

1.c) Pensando na sua infância / adolescência, qual das alternativas melhor reflete a sua experiência de aprendizados sobre finanças / relação com o 
dinheiro ? 

Para um pouco mais da metade das mulheres (53%), não houve nenhum tipo de 
educação financeira. 

E, para as que tiveram algum aprendizado, ele aconteceu principalmente em casa...

Base: 215 

Tive alguma 
educação 

financeira em casa
38%

Tive alguma 
educação 

financeira na 
escola

1%

Não tive nenhuma 
educação 

financeira, nem 
em casa, nem na 

escola
53%

Tive alguma 
educação 

financeira em casa 
e na escola

8%



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

1.d) Caso você tenha recebido alguma educação financeira, o que você se lembra de ter aprendido? (você pode escolher mais de uma alternativa)

Entre as que reconhecem algum aprendizado sobre finanças na infância/adolescência, o 
mais comum foi aprender a poupar (ter um cofrinho, fazer poupança).

...mais pra frente veremos que “não conseguir guardar / poupar” é uma das principais 
queixas das que se sentem insatisfeitas com a relação com o dinheiro...

Base: 102: que afirmam ter tido 
algum aprendizado (Q1c)

Aprendi a empreender (realizar 
algum serviço ou comprar 

algum produto com o intuito de 
obter lucro)

14%

Aprendi a investir (algum 
outro instrumento 

financeiro)
5%

Aprendi a poupar 
(cofrinho, 
poupança)

80%



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

Fontes: Época Negócios / Super Interessante / UOL

Dar mesada ou não: esse assunto parece um tanto controverso...
De qualquer forma, existe bastante conteúdo sobre o assunto na internet, guias práticos de como 
dar mesada para que seja um real instrumento de educação financeira...

A mesada é um instrumento de educação financeira: não 

é presente, não é remuneração por trabalhos domésticos 

ou por notas boas



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

1.e) Considerando a maior parte da sua infância e adolescência, você: 

...o fato é que boa parte das mulheres (43%) não recebia mesada nem valores 
esporádicos, e apenas 14% recebiam mesada regularmente

Não ganhava 
mesada nem 

valores 
esporádicos

43%

Recebia algum valor 
esporadicamente, (Ex.: 

presente, 
premiação/agradecimento por 

colaborações / tarefas 
realizadas)

43%

Recebia mesada 
regularmente

14%

Base: 215 



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

E como anda a sua relação com o dinheiro?

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas
65% não estão 

satisfeitas...

2.b) Como você avalia a sua relação com o dinheiro? 

Base: 215 



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

Quais razões levam à insatisfação?

• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

Base: 141 mulheres / 161 afirmações (1,1 afirmações por participante)

Principalmente a falta 
de organização 

financeira, e, além disso: 
não sobrar  para poupar, 

necessidade de gerar  
renda e descontrole de 

gastos

2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

• Preciso / quero aprender a me organizar 
financeiramente, poupar, investir, multiplicar, 
administrar, controlar, ter disciplina

• Não consigo administrar, planejar, organizar

• Fico perdida, não sei onde e como investir / 
não sei o que fazer com o que sobra

• Consigo ganhar / me sustentar, mas não sei 
cuidar do dinheiro

• Más escolhas do passado influenciando ainda 
o presente / não fiz economias no passado

• Mau uso do dinheiro

• Não consigo dar importância a esse assunto
2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

Quais razões levam à insatisfação?

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?



• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

• Não consigo guardar / não tenho reserva / 
poupança / investimentos / Não sobra dinheiro 
para poupar

• Não sobra para fazer outras coisas além de 
pagar as contas do mês / não sobra pra viajar, 
investir em mim, além das obrigações e 
imprevistos

2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?

Quais razões levam à insatisfação?



2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

• Gostaria de ganhar mais / ganho pouco / gostaria de ter 
outras fontes de renda

• Não tenho renda própria / suficiente / não tenho 
independência financeira / gostaria de depender só da 
minha renda

• Sou a única fonte de renda da família / cônjuge / 
companheiro(a) desempregado(a)

• Estou desempregada / fiquei desempregada recentemente

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?

Quais razões levam à insatisfação?



2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

• Gastos em excesso / sem controle / 
consumismo / compulsão / gasto tudo / mais 
do que posso / mais do que ganho

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?

Quais razões levam à insatisfação?



2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

• Medo e insegurança: de investir / medo da escassez

• Carências emocionais / afetivas (compensar falta de amor, 
atenção, carências da infância)

• Culpa / não mereço / não me sinto bem gastando comigo

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?

Quais razões levam à insatisfação?



2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

• Tenho dívidas / estou sempre 
endividada 

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?

Quais razões levam à insatisfação?



• 31% = pouco satisfeitas

• 34% = insatisfeitas

• Sinto-me presa ao trabalho pelo dinheiro / não tenho o trabalho que 
gostaria

• Não sei cobrar pelo meu trabalho

2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda própria

Não sobra / não consigo guardar / não tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

2.c) Conte-nos mais sobre a alternativa que você escolheu na pergunta anterior: Por que você está...(muito satisfeita / satisfeita / um pouco satisfeita / insatisfeita)... com a sua relação com o dinheiro?

Quais razões levam à insatisfação?



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

Gestão financeira: 
Adquirir novos 

conhecimentos / 
habilidades / 

planilhar receitas e 
despesas

Quais as saídas possíveis ?

Encontrar 
origem do 

descontrole 
com gastos 

Estímulo para 
empreender, auto 
desenvolvimento, 

networking

...e o que 
mais?

Desfazer-se 
de crenças

Tornar 
poupança/ 

reserva uma 
prioridade

2.5

7.5

9.3

11.2

16.1

19.9

33.5

Relação com o trabalho

Endividamento

Crenças limitantes

Gastos além do que deveria

Preciso gerar renda / mais renda / renda
própria

Não sobra / não consigo guardar / não
tenho reserva

Falta organização financeira

Razões de insatisfação (%)

Quais razões levam à insatisfação?



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Principalmente 
organização financeira (a 

principal queixa das 
insatisfeitas), além de 

crenças em relação aos 
recursos e conseguir 

guardar dinheiro

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Fiz / Faço boa gestão financeira / Sei 
gerenciar, administrar as finanças / 
Aprendi a gerir as finanças / me esforço 
para controlar as finanças / sei investir 

• Faço planilha diária de gastos 

• Gosto do assunto finanças 

• Só falta aprender a empreender / investir 
em renda variável 

• Relação responsável com o $ 

• Eu foco / priorizo a gestão dos meus 
recursos / meu patrimônio

2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Sou merecedora 

• Usufruo com gratidão 

• Acredito na abundância 

• Ressignifiquei a relação com o dinheiro 

• Sou sortuda, privilegiada 

• Eu controlo o dinheiro e não o contrário 

• Dinheiro é energia positiva / propulsora

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Escolhi poupar antes de pagar obrigações 

• Consigo guardar / poupar / investir

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Sou criteriosa para gastar / gasto com consciência 

• Aguardo o momento certo / pesquiso antes de 

comprar 

• Compro e gasto o necessário apenas 

• Não sou consumista

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Ganho bem / estou satisfeita com ganhos / 

salário

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Aprendi a viver com menos / não preciso de muito para 

viver  

• Desapeguei da necessidade de acumular 

• Nada me falta / nunca passei necessidade

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim / 

minha família 

• Alcancei meus objetivos 

• Estou satisfeita com padrão de vida

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Não tenho dívidas / me livrei das dívidas 

• Pago tudo em dia

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?

Base: 74 mulheres / 82 afirmações (1,1 afirmações por participante)



Considerando 
a totalidade 

da nossa 
amostra:

• 7% = muito satisfeitas

• 29% = satisfeitas

• Sustento-me desde cedo 

• Conquistei a independência financeira / progredi financeiramente 

• Saí da pobreza

2.4

3.7

6.1

7.3

7.3

8.5

9.8

11.0

14.6

28.0

Gostaria de entender ainda mais de finanças

Conquistei Independência financeira / estabilidade
financeira

Não tenho dívidas

Consigo proporcionar o que planejo / preciso para mim /
minha familia

Aprendi a viver com menos / vivo com o suficiente

Ganho bem / satisfação com ganhos

Bom controle de gastos

Tenho reservas / poupança / dinheiro investido

Crenças positivas / propulsoras

Boa organização financeira

Razões de satisfação (%)

E as que estão satisfeitas com a relação com o dinheiro? O que dizem?



Faixas de renda:

A proporção de mulheres satisfeitas com a relação com o dinheiro é maior entre as que tem 
renda acima de 10 e principalmente 20 salários mínimos, e a proporção de insatisfeitas é 
maior entre as que ganham entre 2 e 4 salários mínimos.
Nas demais faixas a diferença de satisfação é menor.

Comparando 
insatisfeitas/pouco 
satisfeitas com as 
satisfeitas/mito 

satisfeitas:

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Acima de 20 salários mínimos

De 10 a 20 salários mínimos

De 4 a 10 salários mínimo

De 2 a 4 salários mínimos

Até 2 salários mínimos

Não tenho renda própria

Total Geral satisf / muito satisf pouco / insatisf



Entre as pouco satisfeitas / insatisfeitas, 82% estão 
exercendo atividade remunerada no momento...

...e entre as que se dizem satisfeitas/muito satisfeitas, 

o contingente exercendo atividade remunerada é 
semelhante: 81%

Exercício de 
Atividade 
remunerada:

Entre as pouco satisfeitas / insatisfeitas, 51% são 
chefes de família, ou seja, sustenta a maior parte das 
contas e toma as decisões sozinha...

...e entre as que se dizem satisfeitas/muito satisfeitas, 

o contingente é semelhante: 47%

Chefes de 
família: 

Comparando 
insatisfeitas/pouco 
satisfeitas com as 
satisfeitas/mito 

satisfeitas:

Base: 215 



Comparando 
insatisfeitas/pouco 
satisfeitas com as 
satisfeitas/mito 

satisfeitas:

Entre as pouco satisfeitas / insatisfeitas, 63% já foram vítimas 
de furto, golpes financeiros, fraudes, ameaças envolvendo 
dinheiro...
...porém, 73% das que se dizem satisfeitas / muito satisfeitas 
também já foram vítimas de furto, golpes financeiros, fraudes, 
ameaças envolvendo dinheiro...

Tanto satisfeitas quanto 
insatisfeitas já foram 

vítimas de golpes, 
fraudes e furtos...

Entre as pouco satisfeitas / insatisfeitas, 34% consideram que 
“DINHEIRO É UM ASSUNTO DIFÍCIL DE LIDAR”...
...enquanto que entre as satisfeitas / muito satisfeitas, apenas 
3% tem a mesma percepção sobre a relação com o dinheiro.

...mas quem se diz 
satisfeita/muito 

satisfeita gosta mais 
de lidar / falar 
sobre dinheiro...:

Entre as pouco satisfeitas / insatisfeitas, 73% tem dívidas 
(empréstimo no banco, empréstimo com amigos, cartão de 
loja, cartão de crédito, crediário)...
...diferentemente das satisfeitas/muito satisfeitas, onde as 
endividadas somam 36%

...e estão menos 
endividadas que as 

insatisfeitas/pouco 
satisfeitas:

Base: 215 



Sensações
em relação
ao dinheiro:

Preocupação e Ansiedade são os sentimentos mais associados ao dinheiro:
pelo menos metade das participantes se sente assim, sempre ou frequentemente. 
A boa notícia é que Desespero e Raiva são sentimentos pouco presentes: mais da metade não sente isso nunca.

2.d) Como você se sente em relação ao dinheiro na maior parte do tempo? (Atribua uma nota de 1 a 4 para cada item, sendo que 1 = não sinto isso nunca até 4 = esse sentimento é muito intenso para mim 
sempre)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Preocupada

Ansiosa

Angustiada

Confiante

Feliz

Medo

Tranquila

Realizada

Desesperada

Raiva

1 - não sinto isso nunca 2 - sinto isso esporadicamente

3 - sinto isso frequentemente 4 - sinto isso sempre e com intensidade

%

Base: 215 



Crenças em
relação ao
dinheiro:

Existem 3 principais crenças entre as participantes:
“A vida é uma luta”, “Medo de ficar pobre” e “Não gastar para não faltar”
Pelo menos metade concorda com essas afirmações, total ou parcialmente

40.5

36.7

39.5

34.0

22.3

23.7

14.9

30.7

21.4

10.7

4.7

5.1

4.7

2.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

A vida é uma luta

Tenho medo de ficar pobre

Não posso gastar, senão vai me faltar

É preciso sofrer para conquistar e construir

Dinheiro sempre é insuficiente

Sinto culpa em ter muito, pois muitos não têm nada

É preciso passar por privações para ser espiritualmente evoluído

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo em parte 3 - Concordo em parte 4 - Concordo totalmente

3.b) O quanto você concorda ou discorda das seguintes afirmações em relação ao dinheiro? (Atribua uma nota de 1 a 4 para cada item, sendo que 1 = discordo totalmente até 4 = concordo totalmente)

%

Base: 215 



Conhecimento 
sobre a 
situação

financeira e 
modalidades
financeiras

Bom nível de conhecimento sobre ganhos e gastos mensais, funcionamento e regras da conta corrente, 
conta poupança: Pelo menos metade afirma conhecer totalmente ou em parte.

Já tesouro direto, ações, previdência privada, crédito mobiliário e renda fixa são as modalidades menos 
conhecidas: 1/3 ou menos conhecem.

3.c. Assinale a alternativa que melhor representa a sua posição / comportamento em relação cada um dos itens abaixo.

17.7

20.0

19.5

21.4

21.9

20.9

29.8

25.1

26.5

24.2

7.9

7.0

10.2

11.2

11.2

15.8

27.4

34.4

38.6

49.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Investimento no tesouro direto

Ações

Investimento em previdência privada

Crédito imobiliário

Renda fixa

Crédito consignado

Eu sei exatamente quanto gasto por mês, com itens
importantes e não-importantes

Conta poupança

Conta corrente

Eu sei exatamente quanto ganho mensalmente e/ou quanto
tenho de recurso financeiro disponível mensalmente

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo em parte 3 - Concordo em parte 4 - Concordo totalmente

%

Base: 215 



O dinheiro
tem sido

suficiente? 
Para que?

70% concordam (total ou parcialmente) que o dinheiro é suficiente para cobrir contas obrigatórias, 
e quase 60% que é suficiente para cobrir despesas pessoais.
Ao mesmo tempo, quase 60% concordam que seria necessário ganhar mais para conseguir guardar 
dinheiro: mais uma constatação de que não está sobrando para poupar, ou que poupar não é 
prioridade frente às contas e despesas mensais.

3.d) Em relação às afirmações abaixo, indique o quanto você concorda ou discorda de cada uma elas:.

27.0

27.9

27.0

43.3

31.2

32.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Meu dinheiro é suficiente para cobrir as contas
obrigatórias do mês (casa, filhos, transporte,

comida, por exemplo)

Meu dinheiro é suficiente para cobrir despesas
pessoais (roupas, passeios, viagens, estudo, etc)

Para conseguir guardar dinheiro, eu precisaria
ganhar mais do que ganho atualmente

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo em parte 3 - Concordo em parte 4 - Concordo totalmente

Base: 215 



Modalidades
de 

pagamento
utilizadas

Cartão de débito ou transferência bancária é a modalidade mais utilizada: mais de 70% usam 
frequentemente ou sempre. Cartão de crédito fica em 2º lugar, principalmente para pagamento à vista, 
porém um pouco mais de 50% usam o cartão de crédito para parcelar compras/despesas 
frequentemente ou sempre...

4.a) Falando das suas compras de produtos e/ou serviços: Com que frequência você opta pelas seguintes formas de pagamento ? (Utilize a escala de 1 a 4, sendo 1 = nunca até 4 = sempre)

45.1

40.0

45.1

27.9

27.0

0.9

28.4

20.0

7.0

11.6

5.1

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cartão de débito ou transferência
bancária

Cartão de crédito à vista

Cartão de crédito parcelado

A vista com dinheiro

Aplicativos (PicPay, PagSeguro,
PayPal, etc)

Cheque

1 - Nunca 2 - Raramente 3 - Frequentemente 4 - Sempre

Pesquisa divulgada em 2018 pelo Banco 
Central (BC), "O brasileiro e sua relação com o 
dinheiro" revelou que a maior parte dos 
brasileiros ainda prefere pagar suas compras em 
dinheiro. Essa forma de pagamento, no entanto, 
vem caindo nos últimos anos em detrimento, 
sobretudo, dos cartões de débito e crédito que 
apresentaram grande crescimento.

De acordo com o estudo, 60% dos 
entrevistados responderam que o 
dinheiro ainda é a forma de 
pagamento utilizada com maior 
frequência. 

Fonte: Economia - iG @ https://economia.ig.com.br/2018-

07-19/forma-de-pagamento-favorita.html

...e a nossa amostra usa menos dinheiro 
em espécie que a população em geral: 

Base: 215 

https://economia.ig.com.br/2018-07-19/forma-de-pagamento-favorita.html
https://economia.ig.com.br/2018-07-19/forma-de-pagamento-favorita.html


Opiniões
sobre o uso
do cartão de 

crédito:

As opiniões são em grande parte positivas: o cartão de crédito é visto como aliado, 
usado sempre que possível por causa dos benefícios, e ajuda a organizar as despesas

4.b) Selecione todas as frases que refletem a sua opinião sobre o uso do cartão de crédito: 

O cartão de crédito é um 
aliado
60%

Uso o cartão sempre que possível 
por causa dos benefícios que ele 

oferece, como programas de 
pontos / milhagem

41%

O cartão de crédito me ajuda a 
organizar minhas despesas

35%

O cartão de crédito é um 
vilão
20%

Estou endividada por 
causa do cartão de 

crédito
14%

Não possuo cartão de 
crédito

11%

Frequentemente eu pago o valor 
mínimo da fatura ou parcelo a fatura do 

cartão de crédito
6%

A soma dos % é maior que 100%: Total de 408 menções sobre 
o cartão de crédito, ou seja, quase 2 menções por participante



Você ganhou
R$ 100 mil !

Quanto
destinaria a 
cada opção?

Mais uma constatação sobre a urgência em conseguir guardar dinheiro: na média, quase R$ 40 mil 
dos R$ 100 mil seria destinados a poupar / investir. 
Pagar dívidas e viagens e atividades de lazer vem em 2º lugar: na média, R$ 12 mil seriam investidos 
para cada um desses fins.

4.c. Imagine que você acabou de ganhar 100 mil reais!!!! Como você dividiria esse dinheiro? (lembre-se: a soma de tudo o que você assinalar precisa dar 100 mil, tá?)....

Média aritmética (em mil reais) de todas as respostas, incluindo 0
Principalmente “comprar 

/ quitar imóvel”

Metade das participantes usaria algum 

recurso dos R$ 100 mil para pagar dívidas: 
utilizariam, na média, R$ 12 mil para esse fim...

Base: 215 



Dívidas

...justamente porque a maioria possui dívidas atualmente: 6 em cada 10 tem dívidas.
As dívidas mais comuns são dívidas consideradas “caras”: cartão de crédito e empréstimo bancário.

5.e) Você tem alguma dívida atualmente? (empréstimo no banco, empréstimo com amigos, cartão de loja, cartão de crédito, crediário...)

62% das participantes tem dívidas atualmente contra 40% da 
população brasileira: Número de brasileiros com 

dívidas atrasadas aumenta em 
2 milhões e bate novo recorde, 
revela Serasa Experian

Em novo recorde histórico, o 
número de brasileiros inadimplentes 
chegou a 63,2 milhões em abril de 

2019. Isto significa que 40,4% da 
população adulta do país está 
com dívidas atrasadas e 
negativadas.

Fonte: Serasa Experian, 06 de junho de 2019 

(https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-
imprensa/numero-de-brasileiros-com-dividas-
atrasadas-aumenta-em-2-milhoes-e-bate-novo-
recorde-revela-serasa-experian)

Índice de multiplicidade: 1,9 (cada participante respondeu 1,9 tipos de dívida diferentes)

Dívidas no cartão 
de crédito

47%

Dívidas de 
empréstimo no 

banco
43%Dívidas no crédito 

consignado,
20%

Dívidas em 
cartões de lojas 

19%

Dívidas com 
família (dinheiro 

esmprestado com 
família)

18%

Dívidas com amigos 
(dinheiro emprestado 

com amigos)
16%

Outras dívidas 
14%**

Dívidas de 
crediário

11%

** Outras dívidas (mais citadas): consórcio/ crédito/financiamento imobiliário (17 
menções), financiamento/consórcio carro (4 menções)  escola/faculdade (4 menções), 
impostos (3 menções), cheque especial (3 menções)

https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/numero-de-brasileiros-com-dividas-atrasadas-aumenta-em-2-milhoes-e-bate-novo-recorde-revela-serasa-experian


Se eu 
ganhasse 

milhões na 
Mega-Sena, 

eu... 

E novamente o investimento / poupança como prioridade:
se ganhassem na Mega Sena, 35% investiriam a maior parte.

5.b) Complete a frase: “Se eu ganhasse milhões na Mega-Sena, eu... 

Investiria a maior 
parte
35%*

Volta ao mundo
15%*

Ajudaria pessoas
15%*

Pagaria as dívidas
13%*

Abriria empresa
6%*

Pararia de trabalhar
4%*

Viagens
3%

Ajudaria / investiria na familia
3%

Compraria uma casa
3%

Respostas que atingiram 1% ou 
menos:
- Sumiria do mapa*
- Lazer
- Educação/estudos
- Projetos sociais

Obs.: Esta pergunta admitia uma 
resposta apenas, entre alternativas 
apresentadas*, e admitia “outros” 
como resposta, com abertura para 
discriminar



Fragilidade
emocional x 

gastos

A comida é o principal destino dos gastos quando as emoções não estão bem...quando bate a tristeza, a 
frustração, a raiva, a ansiedade, 70% gastam com comida (sempre ou frequentemente). 

Em um 2º plano, vem os gastos com compras para si, terapias de qualquer natureza, e TV/Cinema/Teatro.

5.a) Quando me sinto emocionalmente fragilizada (triste, frustrada, com raiva, ansiosa, etc), geralmente gasto com: (Usar a escala de 4 pontos, sendo 1 = não compro e 4 = compro sempre) 

35.8

33.0

29.3

31.6

14.9

14.0

7.9

3.3

0.5

34.0

9.3

12.6

5.6

4.7

4.2

5.6

0.5

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Comida

Compras (roupa, perfume, sapato, acessórios)

Terapias (de qualquer natureza)

TV / Cinema / Teatro

Bebida alcoólica

Esporte / exercicio

Cigarro

Sexo

Jogos de azar

1 - Não compro 2 - Compro raramente 3 - Compro frequentemente 4 - Compro sempre

%



Intenção de 
melhorar a 

relação com o 
dinheiro e 

falar sobre o 
assunto

9 em cada 10 mulheres vê espaço para melhorar a gestão dos recursos financeiros. 
8 em cada 10 demonstram abertura para ter ajuda especializada para lidar melhor com as finanças.
No entanto, 6 em cada 10 não gostam de conversar sobre finanças com pessoas próximas.

5.d) Em relação às afirmações abaixo, por favor diga o quanto concorda ou discorda de cada uma delas, usando a escala de 1 a 4, sendo 1 = Discordo totalmente até 4 = Concordo totalmente

33%

37%

35%

43%

22%

59%

43%

41%

14%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Considero que há espaço para melhorar a gestão dos meus
recursos financeiros

Gostaria de ter ajuda de alguém especializado para me ajudar a
lidar melhor com as minhas finanças

Tenho vontade de fazer cursos / receber orientação sobre
finanças pessoais

Não gosto de conversar sobre as minhas finanças com família e
amigos pois considero que esse assunto é privado ou sigiloso

Organizo minhas finanças mensais em uma planilha específica
para isso, onde lanço todas as entradas e saídas de recursos

1 - Discordo totalmente 2 - Discordo em parte 3 - Concordo em parte 4 - Concordo totalmente



A Pesquisa
mobilizou
algo em
você?

Palavras e expressões mais recorrentes:

6.a) Ufa!!! Agora que você respondeu tudo.... como você está se sentindo? O que essa pesquisa mobilizou em você? Conta pra gente com suas palavras.....



Intenção de 
manter

contato com o 
IPEFEM sobre

o tema da 
pesquisa

9 em cada 10 responderam que “Sim”: gostariam de ser cuidadas e saber mais - conectar-se com o IPEFEM pelos 
canais disponíveis para receber conteúdo/apoio/informações

7.c) Nós cuidamos das mulheres que respondem as nossas pesquisas, seja promovendo encontros, produzindo conteúdo, há muitas maneiras de cuidar! Você gostaria de ser cuidada?

91%

9%

Sim Não



próximos passos



Nós cuidamos das mulheres que respondem nossas pesquisas
E, pra nós, tudo passa pela EDUCAÇÃO!

Próximos passos / Relação com o Dinheiro 2020

• Workshops
• Cursos
• Círculos de Mulheres
• Consultoria individual ou em grupo
• Troca de experiências / aprendizado

Você, que respondeu esta pesquisa, recebeu também um material bem simples pra começar a organizar sua 
vida financeira, certo?

Lá, você encontra:

1. Percentuais ideais de gastos (por tipo de gasto) e poupança: comece checando se seu orçamento mensal está de acordo;
2. Inventário de cartões (de crédito, de loja, da padaria, de tudo!);
3. Despesas fixas x despesas variáveis.

Caso não tenha recebido, mande uma mensagem para +55 [11]95556-0065



➢ Ana Tomazelli

➢ Anne Koch

➢ Josi Lima

www.ipefem.com.br / +55 [11] 95556-0065

Esta apresentação foi

fe i ta a 3 cérebros,  6 mãos

e inf in i tos sorr isos por:
obrigada

@ipefem


