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RESUMO 
 
 
A pesquisa versa sobre o impacto da educação financeira no ambiente de trabalho em relação 
aos níveis de absenteísmo organizacional. O estudo foi desenvolvido a partir do Programa 
Educação Financeira (PEF) instituído para os servidores de uma Instituição pública do Poder 
Judiciário e seu objetivo foi avaliar a efetividade de tal Programa em relação à sua capacidade 
de reduzir o nível de ausência daqueles que participam de suas ações. Por tratar-se de um tema 
que envolve aspectos internos que influenciam o desempenho organizacional, confia-se que a 
pesquisa tem relevância prática e, além disso, por contribuir com os estudos que relacionam 
finanças pessoais e afastamentos do trabalho, há também significância teórica. O assunto 
destaca-se na conjugação dos estudos de Hendrix, Spencer e Gibson (1994) com a investigação 
de Jacobson et al. (1996), sendo que os primeiros autores encontraram relação entre grau de 
estresse e nível de ausência no trabalho, enquanto os segundos, concluíram que na lista dos 
maiores preditores de absenteísmo figura o estresse causado por problemas financeiros. Nesse 
mesmo sentindo, Kim, Sorhaindo e Garmam (2006) foram categóricos em afirmar que estresse 
financeiro afeta a ausência no trabalho. Para conseguir cumprir o objetivo central da pesquisa, 
foi realizado um estudo quantitativo por intermédio de um projeto quase-experimental de grupo 
controle não equivalente, cujos dados foram coletados mediante documentos (relatórios de 
ausências/controle de frequência) e analisados estatisticamente por intermédio de comparação 
de médias, utilizando-se Teste t e Análise de Variância. O ano de referência do Programa é 
2016, assim, como as taxas de afastamentos são calculadas para o período de um ano que 
antecede o PEF e um ano que o sucede, a coleta de dados envolveu um intervalo de tempo 
maior, no caso, 2015 e 2017. Dos resultados, foi possível concluir que o PEF não conseguiu 
reduzir a taxa de absenteísmo de seus participantes, porém, percebeu-se que o Programa 
impacta nas referidas taxas de uma maneira diferente, mantendo em mesmos patamares o nível 
de ausência daqueles servidores que já possuíam taxas baixas de ausência, evitando, assim, que 
essas taxas crescessem, sendo isso observado especificamente para o público de gênero 
masculino. 
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ABSTRACT 
 
 
The research is about the impact of financial education on the work environment in relation to 
levels of organizational absenteeism. The study was developed from the Financial Education 
Program (PEF) established for the employees of a public institution of the Judiciary and its 
objective was to evaluate the effectiveness of such Program in relation to its capacity to reduce 
the level of absenteeism of those who participate in their actions. Since this is an issue that 
involves internal aspects that influence organizational performance, it is believed that the 
research has practical relevance and, in addition, because it contributes to the studies that relate 
personal finances and absenteeism, there is also theoretical significance. The subject stands out 
in the combination of the studies of Hendrix, Spencer and Gibson (1994) with the investigation 
of Jacobson et al. (1996). The first authors found a relationship between the degree of stress 
and the level of absence at work, while the second group concluded that the list of the greatest 
predictors of absenteeism shows the stress caused by financial problems. In this same sense, 
Kim, Sorhaindo and Garmam (2006) were categorical in saying that financial stress affects 
absenteeism at work. In order to achieve the central objective of the research, a quantitative 
study was carried out through a quasi-experimental project of non-equivalent control group, 
whose data be collected through documents (absence reports / frequency control) and analyzed 
statistically by means of comparison of means, using Test t and Analysis of Variance. The 
program's reference year is 2016, as absenteeism rates be calculated for the period of one year 
prior to the PEF and a year that follows, data collection involved a longer time frame, in the 
case of 2015 and 2017. From the results, it was possible to conclude that the PEF was not able 
to reduce the absenteeism rate of its participants, however, it was perceived that the Program 
impacts on these rates in a different way, maintaining in same levels the level of absence of 
those servers who already had low rates of absenteeism, thus avoiding that these rates increased, 
being observed specifically for the male audience. 

 

Keywords: Absenteeism. Financial stress. Financial Education Programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema desta pesquisa envolve a associação entre nível de ausência no trabalho e 

finanças pessoais. Assim, a lente teórica subjacente à investigação é a do absenteísmo, 

alcançando os estudos que o relaciona com o estresse financeiro e seu antagônico, o bem-estar 

financeiro, compreendendo, ainda, a ligação desse estresse/bem-estar com programas de 

educação financeira. Trata-se, pois, da conexão entre a interferência que iniciativas 

educacionais na área de finanças domésticas no ambiente de trabalho podem ocasionar nas taxas 

de absenteísmo cujo entendimento alude ao hábito de não comparecer ao trabalho (QUICK; 

LAPERTOSA, 1982).  

Nesse contexto, o presente capítulo está dividido em 4 partes a fim de introduzir a 

temática. A primeira traz a problematização do estudo, demonstrando o surgimento do interesse 

em investigar esse assunto. A segunda mostra os objetivos gerais e específicos da pesquisa, 

enquanto a terceira trata de sua justificativa, momento em que será abordada a importância do 

tema. Por fim, a quarta parte apresenta como a dissertação está estruturada. 

 

1.1 Problematização 

 

A pesquisa delimita-se a investigar a relação entre absenteísmo e finanças pessoais em 

uma organização pública vinculada ao Poder Judiciário. Assim, importante clarificar que, em 

que pese existirem inúmeros fatores que podem causar absenteísmo, o presente trabalho 

aprofundar-se-á apenas na causa relacionada a problemas financeiros pessoais. Outro 

esclarecimento reporta-se à organização pública para a pesquisa, que foi escolhido uma vez que 

nela existe uma iniciativa em finanças pessoais denominada Programa Educação Financeira 

(PEF) destinada a atender os servidores do quadro interno de pessoal. O principal escopo desse 

Programa é educar financeiramente os servidores, na tentativa de evitar/reduzir o nível de 

estresse financeiro. Isso porque, a partir dos atendimentos que os psicólogos da citada 

organização realizavam para os colaboradores, foi possível perceber que “a situação financeira 

é um tópico importante na saúde global dos indivíduos atendidos” (RONDÔNIA, 2017, p. 1).  

O que esses profissionais puderam identificar em muitas situações vivenciadas foi que 

os problemas financeiros são, em alguns momentos, causas de confusões emocionais e, em 

outros momentos, consequências dessas complicações (RONDÔNIA, 2017). De uma forma ou 

de outra, o diagnóstico era de que os servidores adoeciam por conta de problemas em suas 

finanças e tal razão influenciava as taxas de absenteísmo institucionais. Dessa maneira, 



15 
 

percebendo que a temática financeira estava recorrentemente envolvida nos problemas dos 

servidores e a fim de tratar profilaticamente esses casos, foi idealizado uma iniciativa em 

educação financeira especificamente voltada para os servidores.  

 Inicialmente, houve apenas ações esparsas, como a contratação de palestrante externo 

para tratar sobre finanças pessoais. Esse evento ocorreu nas dependências da Instituição, contou 

com a presença maciça dos servidores e durou em torno de uma hora e meia. Apesar do sucesso 

da palestra em termos de participação do público, o evento por si só não seria capaz de 

contribuir efetivamente para melhoria da condição financeira dos colaboradores. Foi 

necessário, assim, uma iniciativa em educação financeira maior e que tivesse ações 

coordenadas. Dessa forma, foi montada uma equipe multidisciplinar composta por instrutores 

internos, isto é, servidores da própria organização, cujas formações profissionais alcançavam 

áreas como psicologia, administração, economia, contabilidade e pedagogia. 

Ao longo dos anos o grupo tem variado seu quantitativo de pessoal, sendo composto por 

15 a 20 colaboradores, entre eles, uma pessoa responsável pela coordenação do Programa. Para 

ter um corpo de instrutores qualificados, já foram proporcionados, desde a implantação do 

Programa, em torno de 10 eventos de capacitação, compreendendo a contratação de cursos, 

inscrições em conferências e fóruns nas áreas de finanças, economia comportamental e 

psicologia econômica. O custo do projeto envolve, pois, pagamento aos instrutores internos, 

despesas com concessão de diárias, passagens, indenizações e contratação de treinamentos, 

tendo orçamento anual próximo ao importe de trezentos mil reais. 

Contudo, a Instituição pesquisada não possui informações ou mensurações concretas 

que mostrem o impacto direto do PEF sobre as taxas de absenteísmo da organização. Dessa 

forma, pouco ou nada se sabe sobre a real efetividade do Programa em relação à meta estratégica 

ligada à redução do absenteísmo. Não houve, portanto, mensurações que indicassem se o PEF 

contribui para a redução da taxa de ausência daqueles que participam de seus eventos. Porém, 

tal informação é crucial ao empregador para discutir sobre a relação custo e benefício do 

Programa.  

Por isso, os efeitos dessas iniciativas devem restar cristalinas para seu patrocinador, de 

modo a demonstrar a viabilidade de se manter o Programa, evidenciando que suas ações 

agregam valor organizacional e podem realmente melhorar o bem-estar financeiro de seus 

funcionários a fim de que tal circunstância reflita em  resultados positivos para a organização 

(VOSLOO; FOUCHÉ; BARNARD, 2014; GARMAN, 1999; KIM; BAGWELL; GARMAN, 

1998), até porque a estratégia da Instituição pesquisada para o período 2015-2020 estabeleceu, 

entre outras metas estratégicas, a redução em 5% ao ano do índice de absenteísmo-doença de 
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seus servidores (RONDÔNIA, 2015). Para alcance dessa meta, designou-se a implantação de 

programas de qualidade de vida, o que deixou a iniciativa em educação financeira do órgão, 

vinculado ao citado programa, mais fortalecida institucionalmente. 

É nesse contexto que o tema central da pesquisa surge com a seguinte questão: o 

Programa de Educação Financeira da Instituição do Poder Judiciário pesquisada causa redução 

nas taxas de absenteísmo entre seus participantes? Para responder tal problema, foram eleitos 

os objetivos conforme descritos na próxima seção. 

 

1.2 Objetivos  

 

A partir do cenário apresentado e do respectivo problema de pesquisa, o objetivo geral 

do estudo é avaliar a efetividade do Programa de Educação Financeira da organização 

pesquisada, em relação à sua capacidade de reduzir o nível de absenteísmo daqueles que 

participam de suas ações. 

Para cumprir esse propósito maior, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Analisar a estrutura do Programa Educação Financeira; 

b) Averiguar as condições de funcionamento das atividades que permeiam o PEF e 

c) Avaliar os níveis de absenteísmo dos participantes e não-participantes do PEF, de 

forma geral e segmentada por gênero. 

Os itens a) e b) por se referirem à variável dependente da pesquisa, são tratados no 

capítulo atinente aos procedimentos metodológicos, enquanto o objetivo específico do item c) 

está exposto no capítulo referente aos resultados e análises. 

 

1.3 Justificativa 

   

Se o estresse financeiro pode ter resultados assoladores sobre a saúde e a vida pessoal, 

torna-se também um fator de consequências desfavoráveis no ambiente de trabalho e aos 

empregadores (SOUZA, ROCHMAN, EID JUNIOR, 2017). Nesse sentido, o tema absenteísmo 

e finanças pessoais ganha relevância, inclusive para o setor público (SALA et al., 2009), dado 

que o estresse financeiro é indutor, direto ou indireto, de ausências no trabalho, contribuindo 

para o aumento das taxas de absenteísmos (PRAWITZ et al., 2006; BUTTERWORTH; 

RODGERS; WINDSOR, 2009; CHOU; BIDHAN; GALINSKY, 2016; DRENTEA; 

LAVRAKAS, 2000; SOUZA, ROCHMAN, EID JUNIOR, 2017). 
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A partir das interrupções de horários ou turnos, o absenteísmo aumenta 

significativamente os custos de produção da mão-de-obra (MORGAN; HERMAN, 1976; 

ALLEN, 1981), principalmente porque cessa os processos de trabalho previamente 

programados, além de motivar perda ou subutilização da capacidade produtiva (BROOK, 

1986). Por isso, o absenteísmo representa importante fenômeno a ser estudado, conforme 

afirmam Porter e Steers (1973), porque trata de atos de comportamento claros e objetivos que 

apresentam consequências potencialmente críticas para a pessoa e para a organização. Nesse 

sentido, as empresas estão interessadas em absentismo por causa de seu custo (JOHNS, 2014). 

Nessa seara, as ausências dos colaboradores é um tema cada vez mais relevante, fazendo 

com que as organizações busquem alternativas para reduzir sua ocorrência (MARTINS et al., 

2005), sendo que vários estudos estão dedicados a investigar, teórica ou empiricamente, a 

relação específica entre o absenteísmo e as finanças pessoais (GARMAN; LEECH; GRABLE, 

1996; JACOBSON et al., 1996; JOO; GARMAN, 1998; JOO; GRABLE, 2000; KIM; 

GARMAN, 2003; KIM; SORHAINDO; GARMAN, 2006; GEORGE; KANE, 2016?). Denota-

se, portanto, que essa associação deve despertar a atenção das organizações na medida em que 

essas investigações revelam que quanto maiores são os problemas financeiros pessoais dos 

colaboradores, maior tenderá a ser as taxas de afastamento organizacionais, ou, de outra forma, 

quanto maior o bem-estar financeiro pessoal, menor deverá ser o nível de ausência no trabalho, 

expressando que de uma maneira ou de outra, as organizações terão seus resultados impactados 

(JACOBSON et al., 1996; JOO, 1998; BAGWELL, 2000). 

O absenteísmo dos funcionários é um problema reconhecido em qualquer organização 

que usa horários de trabalho fixos (CHADWICK-JONES; NICHOLSON; BROWN, 1982). As 

ausências ao trabalho criam problemas diversos, de ordem econômica e social (QUICK; 

LAPERTOSA, 1982) e o tempo de trabalho perdido causado pela ausência pode, além de gerar 

implicações para a produtividade da organização ou prejudicar a celeridade da prestação de 

seus serviços, trazer consequências para a renda familiar do ausente (BROWN; FAKHFAKH; 

SESSIONS, 1999). 

Cabe ainda frisar que absentismo é essencialmente um problema de gestão, cabendo à 

linha hierárquica papel importante na motivação do pessoal ao trabalho (MEIRA, 1982). Dessa 

forma, o tema proposto é relevante para área pública e privada (CUCCHIELLA; GASTALDI; 

RANIERI, 2014), isso porque trata de aspectos internos vitais para o desempenho 

organizacional. Assim, o tema apresenta pertinência prática. Ademais, por contribuir com os 

estudos que relacionam finanças pessoais e absenteísmo, debruçando-se sobre uma relação 

concreta de educação financeira e ausência no local de trabalho, também demonstra valor 
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teórico. Assim, a par dessas circunstâncias, mostra-se que o assunto é importante questão de 

estudo. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Realizadas essas exposições iniciais, esclarece-se que a pesquisa está estruturada em 

cinco capítulos, sendo o primeiro esta introdução. Em seguida apresenta-se o referencial 

teórico, instante em que são abordados estudos teóricos-empíricos relacionados ao 1) 

absenteísmo, seus conceitos, classificações, formas de mensuração, causas e consequências, ao 

2) estresse financeiro, suas conceituações, causas e consequências e 3) a programas de educação 

financeira no ambiente de trabalho, envolvendo também a parte conceitual, avaliativa, 

composição programática e potenciais benefícios.  

Depois, no terceiro capítulo, são demonstrados os procedimentos metodológicos, onde 

são discutidas e apresentadas questões relacionadas aos participantes da pesquisa, as variáveis 

da pesquisa, os materiais utilizados, o tipo de experimento e as análises estatísticas empregadas, 

além de pontos atinentes à validade interna e externa da pesquisa e sua classificação 

metodológica. 

Após, no quarto capítulo, trabalha-se os resultados e análises da investigação, tratando 

de tópicos sobre os resultados do nível de conhecimento financeiro e taxas de afastamento antes 

e após o programa de educação financeira. Por fim, a quinta parte remete às considerações 

finais, momento em que é realizada a conclusão da pesquisa e levantada suas limitações, além 

de sugestões para pesquisas vindouras.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Os tópicos que serão tratados neste referencial abordam os três temas centrais da 

pesquisa. O primeiro trata do absenteísmo, externando seus conflitos conceituais, 

classificatórios, avaliativos, suas consequências e causas. A segunda parte trabalha o tema 

estresse financeiro, momento em que se discorre sobre sua conceituação, causas e 

consequências, incorporando sua antítese, o bem-estar financeiro. Por último, a terceira parte 

traz o assunto programas de educação financeira no ambiente de trabalho, instante que é 

retratado o conceito do tema, métodos de avaliação, formas de composição dos programas e 

potenciais benefícios com a implementação de tais iniciativas.  

 

2.1 Absenteísmo 

 

O absentismo é objeto de investigação de diversos campos científicos, como a 

psicologia, economia, sociologia, medicina, direito e administração, o que faz surgir vários 

cenários a fim de desvendar suas causas (HARRISON; MARTOCCHIO, 1998; JOHNS, 2014). 

Não há nenhuma teoria dominante acerca do tema (JOHNS, 2014), porém, as correntes 

encontradas na literatura não são dissonantes entre si, na medida em que se observa várias 

sobreposições. Muitas, por exemplo, tentam racionalizar o absenteísmo em alguns 

determinantes principais, destacando a importância de fatores organizacionais internos e 

externos que podem influenciar os afastamentos de empregados do trabalho, revelando, assim, 

a possibilidade da gestão intervir em alguns desses fatores a fim de desestimular parte das 

causas das ausências (AUSTRALASIAN FACULTY OF OCCUPATIONAL MEDICINE, 

1999).  

Nesta revisão de literatura, o assunto relacionado às causas do comportamento de 

ausência é explorado na quinta e última seção deste subcapítulo. Antes disso, na primeira seção, 

apresenta-se as facetas conceituais do absenteísmo. Em seguida, na segunda parte, é discutida 

as variadas formas de classificação dos tipos de afastamento, denotando que as diferentes 

categorias de afastamentos se dão conforme o escopo da investigação que está sendo conduzida. 

Após, aborda-se questões relacionadas às maneiras de se mensurar o absenteísmo, para, depois, 

na quarta seção, ser discorrido sobre as consequências provenientes das ausências no trabalho, 

evidenciando, ao final, que os efeitos nem sempre são prejudiciais, mas também podem trazer 

benefícios à organização.  
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2.1.1 Conceituação 

O ato de comparecer ao trabalho ou de se ausentar dele envolve questões complexas, 

abrangendo a interação de fatores ligados ao empregado, empregador, ambiente de trabalho e 

situações socioeconômicas (AUSTRALASIAN FACULTY OF OCCUPATIONAL 

MEDICINE, 1999). Diante dessa multidimensionalidade, vários conceitos de absenteísmo 

surgem e nem sempre são pacíficos entre si (PENATTI, 2006). De uma maneira geral, é 

possível distinguir dois grandes grupos conceituais: o primeiro descreve os afastamentos de 

forma generalista, sem adentrar nos tipos existentes, e o segundo o individualiza, 

caracterizando-o de maneira específica. Nessa esteira, conceituar esse fenômeno conforme o 

primeiro ou o segundo grupo depende principalmente do contexto estudado.  

De modo amplo, o absenteísmo é o tempo de trabalho perdido por um empregado (KIM, 

2000) ou, de forma mais matemática conforme Aguiar e Oliveira (2009), é a soma do período 

em que o empregado não comparece ao trabalho. Cucchiella, Gastaldi e Ranieri (2014), ainda 

que também generalistas, versaram que o citado fenômeno é a ausência intencional ou habitual 

do trabalho, declaração que evidencia a possibilidade do referido afastamento do empregado 

ser voluntário ou involuntário. Nesse quesito, a diferença entre ambas reside no fato de que os 

afastamentos voluntários são caracterizados por motivo de ordem particular do empregado 

(QUICK; LAPERTOSA, 1982; SALA et al., 2009). 

 Considerando essa distinção, importante mencionar que dentre a literatura pesquisada, 

há uma corrente que entende que todo e qualquer tipo de ausência deve ser considerada no 

cômputo do absenteísmo (EDWARDS; WHITSTON, 1993; QUICK; LAPERTOSA, 1982; 

AGUIAR; OLIVEIRA, 2009; KIM, 2000; CUCCHIELLA; GASTALDI; RANIERI, 2014; 

PILBEAM; CORBRIDGE, 2002; SUKUMARAN; ALAMELU, 2014; MAGNAVITA; 

GARBARINO, 2013), enquanto outra discorda desse entendimento (PENATTI, 2006; JOHNS, 

2014; CHADWICK-JONES; NICHOLSON; BROWN, 1982; BAGWELL, 2000; PORTER; 

STEERS, 1973; ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1993) alegando que 

o absenteísmo refere-se apenas à ausência que o empregador não consegue prever, relacionada 

a um trabalho que estava previamente agendado, excluindo do cômputo, pois, os afastamento 

involuntários, como os já autorizados em acordo coletivo de trabalho. 

Na direção dessa segunda corrente, o comportamento de ausência torna-se um 

importante indicador organizacional (BERNSTORFF; ROSSO, 2008) na medida em que 

expressa a insatisfação do trabalhador com as condições de trabalho (CHADWICK-JONES; 

NICHOLSON; BROWN, 1982), possuindo, ademais, correlação com o comprometimento do 

trabalhador com a organização em que trabalha (EBY et al.,1999). Assim, para Meira (1982), 
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absenteísmo é fundamentalmente um problema de gestão, sendo de responsabilidade dos 

superiores hierárquicos a função essencial na motivação das respectivas equipes. 

De modo específico, a ausência é comumente conceituada considerando sua causa 

principal, a doença (CUCCHIELLA; GASTALDI; RANIERI, 2014). Nessa concepção, é 

entendida como o não comparecimento ao trabalho por motivo de doença ou algum problema 

relacionado à saúde, independentemente da razão desse problema estar relacionado a fatores 

laborais (GEHRING et al., 2007). Porém, Reis (2003) faz um alerta ao afirmar que o 

afastamento por motivo de doença cujo período de duração é curto, não possui conceituação 

consensual entre os países, dependendo das respectivas leis trabalhistas de cada nação. 

Cabe destacar também que a Organização Internacional do Trabalho (OIT), conforme 

publicação em 1993, esclarece que se considera absenteísmo horas não trabalhadas por parte 

do empregado que estavam previstas de serem laboradas, isto é, conta-se atrasos na hora de 

chegada ao trabalho ou interrupções durante o expediente, porém, Chadwick-Jones, Nicholson 

e Brown (1982) asseveram que atrasos na chegada ao serviço não devem ser considerados como 

absenteísmo, pois para estes autores, esse fenômeno deve abranger apenas aquelas faltas sem 

aviso anterior, isto é, não programadas e também sem justificativa médica. 

Percebe-se, pois, que o tema envolve diversas conceituações a depender principalmente 

do peculiar objeto e contexto investigativo, o que revela que as oposições teóricas não são 

necessariamente contraditórias, mas apenas expressam a amplitude e especificações dos 

pesquisadores. Considerado isso, a próxima seção verifica quais as formas existentes para 

classificar os tipos de absenteísmos existentes. 

 

2.1.2 Classificação 

É importante distinguir entre os tipos de ausências, não só devido à sua diversidade em 

si, mas também devido aos diferentes usos que são feitos dos dados coletados (OIT, 1993). A 

literatura classifica o absenteísmo por diversos tipos ou categorias de afastamento e cada autor, 

a depender do escopo de sua investigação (CHADWICK-JONES; NICHOLSON; BROWN, 

1982), utiliza um critério de classificação que vai do sintético ao analítico para discriminá-lo. 

Os próprios Chadwick-Jones, Nicholson e Brown (1982) exemplificaram alguns tipos de 

classificação precisamente dicotômica, como ausência voluntária e involuntária; autorizada e 

não autorizada, aceitável e não aceitável e com justificativa médica e sem justificativa médica. 

Mesma posição consta no trabalho de Edwards e Whitston (1993).  

Por outro lado, Cucchiella, Gastaldi e Ranieri (2014) apresentaram detalhadamente 

alguns tipos de afastamentos: férias, folgas, greves, saídas ocasionais para resolver problemas 
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pessoais ou familiares, lesão no trabalho, licença por doença, horas de compensação ou 

reposição relacionadas à suspensão de trabalho para recuperar horas extras de trabalho 

prematuro. A Organização Internacional do Trabalho (1993) relatou uma lista de razões para 

um empregado se ausentar temporariamente do serviço que, em última análise, expressa os 

respectivos tipos de absenteísmo: doença ou lesão,  feriados, férias, greve, licença educacional 

ou de treinamento, licença maternidade ou paternidade ou adotante, redução da atividade 

econômica, desorganização temporária ou suspensão do trabalho devido a razões como mau 

tempo, falha mecânica ou elétrica ou escassez de matérias-primas ou combustíveis e outros 

afastamentos temporários com ou sem licença. A OIT aproveitou para relacionar grupos e 

subgrupos conforme os tipos de ausência. O Quadro 1 apresenta tais formações. 

Quadro 1-Tipos de absenteísmo classificados por grupos pela OIT-1993 

Grupo Subgrupo 

Funcionamento dos Estabelecimentos 

Econômico ou Técnico 

Lesão Ocupacional 

Relações Industriais 

Pessoal 

Social 

Doença 

Licença de Estudo 

Outros 

Período de Descanso 
Descanso Anual 

Acordo de Tempo de Trabalho 
Fonte: Adaptado de OIT (1993, p. 15-16). 

 A proposta da OIT (1993) envolve tanto uma classificação inicialmente analítica, 

detalhando vários tipos de absenteísmo, mas que depois, passa por uma categorização 

intermediária, as do subgrupo, até chegar no contexto sintético, expondo apenas 3 tipos 

principais de ausência: as de origem das próprias condições do estabelecimento empregador, 

outra relativa às razões de ordem personalíssima do empregado e a terceira concernente a 

afastamentos legalmente impostos, denominado pela OIT de Período de Descanso. 

Por sua vez, a pesquisa capitaneada por Quick e Lapertosa (1982) estabeleceu cinco 

categorias de ausência. A primeira trata do absenteísmo voluntário que se reporta ao 

afastamento de ordem particular, sem justificativa médica e sem sustento legal, sendo que 

Edwards e Whitston (1993) chegaram a asseverar que esse tipo de ausência é o pior de todas 

dado que ela, muitas das vezes, torna-se legalizada com a apresentação de um atestado médico 

cuja fidedignidade é de dificultosa certificação. Observa-se, em contraponto, que a questão da 

ilegalidade da ausência não é considerada nos estudos de Cucchiella, Gastaldi e Ranieri (2014), 

uma vez que tais autores consideram que todas as expressões do absenteísmo têm 

permissividade legal.  
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A segunda categoria refere-se ao afastamento compulsório, entendido como aquele em 

que o empregado fica obrigado a se afastar do trabalho, mesmo alheio à sua vontade, como nos 

casos de prisão ou penalidade disciplinar. A outra categoria concerne ao afastamento legal, isto 

é, aquele que tem sustento da lei, cujos exemplos podem ser as férias, licenças nojo, 

maternidade, paternidade e gala. O quarto tipo relaciona-se ao afastamento por patologia 

profissional que compreende as ausências por doenças profissionais ou afastamentos por 

acidente de trabalho. Por fim, na quinta categoria, os autores categorizam a ausência por doença 

que é descrita como aquela inerente a todos os tipos de afastamentos causadas por problemas 

de saúde. Slany et al. (2014) destacou a importância dessa última categoria, afirmando que o 

afastamento causado por doenças é um indicador global do estado de saúde do trabalhador.  

Cabe anotar que a classificação proposta por Sala et al. (2009) é semelhante à de Quick 

e Lapertosa (1982). A diferença é que os primeiros autores dispõem o absenteísmo em apenas 

4 categorias: ausências voluntárias, compulsórias, legais e por doença, sendo que essa última 

se subdivide em 3 tipos, quais sejam, doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e doenças 

sem relação com o trabalho, tratando-se os dois primeiros tipos da quarta categoria apresentada 

por Quick e Lapertosa, patologia profissional, e o último tipo à quinta categoria, absenteísmo 

por doença. Nesse cenário, apresenta-se o Quadro 2 que traz as relações entre as classificações 

aqui listadas. 

Quadro 2-Relação entre as classificações do absenteísmo 

    (Continua) 

Chadwick-

Jones, 

Nicholson e 

Brown (1982) 

Cucchiella, 

Gastaldi, 

Ranieri (2014) 

Quick e 

Lapertosa 

(1982) 

Sala et al. 

(2009) 
OIT (1993) 

Involuntário - - - 
Econômico ou 

Técnico 

Voluntário 
Saídas 

ocasionais 
Voluntário Voluntário Outros 

Involuntário - Compulsório Compulsório 

Relações 

Industriais - 

Suspenção 
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    (Continuação) 

Chadwick-

Jones, 

Nicholson e 

Brown (1982) 

Cucchiella, 

Gastaldi, 

Ranieri (2014) 

Quick e 

Lapertosa 

(1982) 

Sala et al. 

(2009) 
OIT (1993) 

Involuntário 

Férias,  

Folgas,  

Greve,  

Horas de 

Compensação 

Legal Legal 

Acordo de 

Tempo de 

Trabalho,  

Descanso 

Anual,  

Licença de 

Estudo,  

Social, 

Relações 

Industriais -

Disputas 

trabalhistas ou 

atividades 

sindicais 

Involuntário 
Lesão no 

Trabalho 

Patologia 

Profissional 

Doença – 

doenças 

ocupacionais 

Doença – 

acidente de 

trabalho 

Lesão 

Ocupacional 

Involuntário 
Licença por 

Doença 
Doença 

Doença – não 

relacionada ao 

trabalho 

Doença 

Fonte: Elaboração do autor. 

Observa-se que apesar das diferentes classificações, é possível traçar relações diretas 

entre os tipos de absenteísmo, reforçando que o tema não é contraditório, mas apenas que o 

enfoque do assunto determina as diferenças conceituais, categóricas e avaliativas, como é 

discutido na próxima seção.  

 

2.1.3 Avaliação e Mensuração 

O absenteísmo pode ser mensurado de várias maneiras (MAGNAVITA; GARBARINO, 

2013; PENATTI, 2006; DALTON; MASCH, 1991; SOUZA; LAURENTI; NOGUEIRA, 1982; 

MOWDAY; PORTER; STEERS, 1973), existindo mais de 40 formas de se medir a ausência 

(MUCHINSKY, 1977), com destaque para as avaliações que distinguem os trabalhadores que 

se ausentam poucas vezes, mas por um longo período, daqueles que se ausentam 

frequentemente, mas por um curto período de tempo, pois em cada um dos casos, os impactos 

na organização, as possíveis causas do afastamento e a respectiva ação que visa reduzir o nível 

de afastamento denotam significativas diferenças (EDWARDS; WHITSTON, 1993), sendo 
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uma delas o fato de que as ausências cujos períodos são longos costumam ser do tipo 

involuntária por resultarem de fatores específicos, como doenças e problemas familiares e que, 

por outro lado, as de curto período são comumente voluntárias (MAGNAVITA; GARBARINO, 

2013; HUSE; TAYLOR, 1962) 

Por conta dessa variedade de maneiras de se mensurar o absenteísmo, Dalton e Masch 

(1991) mencionam que o método apropriado para mensurá-lo é uma preocupação contínua e 

tem sido objeto de controvérsias. Nesse mesmo sentido, Muchinsky (1977) e Garrison e 

Muchinsky (1977) afirmaram que o problema mais complexo associado ao absenteísmo refere-

se justamente à sua métrica. Foi nessa esteira que Gehring et al. (2007) apontou a necessidade 

de criar uma uniformização dos cálculos a fim de tornar possível simples comparações. 

Portanto, embora a ausência não seja aparentemente difícil de mensurar (AUSTRALASIAN 

FACULTY OF OCCUPATIONAL MEDICINE, 1999; DALTON; MASCH, 1991; 

ROSCIGNO; RODSON, 2004; ), a clareza de sua definição operacional é salutar tanto do ponto 

de vista científico quanto gerencial, uma vez que determinados atos, a depender da avaliação 

realizada, pode ou não ser considerado no cômputo do absenteísmo, como no caso de chegar 

atrasado no trabalho ou sair dele antes do horário previsto (ROSCIGNO; RODSON, 2004). 

Independentemente de tais dissonâncias, o acompanhamento do nível de afastamento 

organizacional deve ser contínuo (OIT, 1993) e sua mensuração deve ser agregada por um 

período de 3 a 12 meses (JOHNS, 2014) ou, preferencialmente, 12 meses (OIT, 1993).  

Sobre as medidas, costumeiramente são observados dois tipos de mensurações de 

ausência, uma que reflete a quantidade de períodos de afastamentos, isto é, a frequência, e outra 

que revela a simples soma do total de dias ausentados (JOHNS, 1978; MAGNAVITA; 

GARBARINO, 2013). Bagwell (2000) e Johns (2014) consideraram medida de absenteísmo 

apenas este último, isto é, o total de dias ausentados, porém, em suas investigações, restringiram 

tal métrica ao excetuar alguns tipos de afastamentos, como férias legais, folgas, luto e 

convocação para júri. Ampliando o cenário, Kim (2000) além dessas duas medidas, acrescentou 

uma específica, de natureza qualitativa, relacionada aos motivos da ausência. A OIT (1993) 

também acrescentou mais uma medição às duas trabalhadas por Johns (2014) e Magnavita e 

Garbarino (2013): a quantidade de trabalhadores ausentes.  

Sala et al. (2009) e Quick e Lapertosa (1982) mensuraram o absenteísmo por intermédio 

de índices. Os primeiros autores calcularam o percentual de ausência para o período de 365 dias 

e apenas para os afastamentos relacionados a licenças médias, conforme a Fórmula 1, que pode 

ser perfeitamente adaptada para a Fórmula 2, generalizando os resultados para qualquer tipo de 

absenteísmo e qualquer período de apuração. 



26 
 

 

𝐴𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒í𝑠𝑚𝑜 =
∑ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛ç𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 365
 (1) 

 

𝐴𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒í𝑠𝑚𝑜 =
∑ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 (2) 

 

De outra maneira, Quick e Lapertosa trabalharam outros índices para apurar o 

absenteísmo, no total de três: 

o Índice de frequência, calculado pelo quociente entre o número total de períodos de 

afastamentos e a quantidade de empregados; 

o Índice de gravidade, calculo pelo quociente entre o número total de dias ausentes e 

a quantidade de empregados. Este índice é o que mais se aproxima do que foi 

trabalhado por Sala et al. (2009); 

o Duração média dos períodos, calculado pelo quociente entre o número total de dias 

ausentes e o número total de períodos de afastamentos. 

Diferentemente de Sala et al. (2009) e Quick e Lapertosa (1982) que utilizaram medidas 

relativas, o estudo de Huse e Taylor (1962) aplicou 4 métricas, sendo todas de natureza absoluta. 

As duas primeiras foram as já conhecidas quantidade de períodos de afastamentos e a 

quantidade total de dias ausentes, enquanto as duas últimas, as que se destacam na investigação 

dos citados autores por serem de natureza incomum, são o “total de ausência por atitude”, 

entendida aquelas que tem apenas 1 dia de afastamento, e o “total de ausência por doença”, 

entendida aquelas que possuem 3 ou mais dias de afastamento. Percebe-se, pois, que essas duas 

últimas não são maneiras diferentes de mensurar o absenteísmo, mas tão somente subclasse da 

mensuração que trata da quantidade total de dias ausentes.  

Para resumir esta seção, é apresentado o Quadro 3 que traz as mensurações encontradas 

na literatura e os respectivos autores que as utilizaram em suas pesquisas. 
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Quadro 3-Mensurações de absenteísmo e respectivos autores que as utilizaram 

Medida Tipo Autores que fizeram uso 

Quantidade total de dias 

ausentes 
Quantitativa - Discreta 

Johns (1978); Magnavita e 

Garbarino (2013); Kim 

(2000); Huse e Taylor 

(1962); OIT (1993) 

Quantidade total de dias 

ausentes, exceto férias legais, 

folgas, luto, convocação para 

júri 

Quantitativa - Discreta 
Bagwell (2000); Johns 

(2014) 

Total de frequência/períodos de 

ausência 
Quantitativa - Discreta 

Johns (1978); Magnavita e 

Garbarino (2013); Kim 

(2000); Huse e Taylor 

(1962); OIT (1993) 

Ausência por atitude (voluntária 

- 1 dia) 
Quantitativa - Discreta Huse e Taylor (1962) 

Ausência por doença 

(involuntária - 3 dias ou mais) 
Quantitativa - Discreta Huse e Taylor (1962) 

Quantidade de trabalhadores 

ausentes 
Quantitativa - Discreta OIT (1993) 

Percentual de absenteísmo 

(relação entre total de dias de 

ausência e quantidade total de 

trabalhadores por período 

Quantitativa - Contínua Sala et al. (2009) 

Motivos de ausência Qualitativa - Nominal Kim (2000) 

Índice de frequência Quantitativa - Contínua Quick e Lapertosa (1982) 

Índice de gravidade Quantitativa - Contínua Quick e Lapertosa (1982) 

Duração Média dos Períodos Quantitativa - Contínua Quick e Lapertosa (1982) 
Fonte: Elaboração do autor. 

 Observa-se que a maior parte das investigações mensuraram o absenteísmo de forma 

quantitativa, porém, é possível medi-lo qualitativamente. De uma forma ou de outra, ou, ainda, 

fazendo uso dos dois métodos, o destaque é para a importância de padronizar a forma de cálculo 

para efeitos comparativos. Ponderado esses tipos de avaliações, passa-se para a próxima seção 

que trata das consequências das ausências.  

 

2.1.4 Consequências 

Assim como existem inúmeros fatores que podem causar comportamento absenteísta, 

há também inúmeras consequências provenientes de tal prática. O primeiro impacto visível é a 

desorganização do trabalho em equipe, a sobrecarga de trabalho e a insatisfação dos 

empregados (GEHRING et al., 2017), o que potencialmente diminui a produtividade das 

organizações independentemente do tipo de afastamento (CUCCHIELLA; GASTALDI; 
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RANIERI, 2014; SUKUMARAN; ALAMELU, 2014). Nesse sentido, Dalton e Masch (1991) 

já afirmaram que os gastos oriundos do caráter disruptivo do absenteísmo são frequentemente 

notados e diversos autores (MORGAN; HERMAN, 1976; JOHNS, 1978; BARMBY, 2002; 

SUKUMARAN; ALAMELU, 2014) afirmaram que, para a organização, o comportamento de 

ausência é caro ao aumentar significativamente as despesas operacionais, como as de pessoal. 

Mesmo diante de tais consequências, muitos gestores não atentam para o perigo que o 

absenteísmo pode representar, talvez porque os empregadores já esperam que seus empregados 

se ausentem do trabalho um certo número de dias por ano, o problema é que o nível de ausência, 

se excessivo, pode ter um efeito importante na estratégia, na moral e em outros fatores 

organizacionais, compelindo, inclusive, a organização a reestruturar processos, cargos e 

atividades (AGUIAR; OLIVEIRA, 2009; CUCCHIELLA; GASTALDI; RANIERI, 2014). Tal 

situação se agrava quando as tarefas são interdependentes, com muitos processos complexos, 

especializados e tecnológicos, impedindo que as operações prossigam sem um complemento 

total de pessoal (AUSTRALASIAN FACULTY OF OCCUPATIONAL MEDICINE, 1999). 

 Outros efeitos organizacionais relacionados ao absenteísmo são o 

superdimensionamento da força de trabalho, o prejuízo ao planejamento das atividades, a 

interrupção nos processos, principalmente nos casos em que o ausente possui competência 

crítica, a frustação da chefia imediata, a não realização dos objetivos, a redução dos serviços, a 

queda na qualidade do produto e os efeitos adversos para os clientes. (CUCCHIELLA; 

GASTALDI; RANIERI, 2014; AUSTRALASIAN FACULTY OF OCCUPATIONAL 

MEDICINE, 1999). Ademais, além dos já citados custos econômicos, existem também os 

custos ocultos, que podem ser mais que o dobro dos custos salariais, a exemplo do tempo de 

supervisão adicional, pessoal extra, horas extras, contratação temporária e treinamento para o 

substituto do ausente (AUSTRALASIAN FACULTY OF OCCUPATIONAL MEDICINE, 

1999).  

Diante de tais consequências, Allen (1981) menciona a importância das organizações se 

preocuparem com o nível de absenteísmo de seus funcionários e propõe três maneiras para 

diminuir esse fenômeno. Uma opção é torná-lo mais oneroso para os funcionários e isso pode 

ser feito de diversas formas, como incluindo o critério “nível de ausência” para decisões sobre 

promoções, aumentos salariais por mérito e demissões. Outra é reduzir a demanda do 

trabalhador por ausências, tornando os horários mais flexíveis e nesse aspecto, Cox e Blake 

(1991) citam que os resultados dessa política reduzem significativamente os afastamentos de 

curto e longo prazos, isso porque tanto a empresa quanto o trabalhador ficarão em melhor 

situação se concordarem em ajustar a programação do trabalhador com antecedência. Uma 
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maneira final de controlar as ausências é ajustar os procedimentos de seleção para que a empresa 

tenha menor probabilidade de contratar indivíduos que frequentemente se ausentam.  

Para encerrar essa seção, cabe salientar que o estudo da Australasian Faculty of 

Occupational Medicine (1999) identificou que as ausências do trabalho que são legítimas, 

também podem trazer consequências positivas para a organização e para o ausente. Empregados 

que não conseguem se afastar do trabalho podem ser um risco para o empregador, uma vez que 

o afastamento, em alguns casos, pode ser uma questão de segurança. Potenciais benefícios do 

absenteísmo são a redução dos riscos de lesão relacionados ao trabalho, a minimização da 

possibilidade de transmissão de doenças contagiosas e a manutenção em operação apenas da 

força de trabalho produtiva. 

Diante dessa contextualização acerca das consequências da ausência no trabalho, resta 

apenas verificar suas causas, conforme próxima seção. 

 

2.1.5 Causas 

 O absenteísmo é um tema complexo para as organizações e seus gestores, isso porque 

há uma variedade de motivos que estão ligados à sua causa, dificultando sobremaneira seu 

gerenciamento (PENATTI, 2006; GEHRING et al., 2007; STEERS; RHODES, 1978; MEIRA, 

1982; SUKUMARAN; ALAMELU, 2014; SLANY et al., 2014; CUCCHIELLA; GASTALDI; 

RANIERI, 2014;  JOHNS, 2014; MCHUGH, 2001), o que, por outro lado, instiga a realização 

de pesquisas na área (HALBESLEBEN; WHITMAN; CRAWFORD, 2014). Essa variedade de 

fatores se dá na medida em que o absenteísmo é um construto multidimensional 

(AUSTRALASIAN FACULTY OF OCCUPATIONAL MEDICINE, 1999) que sofre 

influência, portanto, de circunstâncias relacionadas à saúde, gestão da equipe, fatores 

psicossociais, entre outros motivos (PENATTI, 2006; MICHIE; WILLIAMS, 2003), sendo um 

sintoma de ineficiência social, econômica e, sobretudo, organizacional, refletindo um mau 

índice de clima organizacional, além de uma organização disfuncional e não motivadora para 

as pessoas (CUCCHIELLA; GASTALDI; RANIERI, 2014). 

Nesse sentido, as causas de ausência estão relacionadas tanto a motores pessoais quanto 

organizacionais. Quanto aos motores pessoais, uma das razões intimamente ligada ao 

comportamento absentista relaciona-se com a situação financeira privada (ARONSSON; 

GUSTAFSSON, 2005; BARMBY, 2002), sendo a decisão de se ausentar ou comparecer ao 

trabalho, portanto, estreitamente relacionada à seara pessoal (ARONSSON; GUSTAFSSON, 

2005), porém, a ausência ao trabalho não é necessariamente determinada apenas pelo próprio 

empregado, mas também pela organização quando, por exemplo, há ineficiência gerencial, 
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condições de trabalho adversas e problemas de integração entre as hierarquias (CUCCHIELLA; 

GASTALDI; RANIERI, 2014; ALLEN, 1981; MEIRA, 1982; BOURBONNAIS; MONDOR, 

2001; PENATTI, 2006). Ademais, em que pese existirem inúmeros fatores de absenteísmo não 

relacionados à saúde (LUONGO, 1959), o tipo mais comum de afastamento envolve situações 

de doença ou lesão e a causa raiz desses dois problemas pode ser atribuída em parte a elementos 

estritamente organizacionais (BENNETT, 2002; SLANY et al., 2014), como, por exemplo, o 

estresse psicossocial do trabalho, que está entre as principais fontes de risco para a saúde mental 

e absenteísmo por doença da população empregada (VIRTANEN et al., 2007; HEAD et al., 

2006). Assim, quando da análise da ausência por doença, necessário observar tanto as tensões 

oriundas do trabalho quanto as originadas na vida particular (SUOMINEN et al., 2007). 

 Assim, percebe-se que nem todo afastamento está sujeito a ingerência organizacional 

porque parte dele é inevitável (DALTON; MASCH, 1991), porém, se a outra parte é 

proveniente da própria organização ou de situações que se possa mediar, evidencia-se, então, 

não só a possibilidade, mas também a importância da gestão atuar para reduzir o nível de 

ausência do seu quadro funcional, uma vez que muitas das variáveis relacionadas ao trabalho 

associadas a altos níveis de problemas de saúde psicológica são potencialmente passíveis de 

mudanças (MICHIE; WILLIAMS, 2003), assim, as intervenções no local de trabalho podem 

melhorar a condição psicossocial do trabalhador e contribuir para a redução do nível de 

absenteísmo por doença (ALLEN, 1981; HEAD et al., 2006; BORRITZ et al., 2010; MICHIE; 

WILLIAMS, 2003). 

Nesse quesito, importante observar que os principais fatores de trabalho associados à 

falta de saúde psicológica e aos afastamentos por doença são longas horas trabalhadas, 

sobrecarga de trabalho e pressão e os respectivos efeitos na vida pessoal, além da falta de 

controle sobre o próprio trabalho, falta de participação na tomada de decisão e não transparência 

ou clareza da gestão (MICHIE; WILLIAMS, 2003), refletindo essas questões em estresse no 

trabalho, problemas psicossociais e síndrome de burnout, que, por sua vez, se correlacionam 

com ausências por doença no curto (BOURBONNAIS; MONDOR, 2001) e no longo prazo 

(BORRITZ et al., 2010), cabendo ainda mencionar que foi encontrada correlação, embora fraca, 

entre afastamentos causados por doença no curto e longo prazos e estresse geral 

(MAGNAVITA; GARBARINO, 2013), e não apenas estresse relacionado ao trabalho, sendo 

esse tema tão sutil que já foi verificada correlação positiva e estatisticamente significativa entre 

a sensação de injustiça no local de trabalho, níveis de saúde ocupacional e absenteísmo (MIN 

et al., 2014). 
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Além disso, o absenteísmo é a sua própria fonte interna de alimentação, uma vez que 

existe uma tendência de cada empregado ajustar seu nível de afastamento ao comportamento 

de ausência de seus colegas (BRUMMELHUIS et al., 2016). Essa cultura, portanto, contribui 

para a propensão do próprio absenteísmo (CUCCHIELLA; GASTALDI; RANIERI, 2014). 

Sobre esse aspecto, cultura de ausência no local de trabalho refere-se ao conjunto de crenças, 

valores e padrões de comportamento relacionados ao afastamento e compartilhados pelos 

membros de uma organização, uma equipe ou alguma outra unidade organizacional 

(NICHOLSON; JOHNS, 1985). Assim, um funcionário define seu nível de afastamento 

conforme a de seus colegas de trabalho, ou, em outros termos, os membros da equipe parecem 

imitar o comportamento de ausência um do outro (AUSTRALASIAN FACULTY OF 

OCCUPATIONAL MEDICINE, 1999; BRUMMELHUIS et al., 2016). 

 Como visto, o absenteísmo é um fenômeno sociológico diretamente ligado ao 

comportamento individual, da empresa e das condições gerais de trabalho. Por essa razão, 

condições e ambientes de trabalho satisfatórios e motivadores mostraram-se como fatores 

fundamentais para a diminuição dos afastamentos (CUCCHIELLA; GASTALDI; RANIERI, 

2014). De fato, alguns aspectos da satisfação no trabalho ligam-se com a frequência de 

afastamentos (JOHNS, 1978), sendo que a relação entre tal satisfação e o absenteísmo é inversa 

(TALACCHI, 1960; WALTER; ROACH, 1971) e um significativo preditor dessa satisfação, e 

do próprio comportamento de ausência, é o conflito entre trabalho e família (FARQUHARSON 

et al., 2012; ANDERSON et al., 2002; JOHNS, 2008), embora nem sempre seja possível 

encontrar relação significativa entre esse  tipo de conflito e o afastamento do funcionário ao 

trabalho (OLIVEIRA; CAVAZOTTE; PACIELLO, 2013). 

O primeiro estudo de maior evidência que envolveu satisfação no trabalho como 

preditor de absenteísmo foi o de Steers e Rhodes (1978). Estes autores elaboraram um modelo 

onde se sugere que o comparecimento dos funcionários nas organizações é influenciado por 

dois principais fatores: motivação para comparecer e capacidade em comparecer. A motivação 

para comparecer é potencialmente induzida por outros dois fatores: satisfação com a situação 

do trabalho e pressões internas e externas.  

O modelo proposto estudou o absenteísmo por intermédio de uma investigação sobre a 

assiduidade. A pesquisa de Steers e Rhodes identificou várias categorias principais de fatores 

que demonstraram influenciar o comportamento de comparecimento ao trabalho. Além disso, 

especificou também como esses vários fatores se encaixam para influenciar a decisão de 

comparecer ao trabalho.  
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Uma premissa substancial do modelo é que a principal influência para o 

comparecimento real do funcionário é a sua motivação, dada sua capacidade em comparecer ao 

trabalho. Por isso, Steers e Rhodes preocuparam-se em levantar as principais questões que 

influenciam a motivação para comparecer ao trabalho, chegando aos preditores satisfação com 

a situação de trabalho e pressões internas e externas para comparecer. A Figura 1 apresenta o 

modelo em questão. 

Figura 1-Modelo de comparecimento dos funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Steers e Rhodes (1978, p. 393). 

Cabe observar o movimento cíclico do modelo, uma vez que o ato de comparecer ou de 

se ausentar do trabalho influencia a situação laboral posterior e as pressões subsequentes. Os 

autores Steers e Rhodes (1978) afirmam que o absentismo generalizado pode, por exemplo, 

causar alterações nos sistemas de incentivo/recompensa da empresa, incluindo o controle de 

ausência.  Exemplificam, ainda, que um atendimento de um público recorde em determinado 

período é frequentemente usado em organizações como um indicador de desempenho, o que 

pode contribuir para uma eventual promoção na carreira. 
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A questão chave é que a forma como o modelo foi proposta o torna dinâmico e que 

mudanças na situação do trabalho ou nas pressões internas ou externas podem advir do nível de 

comparecimento ou ausência do funcionário, o que, por fim, termina por influenciar a sua 

motivação nos comparecimentos posteriores. Importante citar também que o trabalho dos 

citados autores contribui para contrapor argumentos de que o absenteísmo é causado por 

insatisfação no trabalho. 

Apesar do reconhecimento de pesquisadores da importância desse modelo, poucos testes 

globais foram realizados (BROOK, 1986; HARRISON; MARTOCCHIO, 1998). Uma razão 

para isso, está relacionada com sua imprecisão de conteúdo (BROOK, 1986). Restou obscura a 

validade de construção dos principais componentes na medida em que não houve exatidão na 

especificação da “motivação para comparecer”, “pressões internas e externas” e “capacidade 

de comparecer”, o que criou incertezas na interpretação e operacionalização do modelo, 

principalmente por conta da ausência de mensurações dessas variáveis (BROOK, 1986). Dessa 

forma, Brooke, em 1986, revisou e estendeu o modelo de Steers e Rhodes (1978).  

A Figura 2 oferece o esquema causal de absenteísmo tratado por Brook (1986). Que 

adicionou novas variáveis diretas relacionadas à saúde e à organização ao absentismo, além de 

definir mais precisamente os construtos existentes. O modelo inclui como variáveis 

independentes a rotina, a centralização, o pagamento, a justiça distributiva, o envolvimento no 

trabalho, ambiguidade de função, conflito e sobrecarga, responsabilidade familiar, 

permissividade organizacional, satisfação no trabalho, envolvimento na atividade, 

compromisso organizacional, estado de saúde e envolvimento do álcool, todos como 

determinantes do absenteísmo (BROOK, 1986; BROOK; PRICE, 1989; HARRISON; 

MARTOCCHIO, 1998).  
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Figura 2-Modelo causal de absenteísmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brook (1986, p. 350). 

O modelo foi arquitetado, conforme explica Brook (1986), para suportar técnicas 
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porque a construção dessas associações é acessível, tanto em termos de confiabilidade, quanto 

de validade (HARRISON; MARTOCCHIO,1998; JOHNS, 2014). 

Porém, não foi possível encontrar uniformidade nos resultados dessas investigações. 

Vários estudos (GIBSON, 1966; JOHNS, 1978; CHADWICK-JONES; NICHOLSON; 

BROWN, 1982; COX; BLAKE, 1991; BEVEN; HAYDAY, 1998) concluíram que as mulheres 

apresentam taxa de ausência maior que a dos homens, contudo uma pesquisa mais recente 

(SLANY et al., 2014) não observou praticamente nenhuma diferença nas taxas de afastamento 

de acordo com o gênero. Outra pesquisa (ALLEN, 1991) observou que as características 

demográficas mais facilmente observáveis não estão relacionadas com a presença no trabalho, 

com exceção da idade, sendo que, por outro lado, há estudos que apenas comentam que existe 

diferenças entre o absenteísmo masculino e o feminino (STEERS; RHODES, 1978; 

SUOMINEN et al., 2007; CUCCHIELLA; GASTALDI; RANIERI, 2014).  

A explicação para eventual diferença entre as taxas de ausência masculina e feminina 

se dá porque os motivos para as pessoas não irem ao trabalho está relacionado à questões de 

responsabilidades familiares e que esse item é largamente determinada pelas características 

pessoais do indivíduo, como sexo, idade e tamanho da família, sendo que as mulheres podem 

enfrentar expectativas diferentes para o comparecimento ao trabalho em comparação com os 

homens, isso porque elas tendem a apresentar uma taxa de absenteísmo menor ao longo da 

carreira profissional, possivelmente porque as responsabilidades familiares associadas a 

crianças pequenas diminuem (STEERS; RHODES, 1978), em que pese as evidências das 

responsabilidade familiares em geral sobre a mulheres não seja clara (BEVEN. HAYDAY, 

1998). 

Para os homens, maiores taxas de ausências são registradas com o aumento da idade, 

tratando-se, nesse caso, de um absenteísmo inevitável por envolver presumivelmente questões 

de saúde (STEERS; RHODES, 1978), todavia, há estudo (ALLEN, 1991) que constatou o 

inverso, indicando que a probabilidade de afastamento de trabalhadores com mais de 55 anos é 

significativamente inferior à dos trabalhadores mais jovens. Em relação à renda, houve 

concordância entre dois estudos (ALLEN, 1991; BARMBY, 2002) cujos resultados apontaram 

que o absenteísmo é significativamente maior em empregos com baixos salários. Evidencia-se, 

assim, que as variáveis demográficas apresentam resultados sem uniformidade. 
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2.2 Estresse Financeiro 

  

Este item aborda a literatura atinente ao constructo estresse financeiro e, para melhor 

desenvolvimento dos trabalhos, está dividido em 3 partes. A primeira, trata da conceituação de 

estresse financeiro e seu contraposto, o bem-estar financeiro, na medida em que o entendimento 

de um ajuda na compreensão do outro. A segunda parte aborda as causas principais que geram 

esse tipo de estresse, denotando o caráter subjetivo de cada uma delas. Ao final da seção, tem-

se a terceira parte, momento em que é discutido as consequências da tensão financeira no âmbito 

pessoal, social e profissional. 

 

2.2.1 Conceituação 

O estresse financeiro é um intenso medo da situação financeira pessoal e dos respectivos 

percalços que dela provém, conjugado com a inabilidade de solver tais dificuldades, resultando 

em adoecimento físico e psíquico (GARMAN; SORHAINDO; BAILEY; KIM; XIAO, 2004; 

SOUZA, 2017), tratando-se, pois, de uma categoria de estresse que lida especificamente com a 

perspectiva das pessoas sobre suas condições financeiras (GEORGE; KANE, 2016?). O 

surgimento desse tipo de estresse se dá a partir da comparação subjetiva das necessidades 

financeiras com a realidade das finanças e a situação monetária projetada, envolvendo, assim, 

o cotejamento de assuntos relacionados ao nível de poupança, capacidade de pagar as dívidas e 

satisfação com a própria condição financeira (VOYDANOFF, 1984; KIM; GARMAN, 2003).  

É possível entender o estresse financeiro conhecendo o seu oposto, o bem-estar 

financeiro (SOUZA, 2017). Primeiramente, cabe esclarecer que, de forma análoga ao estresse 

financeiro, um dos componentes do bem-estar geral é o bem-estar econômico ou financeiro 

(BAGWELL, 2000). Fazer uso do constructo bem-estar financeiro para entender melhor o 

estresse financeiro é viável porque as implicações deste último influenciam o bem-estar pessoal, 

comumente por intermédio de dívidas, insolvência mensal, padrão de vida insatisfatório, 

inexistência de fundos para abrigar despesas emergenciais ou imprevistas e ausência de 

preparação financeira para a aposentadoria, além disso o bem-estar financeiro descreve um 

continuum que varia de estresse financeiro severo ao estado altamente satisfeito com a condição 

financeira (CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU, 2015). 

Assim, o bem-estar financeiro pode ser percebido como “um estado de ser em que uma 

pessoa pode cumprir plenamente as obrigações financeiras atuais e contínuas, pode suportar um 

choque em suas finanças, pode se sentir segura em seu futuro financeiro e é capaz de fazer 

escolhas que permitem o gozo da vida” (CONSUMER FINANCIAL PROTECTION 
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BUREAU, 2015, p. 18), servindo como indicador para medir a qualidade de vida 

(MCGREGOR; GOLDSMITH, 1998). Ademais, bem-estar financeiro é um sentimento que 

nasce quando se percebe estar protegido contra riscos que venham a abalar a estrutura financeira 

pessoal, como desemprego e problemas de saúde (MCGREGOR; GOLDSMITH, 1998; 

BAGWELL, 2000). Uma abordagem pragmática foi realizada por Kim (2000) ao estabelecer 

que o bem-estar financeiro é o resultado do processo de gestão financeira, enquanto Joo (1998) 

sugeriu que o significado de bem-estar econômico evoluiu de satisfação geral com as finanças 

para uma percepção complexa dos aspectos materiais e não-materiais da situação financeira.  

Percebe-se que tanto o estresse quanto o bem-estar financeiro denotam um viés 

subjetivo na medida em que depende da percepção pessoal sobre tópicos relacionados a 

emprego, carreira profissional e projeção financeira futura e é nesse sentido que Souza (2017) 

afirmou que critérios objetivos não podem ser usados para captar tais constructos como 

histórico de desemprego e níveis de renda. Coadunando com a posição de Souza, Prawitz et al. 

(2006) construíram um índice de estresse financeiro baseado em 8 perguntas eminentemente 

subjetivas que possuam uma escala de pontuação de 1 a 10, em que 1 sinalizava ao respondente 

o grau máximo de estresse e mínimo bem-estar financeiro e 10 o grau mínimo de estresse e 

máximo de bem-estar financeiro. Porém, Kim (2000) observou a possibilidade de se mensurar 

o bem-estar financeiro tanto pela percepção subjetiva quanto por indicadores objetivos 

quantificáveis. A situação subjetiva, esclarece Kim, envolve bem-estar financeiro geral, 

satisfação com finanças pessoais e percepção de mudanças na situação financeira, enquanto os 

indicadores objetivos relacionam-se com o montante de poupança reservados para um fundo de 

emergência e o valor mensal que se consigna para aposentadoria, não se tratando, nesse último 

caso, de previdência pública, mas sim particular. 

Encerrando a seção, observa-se que as conceituações encontradas na literatura 

coadunam entre si, ora sendo semelhantes, ora sendo complementares, embora os critérios de 

mensuração do estresse financeiro podem gerar controvérsias no que diz respeito à 

objetividade/subjetividade das variáveis. A próxima seção trata dos fatores que podem causar 

estresses financeiro.  

 

2.2.2 Causas 

O estresse financeiro é uma condição que está se tornando mais prevalente na sociedade 

(VOSLOO; FOUCHÉ; BARNARD, 2014; GEORGE; KANE, 2016?) devido a fatores como 

altos níveis de endividamento, baixa poupança e recessões econômicas (VOSLOO; FOUCHÉ; 

BARNARD, 2014), podendo variar desde casos generalizados, envolvendo situações 
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macroeconômicas, até a imobilização severa de um indivíduo que está preocupado em como 

cumprir suas obrigações financeiras (GEORGE; KANE, 2016?). As causas do estresse 

financeiro foram qualificadas por Joo (1998) em quatro diferentes grupos. O primeiro relaciona-

se aos eventos do ciclo de vida, incluindo acontecimento pessoais e familiares que demandam 

dinheiro, como casamento, nascimento e educação dos filhos, a própria educação e cuidados 

com os pais. O segundo grupo trata dos eventos relacionados ao trabalho, como perda do 

emprego, instabilidade profissional e aposentadoria. O terceiro refere-se a eventos inesperados, 

como a morte, doenças e divórcios. Por fim, o quarto grupo é atinente à situação financeira 

desfavorável, envolvendo questões de endividamento excessivo, cobranças de dívidas 

atrasadas, execução de hipoteca, despejo, reintegração de posse de bens e a penhora dos 

rendimentos.  

O próprio Joo, só que agora em trabalho publicado no ano de 2004, alterou essa 

classificação, propondo três fontes para o estresse financeiro. A primeira relacionando-se a 

situações pessoais, a segunda com situações familiares e a terceira com situações financeiras. 

Nas situações pessoais, estavam inclusas questões atinentes à perda de investimentos, doenças, 

acidentes e penhora salarial. As situações familiares reportaram-se aos eventos do ciclo de vida, 

como casamentos, nascimentos, aposentadoria, perda de emprego, divórcio e morte. A fonte 

situação financeira incluíam eventos como execução de hipoteca, falência, contas médicas, 

dívidas excessivas e pagamentos de consertos vultosos. Percebe-se que em alguns pontos as 

duas classificações de Joo, isto é, a de 1998 e a de 2004, compatibilizam-se, mas por outro lado, 

existem vários aspectos em que a conciliação é mais confusa. Porém, como o próprio autor 

explanou, todos esses tipos de eventos demandam numerosos recursos financeiros, o que pode 

ser suficiente para ocasionar problemas financeiros (JOO, 2004). 

Aproximadamente na linha de Joo, Jacobson et al. (1996) afirmou que trabalho, finanças 

e família são as maiores fontes de estresse, além disso, estão contribuindo para o aumento do 

estresse financeiro eventos como recessão mundial, preocupações com economias inadequadas, 

consumismo (VOSLOO; FOUCHÉ; BARNARD, 2014) e acumulação de dívida (KIM; 

SORHAINDO; GARMAN, 2006). Situações específicas e mais profundas que também podem 

causar estresse financeiro abrangem subestimação de gastos por inexperiência, superestimação 

de renda, falta de comunicação familiar, incapacidade de negar pedidos (comprometendo-se 

financeiramente de forma irresponsável), falta de planejamento, pouca habilidade em lidar com 

dinheiro, superestimação de crédito, uso de dinheiro por motivos emocionais, não ter reserva 

de dinheiro para emergências, não controlar gastos com jogo, álcool, tabaco e drogas 

(WILLIAMS, 1982) e maus comportamentos financeiros de forma geral (JOO; GARMAN, 
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1998). Como esses fatores apresentam caráter personalíssimo, observa-se que o que pode ser 

causa de estresse financeiro para uma pessoa, não necessariamente será para outra (GEORGE; 

KANE, 2016?). O Quadro 4 resume as principais causas encontradas na literatura sobre o tema. 

Quadro 4-Causas do estresse financeiro 

Autor Causas do Estresse Financeiro 

Williams (1982) 

Subestimação de gastos por inexperiência, superestimação de 

renda, falta de comunicação familiar, incapacidade de negar 

pedidos, falta de planejamento, pouca habilidade em lidar com 

dinheiro, superestimação de crédito, uso de dinheiro por motivos 

emocionais, não ter reserva de dinheiro para emergências, não 

controlar gastos com jogo, álcool, tabaco e drogas. 

Jacobson et al. (1996) Trabalho, finanças e família 

Joo (1998) 

Despesas relacionadas a casamento, nascimento, educação dos 

filhos, a própria educação e cuidados com os pais; a perda do 

emprego, instabilidade profissional e aposentadoria; a morte de 

um familiar, doenças, divórcios; endividamento excessivo, 

cobranças de dívidas atrasadas, execução de hipoteca, despejo, 

reintegração de posse de bens e a penhora dos rendimentos. 

Joo e Garman (1998) Maus comportamentos financeiros. 

Joo (2004) 

A perda de investimentos, doenças, acidentes e penhora salarial; 

casamentos, nascimentos, aposentadoria, perda de emprego, 

divórcio e morte; execução de hipoteca, falência, contas médicas, 

dívidas excessivas e pagamentos de consertos vultosos. 

Kim, Sorhaindo, 

Garman (2006) 
Acumulação de dívida. 

Vosloo, Fouché e 

Barnard (2014) 

Altos níveis de endividamento, baixa poupança, recessões 

econômicas, preocupações com economias inadequadas, 

consumismo. 
Fonte: Elaboração do autor. 

 Constata-se que há autores que trabalham as causas do estresse financeiro de maneira 

sintética (JACOBSON et al., 1996; JOO; GARMAN, 1998; KIM; SORHAINDO; GARMAN, 

2006), enquanto outros são mais detalhistas (WILLIAMS, 1982; JOO, 1998; JOO, 2004; 

VOSLOO; FOUCHÉ; BARNARD, 2014), sendo que o fator mais comum de estresse financeiro 

explicitamente citado entre os autores foi o excesso de dívidas.  

 Realizados esses apontamentos, segue-se para a parte que trata das consequências do 

estresse financeiro, momento em que se observa que uma delas está associada ao absenteísmo. 

 

2.2.3 Consequências 

 Pessoas que possuem estresse financeiro não conseguem exercer todas suas aptidões 

(SOUZA, 2017), chegando a resultados que perturbam não apenas a vida particular, mas a 

social e a profissional do indivíduo (JOO, 1998; PRAWITZ et al., 2006), sendo que essas áreas 

possuem efeitos mútuos. Em termos da vida pessoal, o estresse financeiro afeta a autoestima 
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(FREEMAN; CARLSON; SPERRY, 1993; KERNIS; GRANNEMANN; MATHIS, 1991), é 

fonte de depressão (BUTTERWORTH; RODGERS; WINDSOR, 2009), guarda relação 

positiva com ansiedade (DRENTEA, 2000) e, de forma geral, afeta negativamente a saúde 

(O’NEILL; XIAO, 2005; O’NEILL et al., 2005; PRAWITZ et al., 2006; SOUZA, 2017; 

DRENTEA; LAVRAKAS, 2000), ao mesmo tempo em que esta última influencia o estresse de 

forma inversa (O’NEILL; XIAO, 2005; O’NEILL et al., 2005; PRAWITZ et al., 2006). Um 

exemplo do caso em que o estresse financeiro afeta a saúde, poder ser quando as contas médicas 

atrasadas inviabilizam o adequado tratamento, enquanto que no caso da saúde afetando o 

estresse, o exemplo refere-se ao aumento das despesas médicas que resulta em menor acúmulo 

de ativos. De uma forma geral, há uma variedade de impactos percebidos de dificuldades 

financeiras sobre a saúde mental e física (O’NEILL et al., 2005). Além disso, foi constatado 

que o estresse econômico é preditor importante do bem-estar para maridos e esposas, sendo que 

entre as pessoas casadas, a tensão econômica tem um efeito direto, inverso e significativo no 

bem-estar psicológico (MILLS et al., 1992) o que, em tese, aumenta as dificuldades conjugais 

existentes (FREEMAN; CARLSON; SPERRY, 1993). 

 Do ponto de vista social, há uma concentração nos estudos que relacionam dificuldades 

financeiras e consumo de álcool. Interconexões são reportadas entre dificuldades econômicas, 

ansiedade e bebida para o alívio do sofrimento (PEARLIN; RADABAUGH, 1976), tornando-

se importante considerar componentes específicos de apoio social quando se examina a relação 

entre fontes específicas de estresse, como a fonte financeira que responde pela principal parte 

do estresse geral (BAGWELL; KIM, 2003; BAILEY et al.,1998), e o envolvimento com álcool 

(PIERCE et al., 1996). Aponta-se, ainda, que essas relações são especialmente estreitas entre 

pessoas intensamente ansiosas, com pouco senso de domínio e baixa autoestima e os resultados 

indicam ainda que algumas funções da bebida derivam de experiências e sentimentos 

enraizados em características básicas de organização social e econômica (PEARLIN; 

RADABAUGH, 1976). 

 Na seara profissional, a maioria das investigações concentram-se na relação entre 

estresse financeiro e absenteísmo na medida em que quem detém altos níveis de estresse 

financeiro é mais propenso a experimentar altos níveis de afastamento (KIM; GARMAN, 2003; 

KIM, 2005; KIM; SORHAINDO; GARMAN, 2006; PRAWITZ et al., 2006; SOUZA, 2017) 

independentemente do gênero (JACOBSON et al., 1996; HENDRIX; SPENCER; GIBSON, 

1994), afetando a respectiva produtividade do trabalhador (JOO; GARMAN, 1998) e 

aumentando os custos para o empregador (GARMAN; LEECH; GRABLE, 1996). Os maiores 

preditores do comportamento de ausência foram estresse médico, legal, social e financeiro 
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(JACOBSON et al., 1996) e este último está tendo um impacto direto e significativo na força 

de trabalho (SOUZA, 2017; GEORGE; KANE, 2016?), isso porque muitos funcionários tiram 

folga do trabalho para lidar com seus problemas financeiros e fazem intervalos estendidos 

durante o expediente para lidar com o estresse que estão passando (GARMAN; LEECH; 

GRABLE, 1996; JOO; GARMAN, 1998; KIM, 2005; KIM; SORHAINDO; GARMAN, 2006). 

 Diante do exposto, destaca-se que as consequências do estresse financeiro abrangem 

várias áreas da vida de uma pessoa, sendo necessário, pois, encontrar meios para reduzir esse 

tipo de esgotamento. A educação financeira, assunto do próximo tópico, revela-se, nesse 

cenário, como uma opção para atenuar tal extenuação. 

 

2.3 Programas de Educação Financeira no Ambiente de Trabalho 

  

Essa parte do referencial possui 4 seções. Inicialmente, aborda-se o conceito de 

educação financeira, aprofundando-se no entendimento acerca de programas de educação 

financeira no local de trabalho. Em seguida, discorre-se sobre procedimentos relacionados à 

avaliação desses programas. Após, escreve-se a respeito da composição dessas iniciativas 

educacionais. Por fim, encerra-se com colocações da literatura em relação aos benefícios que 

tais programas podem gerar. 

 

2.3.1 Conceituações 

A educação financeira é a capacidade dos indivíduos de tomar decisões apropriadas na 

gestão das suas finanças pessoais (MEDEIROS; LOPES, 2014), sendo, então, um processo que 

envolve o aprendizado e o gerenciamento de recursos financeiros e de tomada de decisões que 

possuem o condão de afetar o bem-estar financeiro (KIM, 2000), fornecendo, assim, 

conhecimentos sobre o posicionamento pessoal e os comportamentos ou atitudes a serem 

adotadas diante dos recursos gerados pelos próprios indivíduos (CENCI; PEREIRA; 

BARICHELLO, 2015). Assim, o principal objetivo dos programas de educação financeira é o 

aumento da alfabetização financeira (PRAWTIZ; COHART, 2014), sendo que essa 

alfabetização está relacionada ao conhecimento básico sobre finanças que as pessoas precisam 

possuir para sobreviver em uma sociedade moderna (KIM, 2000).  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) conceituou 

a educação financeira como um processo em que as pessoas aprimoram o entendimento dos 

conceitos e riscos dos produtos financeiros, de tal sorte a desenvolverem habilidades e 

confiança necessárias para decidir de forma factual, melhorando, assim, o seu bem-estar 
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(OCDE, 2005). Trata-se, pois, de tema que sempre foi importante para as pessoas, ajudando-as 

a orçar e a gerir os seus rendimentos, a poupar e a investir de forma eficiente e a evitar que 

sejam vítimas de fraude (OCDE, 2004). Trata-se de um assunto relevante (SANT ANA, 2014), 

principalmente porque os mercados financeiros evoluíram e mudanças demográficas, 

econômicas e políticas ocorreram (DUARTE, 2013; OCDE, 2004; FERNANDES; LYNCH; 

NETEMEYER, 2014; ROQUETTE; LAUREANO; BOTELHO, 2014).  

Diante desse cenário, a necessidade de educação financeira aumenta, inclusive no local 

de trabalho (JOO, 1998). Nas empresas, uma das áreas em crescimento de benefícios aos 

empregados é justamente a educação financeira no ambiente laboral (GARMAN et al., 1999), 

isso porque esse tipo de iniciativa contribui para a redução do estresse financeiro a partir da 

melhoria da alfabetização e situação financeira do indivíduo (GEORGE; KANE, 2016?) na 

medida em que funcionários com finanças mais sólidas beneficiam a organização (VOSLOO; 

FOUCHÉ; BARNARD, 2014).  

Porém, para o empregador instituir um programa desse porte, seus efeitos precisam estar 

claros, de modo a convencê-los de que haverá valor agregado ao negócio, retorno sobre o 

investimento e que as ações do programa podem realmente melhorar o bem-estar financeiro de 

seus funcionários a fim de que tal circunstância reflita em  resultados para a organização 

(VOSLOO; FOUCHÉ; BARNARD, 2014; GARMAN, 1999; KIM; BAGWELL; GARMAN, 

1998), até porque, não é qualquer ação educacional que vai surtir efeitos positivos, dado que a 

informação sobre finanças transmitida por pessoas que não são profissionais da área não é 

suficiente para aliviar o problema da baixa alfabetização financeira (CALCAGNO; 

MONTICONE, 2014). 

Feitas essas considerações iniciais, segue-se para a próxima seção que trata da avaliação 

dos programas de educação financeira. 

 

2.3.2 Avaliação 

A avaliação empírica dos programas de educação financeira é notoriamente difícil 

(AGARWAL et al. 2010), muito porque a decisão de participar dessas iniciativas pode estar 

correlacionada com as características dos empregados (BERNHEIM; GARRETT, 1996; KIM, 

2000) e os resultados são influenciados por tais características, como traços psicológicos 

(FERNANDES; LYNCH; NETEMEYER, 2014), sendo constatado, por exemplo, que o 

impacto do programa é mais fraco para funcionários com alto nível de impaciência (MEIER; 

SPRENGER, 2013) ou em relação à variável etária, a exemplo de estudo cujo resultado mostrou 
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que os jovens podem se beneficiar mais dos efeitos de programas desse natureza (HAYNES-

BORDAS; KISS; YILMAZER, 2008).  

Também há tendenciosidade em relação ao contexto em que a iniciativa é oferecida 

(BERNHEIM; GARRETT, 1996), uma vez que a ação tende a ter natureza corretiva, sendo 

implantada com mais frequência a empregados com predisposição a não poupar (BERNHEIM; 

GARRETT, 1996; BAYER; BERNHEIM; SCHOLZ, 2008; LUSARDI, 2005). Há de se 

considerar também que a capacidade financeira não reside apenas no indivíduo. Em vez disso, 

resulta da relação entre os indivíduos e sua realidade social. Se as pessoas podem ou não 

navegar com sucesso nas áreas financeiras da vida, depende não apenas de suas habilidades 

inatas e de seus conhecimentos e habilidades, mas também do que é possível para elas alcançar 

dentro da estrutura social (VITT, 2014). 

Por essas razões, há divergências na literatura sobre os efeitos da educação financeira 

nas pessoas, existindo pesquisa que afirma que os programas impactam significativamente o 

comportamento financeiro e, em maior grau, a alfabetização financeira (KAISER; 

MENKHOFF, 2016), enquanto outra consigna que, embora haja melhorias significativas na 

alfabetização financeira medida, a competência financeira, isto é, a qualidade da tomada de 

decisões financeiras, não melhora, evidenciando que a educação financeira assegura a 

alfabetização financeira, mas ambas não garantem a competência financeira (AMBUEHL; 

BERNHEIM; LUSARDI, 2014; FERNANDES; LYNCH; NETEMEYER, 2014).  

Noutra corrente, foi identificado que o impacto do programa é mais forte para 

funcionários com baixa renda (BAYER; BERNHEIM; SCHOLZ, 2008; LUSARDI, 2005), em 

contraponto a outros resultados que afirmam haver dificuldades de influenciar públicos de baixa 

remuneração (KAISER; MENKHOFF, 2016; FERNANDES; LYNCH; NETEMEYER, 2014) 

e, além disso, a escolaridade (LUSARDI, 2003) e a frequência das ações do programa (BAYER; 

BERNHEIM; SCHOLZ, 2008) também interfere em seus resultados. 

Em relação à frequência em que ocorrem os programas, mesmo uma iniciativa de curta 

duração resulta em ganhos de conhecimento financeiro que persistem um ano após sua 

realização (BATTY; COLLINS; ODDERS-WHITE, 2015), porém, o sucesso da iniciativa se 

eleva à medida que aumenta a intensidade da capacitação (KAISER; MENKHOFF, 2016), mas, 

ao longo do tempo, mesmo grandes intervenções com muitas horas de instrução têm efeitos 

insignificantes no comportamento (FERNANDES; LYNCH; NETEMEYER, 2014), conforme 

demonstra o Gráfico 1. 

A partir do Gráfico 1, que apresenta o impacto da educação financeira no 

comportamento financeiro em função do número de horas da intervenção e a quantidade de 
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meses desde a intervenção, observa-se que os efeitos da intervenção decaem com o tempo e o 

tamanho dos efeitos variam conforme as horas destinadas para a intervenção (FERNANDES; 

LYNCH; NETEMEYER, 2014), talvez por isso, os participantes de programas de educação 

financeira demandam uma continuidade da iniciativa (KIM; BAGWELL; GARMAN, 1998). 

Gráfico 1-Impacto da Educação Financeira no Comportamento Financeiro conforme a 

duração da intervenção e período desde sua realização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fernandes, Lynch e Netemeyer (2014, p. 1867). 

De forma geral, observa-se que a literatura mostra uma grande dificuldade na avaliação 

dos programas e que esses óbices são ocasionados por diversos fatores e, nesse sentido, as 

pesquisas científicas que trabalham nessas avaliações precisam considerar tais circunstâncias. 

Uma delas, é a própria composição desses programas, tema da próxima seção. 

  

2.3.3 Composição dos Programas 

As características da educação financeira no local de trabalho variam amplamente de 

empregador para empregador (DUARTE, 2013; BERNHEIM; GARRETT, 2003), mas alguns 

desafios são comuns a qualquer um deles, tais como a concepção de métodos educacionais que 

conduzam as pessoas a colocar o conhecimento pertinente em prática de forma efetiva, o 

desenvolvimento de melhores ferramentas para ajudar na tomada de decisões financeiras, além 

da implantação de programas educacionais direcionados, isto é, programas específicos 

considerando os aspectos demográficos e os vieses particulares do público-alvo (AMBUEHL; 

BERNHEIM; LUSARDI, 2014) porque a eficácia da educação financeira tende a aumentar se 
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os educadores estiverem cientes dos interesses dos participantes (KIM; BAGWELL; 

GARMAN, 1998; GARMAN, 1999).  

Existe ainda uma premissa, que deve ser confirmada para que esses desafios sejam 

vencidos, relacionada ao fato de que os funcionários devem ter confiança nas informações sobre 

finanças pessoais que estão sendo prestadas no ambiente de trabalho, de modo a considerá-las 

claras, consistentes, regulares (BERNHEIM; GARRETT, 2003), objetivas, úteis e que aplicá-

las às suas vidas melhorará tanto suas decisões financeiras quanto seu bem-estar financeiro 

pessoal (GARMAN, 1999). Nesse sentido, um ponto chave que pode ser útil para a melhoria 

contínua dos programas é captar as reações e avaliações dos participantes de maneira a conhecer 

melhor suas demandas (KIM; BAGWELL; GARMAN, 1998; VITT, 2014). 

Comumente, os programas diferem em três dimensões principais: conteúdo, mídia e 

frequência (BERNHEIM; GARRETT, 2003). Em relação ao conteúdo, tradicionalmente a 

educação financeira no local de trabalho concentra-se em informações de investimento e 

aposentadoria (GARMAN, 1997; KIM, 2000) como se evidencia em alguns trabalhos 

(BERNHEIM; GARRETT, 1996; BERNHEIM; GARRETT, 2003), mas os empregadores estão 

conscientes da necessidade de expansão do escopo dos programas a fim de atingir de forma 

mais determinante os trabalhadores envolvidos (ATCHLEY, 1998; BLAIR E SELLERS, 1995; 

DI PAULA, 1998; GARNITZ, 1998; TIRAS, 1997; GARMAN et al., 1999; GARMAN, 1999) 

na medida em que a educação financeira abrangente no local de trabalho pode ajudar os 

funcionários a manter a produtividade durante períodos de estresse. (GARMAN, 1999).  

Por isso, os especialistas recomendam que os programas incluam informações sobre 

aposentadoria, escolha satisfatória entre benefícios fornecidos pelo empregador, avaliações 

pessoais sobre gestão de crédito e dinheiro e entendimento de como usar leis de defesa do 

consumidor para benefício próprio (GARMAN et al., 1999; GARMAN 1997), planejamento 

da faculdade, investimentos, planejamento imobiliário, seguro, compras importantes, como 

veículo ou casa, planejamento tributário (JOO; GARMAN, 1998; JOO, 1998), mecanismos de 

identificação de projetos pessoais atinentes à angariar recursos financeiros, composição de 

estratégias para investir tais recursos e materialização dos atos que impliquem o seu correto uso 

a partir do planejamento financeiro pessoal (SAITO, 2007). Também é necessária uma 

abordagem psicológica nesses programas porque os problemas financeiros não se dão apenas 

por um baixo nível de alfabetização financeira, sendo o preditor principal para explicar um 

superendividamento, por exemplo, questões comportamentais, como a falta de autocontrole 

(GATHERGOOD, 2012). 
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Sobre as dimensões mídia e frequência, existe uma variedade de opções comumente 

utilizadas no primeiro caso (BERNHEIM; GARRETT, 2003), como materiais escritos 

(brochuras, descrições de planos, prospectos de fundos, boletins informativos e memorandos), 

aconselhamento individual, seminários, workshops, grupos focais, atendimento por telefone, 

vídeos e software interativo, como intranet (BERNHEIM; GARRETT, 1996; LEECH, 1997; 

RENNINGER, 1997; WECHSLER, 1997). Acerca da frequência, o programa pode ser 

oferecido quando o funcionário é contratado ou no contexto de uma campanha temporária 

(BERNHEIM; GARRETT, 2003), mas também pode ser fornecido aos trabalhadores de forma 

contínua ao longo de seus ciclos de vida profissional (GARMAN, 1999). 

De certa forma, constata-se a importância dos programas abrangerem a maior 

diversidade de temas possíveis a fim de conseguir resultados mais efetivos tanto para o 

funcionário quanto para o empregador. Ambos precisam perceber os benefícios desse tipo de 

iniciativa. A seção a seguir trata justamente desses benefícios. 

 

2.3.4 Benefícios 

A educação financeira é considerada como a solução número um para os maus 

comportamentos financeiros pessoais (JOO, 2000), por isso as organizações precisam 

considerar a implantação de programas dessa natureza para seus colaboradores porque os custos 

do estresse financeiro estão aumentando a cada ano (GEORGE; KANE, 2016?) e a ativação 

desses programas no local de trabalho podem reduzir despesas organizacionais (WAGNER, 

1982; POMEROY, 1997) ao ajudar na diminuição do estresse (GARMAN et al., 1999), 

ademais, sabe-se que uma fonte primária de estresse são os problemas financeiros pessoais 

(GARMAN; LEECH; GRABLE, 1996). É nesse contexto que os empregadores estão 

percebendo que a educação financeira no local de trabalho é uma forma de ajudar os 

funcionários no desenvolvimento de suas finanças, dado que o analfabetismo financeiro pode 

resultar em sérios prejuízos, como ser vítima de fraude, má administração de crédito, falência 

(CALCAGNO; MONTICONE, 2014; KIM, 2000), baixa acumulação de riqueza e alocação 

ineficiente de recursos (JAPPELLI; PADULA, 2013). Assim, a educação financeira é uma 

necessidade mútua uma vez que tanto as organizações precisam criar tais iniciativas 

(GARMAN et al., 1999) quanto seus funcionários anseiam por esse tipo de ação (JOO; 

GRABLE, 2000; GARMAN et al., 1999; JOO; GARMAN, 1998; JOO, 1998), refletindo que 

educar os funcionários para se ajustarem às novas realidades financeiras é uma situação 

vantajosa para os empregadores e empregados (VITT, 2014). 



47 
 

Importante observar que a literatura indica que os programas de educação financeira no 

local de trabalho têm o potencial de ajudar os funcionários a encontrar novos significados tanto 

no trabalho quanto em suas vidas pessoais (VITT, 2014), isso porque ajudar os funcionários 

com problemas pessoais influencia a produtividade (JOO, 1998; WAGNER, 1982; 

POMEROY, 1997; GARMAN et al., 1999; KIM, 2000; JOO; GARMAN, 1998) na medida em 

que a educação financeira contribui para que os trabalhadores evitem que pequenos estresses 

financeiros se tornem grandes crises, afetando negativamente, assim, a si mesmos, seus 

empregadores e suas famílias (GARMAN, 1999; KIM, 2000), sendo que, ademais, esse tipo de 

ensino também pode ajudar essas famílias a resolver conflitos decorrentes de dificuldades 

financeiras (KIM, 2000). Além disso, a educação financeira no ambiente de trabalho melhora 

a imagem da empresa no âmbito interno e externo, sendo reconhecida como um bom local para 

trabalhar (JOO; GARMAN, 1998; VITT, 2014). 

Pesquisa capitaneada por O’neill e Xiao (2005) apontou que os avanços mais frequentes 

oriundos de programas de educação financeira foram a redução da dívida pessoal, também 

apontada por Bagwell (2000), bem como a melhoria da saúde do participante. De fato, 

iniciativas como essas podem produzir aumento do bem-estar pessoal financeiro, elevar a moral 

do funcionário e sua lealdade à organização (KIM; GARMAN, 2003; GARMAN et al., 1999) 

e, também, majorar as taxas de poupança (BELL; GORIN; HOGARTH, 2009; BERNHEIM; 

GARRETT, 1996; BERNHEIM; GARRETT, 2003; BAYER; BERNHEIM; SCHOLZ, 2008; 

MILLER, et al., 2015; BELL; GORIN; HOGARTH, 2009). Noutro contexto, tanto o estresse 

financeiro quanto o bem-estar financeiro pessoal são alguns dos fatores importantes que 

explicam a variação no absenteísmo e, sendo assim, a identificação da relação entre bem-estar 

financeiro e ausência pode ajudar os empregadores a entender melhor os fatores determinantes 

do afastamento dos funcionários (JOO; GARMAN, 2000?). Como o bem-estar financeiro 

pessoal está relacionado à produtividade do trabalho, melhorar o bem-estar financeiro pessoal 

dos trabalhadores pode ser uma maneira eficaz de reduzir o absenteísmo e aumentar o 

comprometimento organizacional (KIM; GARMAN, 2003; JOO; GARMAN, 2000?; KIM, 

2000). 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Este capítulo está dividido em três seções. A primeira trata das opções metodológicas 

adotadas, momento em que essas escolhas são discutidas e justificadas, a segunda informa sobre 

as ameaças à validade da pesquisa, apresentando as ações empreendidas para eliminá-las ou 

mitigá-las, enquanto a terceira, classifica metodologicamente o estudo. 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

A questão central da pesquisa indaga se o Programa Educação Financeira da Instituição 

pesquisada é capaz de melhorar o nível de absenteísmo de seus participantes. Para responder 

tal indagação, as técnicas utilizadas foram inspiradas em Creswell (2010). Assim, o estudo 

realiza um experimento, tendo em vista que a intenção é testar o impacto de uma intervenção, 

o PEF, sobre um resultado, isto é, o nível de absenteísmo, controlando todos os outros fatores 

que possam influenciar esse mesmo resultado. O domínio desses outros fatores se dá com a 

formação de dois grupos: o denominado Grupo Experimental (G.E.) que passou pela 

intervenção e o Grupo Controle (G.C.) formado por colaboradores que não participaram do 

PEF, sendo possível, assim, separar o tratamento a fim de observar se é ele, e não outras razões, 

que impacta o referido nível de absenteísmo.  

Estabelecido esse delineamento para pesquisa, necessário tratar acerca dos seguintes 

componentes do plano experimental: participantes, variáveis, materiais, tipo de experimento e 

análise estatística.  

 

3.1.1 Participantes 

Sobre os participantes, o processo de seleção não foi aleatório para ambos os grupos, 

porém, para cada um destes, houve um tipo diferente de amostragem não probabilística. Para a 

formação do Grupo Experimental, utilizou-se o processo de amostragem por voluntários, uma 

vez que os participantes do PEF são autosselecionados, tratando-se, assim, de um grupo 

naturalmente formado sem interferência do pesquisador, pois, quando são abertas vagas para o 

Programa, inscrevem-se apenas aqueles que manifestam interesse em participar da iniciativa, 

existindo, portanto, dois requisitos básicos para que uma pessoa participe do PEF:  
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1) vontade pessoal exclusiva e própria de intenção em participar, o que se dá por meio de 

inscrição via e-mail quando são abertas as vagas, sendo essas abertas em matéria 

publicada na página web do Portal do Servidor no site da Instituição pesquisada e 

2) enviar a inscrição até o fechamento da quantidade de vagas abertas, uma vez que o 

deferimento da inscrição é por ordem de chegada. 

Já o Grupo Controle é o que dará referência comparativa ao experimento, sendo formado 

por servidores que nunca participaram do PEF. Para a formação desse grupo, utilizou-se o 

processo de amostragem intencional por julgamento. Esse método de amostragem é apropriado 

quando se deseja selecionar um grupo diferenciado para fins de filtragem conforme explicam 

Cooper e Schindler (2016, p. 362) que também afirmam que esse tipo de amostragem “ocorre 

quando um pesquisador seleciona membros da amostra para atender alguns critérios” e, no caso 

desta pesquisa, foram 5 os critérios observados para seleção dos integrantes: 

1) Grupo Controle ter a mesma quantidade de componentes que o Grupo Experimental; 

2) Grupo Controle ter distribuição semelhante ao do Grupo Experimental em relação aos 

gêneros masculino e feminino; 

3) Grupo Controle ter distribuição semelhante ao do Grupo Experimental em relação à 

localização geográfica dos servidores entre as comarcas judiciárias do Estado de 

Rondônia; 

4) Grupo Controle ter distribuição semelhante ao do Grupo Experimental em relação à 

quantidade de servidores que se ausentaram e que não se ausentaram no período de 

referência do pré-teste e 

5) Grupo Controle ter o mesmo nível de absenteísmo dos membros do Grupo Experimental 

também no período do pré-teste. 

A quantidade de componentes em cada um dos grupos foi fixada em 106 integrantes, 

totalizando uma amostra de n = 212. Esse número foi particularmente definido pelo Grupo 

Experimental na medida em que 106 foi a quantidade de concluintes do Programa no ano de 

2016, em que pese tenham sido registradas 128 inscrições, mas 22 não apresentaram a 

frequência mínima de 75% exigida pelo PEF. Assim, objetivou formar o Grupo Controle com 

a mesma quantidade de membros do Grupo Experimental. 

 

3.1.2 Variáveis 

Quanto às variáveis, a pesquisa fez uso de 7, sendo 1 variável independente (VI), 2 

variáveis moderadoras (VM) e 3 variáveis dependentes (VD), além de 1 variáveis intervenientes 

(VIN). O Quadro 5 as apresenta e as classifica quanto à escala de mensuração. 
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Quadro 5-Variáveis da pesquisa 

Tipo Nome Símbolo Escala Especificação 

Variável 

Independente 

(VI) 

Participação no 

PEF 
PPEF Nominal 

É a variável de tratamento 

da pesquisa e refere-se à 

condição de participante ou 

não participante do 

Programa Educação 

Financeira. 

Variáveis 

Moderadoras 

(VM) 

Gênero GNRO Nominal 

Identifica o gênero se 

masculino ou feminino do 

participante e visa verificar 

efeitos nos resultados a 

partir dessas categorias. 

Comarca 

Judiciária 
CMCJ Nominal 

Identifica a localização 

geográfica do servidor com 

o fito de verificar se o 

absenteísmo, no instante do 

pré-teste, é afetado por esse 

fator. 

Variáveis 

Dependentes 

(VD) 

Dias Afastados DIAF Intervalar 

Mensura a quantidade 

média de dias afastados por 

servidor. 

Períodos de 

Afastamentos 
PEAF Intervalar 

Mensura a quantidade 

média de períodos 

afastados por servidor. 

Absenteísmo ABST Intervalar 

Mensura o nível de 

afastamento geral dos 

servidores, cotejando os 

dias afastados pelos dias 

totais que devem ser 

trabalhados. 

Variáveis 

Intervenientes 

(VIN) 

Conhecimento 

Financeiro 
CFIN Intervalar 

Mede a quantidade média 

de acertos em questões 

relacionadas a taxa de 

juros, capitalização de 

juros, inflação e 

diversificação de riscos. 
Fonte: Elaboração do autor.  

 A seguir são abordadas questões específicas de cada uma dessas variáveis. 

 

3.1.2.1 Variável independente 

A única variável independente da pesquisa, PPEF, tem natureza dicotômica, refletindo 

apenas o dualismo entre a participação ou não do servidor no PEF, sendo que todos integrantes 

do Grupo Experimental participaram do Programa e todos do Grupo Controle não participaram.  

O Programa Educação Financeira foi inicialmente concebido pela equipe de psicólogos 

e assistentes sociais da Instituição no final da década dos anos 2000. A função principal desses 
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profissionais é atender as demandas administrativas nas relações funcionais, bem como propor 

e desenvolver programas visando a promoção da saúde e bem-estar social e psicológico do 

servidor, aplicando e desenvolvendo instrumentos e medidas que visassem a eficiência e 

eficácia da Instituição. Tratava-se, assim, de um setor que cuidava especificamente das questões 

psicológicas e sociais dos colaboradores do Poder Judiciário, não fazendo, pois, recepções para 

públicos externos, mas apenas para o quadro funcional interno da Instituição pesquisada.  

No final de 2013, iniciou-se uma fase de planejamento das ações do PEF, estabelecendo 

os eventos que seriam trabalhados e qual a melhor maneira deles serem direcionados ao público. 

Após essa fase, aconteceram as primeiras ações planejadas do Programa para os servidores no 

ano de 2014. Tais ações tiveram como concepção principal a realização de palestras e oficinas 

para elevar o nível de conhecimento financeiro dos servidores, bem como sua satisfação com a 

vida financeira.  

A principal premissa era, e ainda é, que com o aumento do conhecimento em finanças, 

os servidores adoeceriam menos por problemas dessa natureza, o que, por sua vez, contribuiria 

para melhoria dos índices de ausência no trabalho. Além disso, existem outras premissas desde 

a criação do Programa que estão diretamente vinculadas a sua realização. Quais sejam: 

• Oficinas do PEF com temas teóricos apropriados, conjugando-se atividades práticas 

congruentes; 

• Qualificação dos profissionais conforme o escopo do tema teórico a ser ministrado, 

sendo que esses profissionais são do próprio quadro de pessoal da Instituição 

pesquisada, isto é, atuam como instrutores internos; 

• Disponibilidade desses profissionais para atuarem conforme programação das 

oficinas e palestras, o que envolve a liberação das respectivas chefias imediatas; 

• Liberação das chefias imediatas dos servidores que intencionam assistir as oficinas e 

palestras do PEF para que possam frequentar o Programa e 

• Orçamento aprovado e disponível para custear o Programa, como despesas com 

diárias, passagens, inscrição em eventos de capacitação e pagamento aos instrutores. 

Posto isso, cabe expor que o Programa foi estruturado em dois módulos de dois dias cada 

um, com um intervalo médio de aproximadamente 100 dias. A Figura 3 esquematiza os 

conteúdos trabalhados nesses módulos. 
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Figura 3-Programação do Programa Educação Financeira  

Módulo 1  Módulo 2 

1º dia 2º dia  1º dia 2º dia 

Conteúdo: Conteúdo:  Conteúdo: Conteúdo: 

• Relação 

com o 

dinheiro 

 

• Sonhos e 

Projetos 

• Introdução ao 

Planejamento 

Financeiro 

 

• Crédito e 

Juros 

 

• Avaliação e 

Fechamento 

do 1º Módulo 

 • Solidificando 

uma Relação 

Saudável com 

o dinheiro 

 

• Planejamento 

Financeiro 

 

• Consumo 

Consciente 

 

• Aposentadoria 

• Investimento 

Financeiro 

 

• Planejamento 

Pessoal 

 

• Avaliação e 

Fechamento 

do 2º Módulo 

 

 

 

≈100 dias de 

intervalo 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 É possível extrair da Figura 3 que o Programa Educação Financeira aborda a questão 

das finanças pessoais de uma forma multidisciplinar, envolvendo conhecimentos de diversas 

áreas, como psicologia, administração e economia. Calcula-se que aproximadamente 24% da 

carga horária total do curso, por exemplo, é destinada à seara psicológica, enquanto 50% 

relacionada a disciplinas instrumentais, aliando-se a um conhecimento atinente à linha 

econômica e administrativa. Os outros 26% são divididos em conteúdos que trabalham certo 

nível de conhecimento geral ou são de caráter motivacional. O Gráfico 2 demonstra essa 

repartição da carga horária por matéria. 

Gráfico 2-Carga horária do PEF  

por área de conhecimento 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

24%

26%

24%

26%
50%

Psicologia

Conhecimentos Gerais ou

conteúdos motivacionais

Economia ou

Administração - 1º Módulo

Economia ou

Administração - 2º Módulo
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Do Gráfico 2, percebe-se que metade do programa trata de assuntos técnicos, porém, 

sem deixar de observar conteúdos abstratos. Frisa-se, ainda, que a repartição da carga horária 

entre os dois módulos por área de conhecimento também é equânime, o que demonstra um 

equilíbrio entre a distribuição das oficinas. Tem-se, por exemplo, que de toda carga horária 

relacionada a Economia e Administração, quase metade, 48%, ocorre no 1º módulo do 

Programa, sendo os 52% restantes ministrados na etapa seguinte e tal acontecimento, repete-se 

também nas outras áreas. 

O PEF concluiu 20 turmas entre 2014 a 2017. Neste feito, foram ministrados 40 módulos 

em 80 dias de oficinas. Em 2016, ano foco da pesquisa, foram 5 turmas finalizadas, 10 módulos 

ministrados e 20 dias de oficinas espalhadas no decorrer do ano, ou seja, 25% do total geral. 

 

3.1.2.2 Outras variáveis 

Quanto às variáveis dependentes, espera-se que sejam afetadas pela PPEF, 

estabelecendo uma relação de influência da VI nas VD’s. A DIAF mensura a média de dias 

afastados por servidor, enquanto o PEAF afere a média da quantidade de períodos de 

afastamentos também por servidor. Essas duas variáveis são trabalhadas de forma secundária 

nesta pesquisa, uma vez que a variável dependente principal é o ABST que mensura a média 

de absenteísmo e faz isso por intermédio da Fórmula 3. 

 

𝐴𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒í𝑠𝑚𝑜 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡.  𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 
 (3) 

 

Da Fórmula 3, tem-se que a quantidade de dias totais refere-se ao ano civil para fins 

desta pesquisa e a quantidade de servidores é o somatório de servidores do G.E. para o cálculo 

do absenteísmo do Grupo Experimental e do G.C se o referido cálculo for para esse último 

grupo. A Fórmula 3 revela ainda a vinculação total entre as variáveis DIAF e ABST. Mesmo 

assim, optou-se por continuar com a DIAF porque é uma importante estatística para prognose 

da duração média do período de afastamento. O PEAF indica se as variações ocorridas no ABST 

foram acompanhadas de aumentos ou reduções na quantidade de períodos ausentes, 

contribuindo para o entendimento dos resultados finais. 

Por sua vez, as variáveis moderadoras (VM), tanto a GNRO quanto a CMCJ, revisam a 

relação entre a VI e a VD principal, atuando como uma segunda variável independente na 

medida em que podem possuir uma contribuição significativa no encadeamento da PPEF e 
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ABST. A GNRO é dicotômica e a variável moderadora CMCJ pode assumir 23 nomes 

conforme Quadro 6. 

Quadro 6-Comarcas judiciárias do Estado de Rondônia-2015 

Alta Floresta D'oeste Espigão D'oeste Porto Velho 

Alvorada D'oeste Guajará-Mirim Presidente Médici 

Ariquemes Jaru Rolim de Moura 

Buritis Ji-Paraná Santa Luzia D'oeste 

Cacoal Machadinho D'oeste São Miguel do Guaporé 

Cerejeiras Nova Brasilândia D'oeste Vilhena 

Colorado do Oeste Ouro Preto do Oeste São Francisco do Guaporé 

Costa Marques Pimenta Bueno  

Fonte: Elaboração do autor.  

A importância das VM’s se dá na medida em que o absenteísmo institucional pode ser 

afetado por estas. Gênero, como visto no referencial teórico, pode influenciar as taxas de 

absenteísmo e, além disso, podem sofrer influências diferentes do PEF. Da mesma forma, o 

local onde estão lotados os servidores participantes dos grupos também é fator que pode 

influenciar as VD’s porque cada localidade geográfica tem suas próprias idiossincrasias, seus 

costumes, líderes, ambiente de trabalho e uma série de fatores locacionais que as distingue de 

maneira única e que possuem condições de influenciar as variáveis dependentes. 

A variável interveniente, CFIN, pode afetar as variáveis dependentes sendo que esses 

possíveis efeitos são inferidos dos eventuais impactos das variáveis independentes e 

moderadoras. A participação no Programa Educação Financeira pode, por exemplo, aumentar 

o nível do conhecimento financeiro, CFIN, ensejando interferência no ABST. A Figura 4 

esquematiza a relação entre todos os tipos de variáveis aqui tratadas. 

Figura 4-Relações entre tipos de variáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor inspirado em Cooper e Schindler (2016, p. 59).  
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PPEF 
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A estrutura apresentada pela Figura 4 denota que a relação entre a variável independente 

e as dependentes não se dá de forma simples e direta, existindo outras variáveis, interveniente 

ou moderadoras, que podem interferir nos resultados. Tem-se, por exemplo, que a influência da 

PPEF é intermediada pelo CFIN, que, por sua vez, tem eventual impacto nas VD’s afetado pelas 

VM’s. Nesse cenário, apenas a título exemplificativo, pode-se levantar a seguinte hipótese:  

o Hipótese exemplificativa: O Programa Educação Financeira (VI) afeta o nível de 

absenteísmo (VD) de seus participantes por intermédio do conhecimento financeiro 

(VIN), especialmente para o público masculino (GNRO) da Comarca de Porto Velho 

(CMCJ).  

Tal exemplo ilustra a interação que pode existir entre os tipos de variáveis da pesquisa, 

também é consciente de que o diagrama da Figura 4 é incompleto na medida em que existem 

incontáveis variáveis estranhas que não estão mapeadas, como variáveis de controle e variáveis 

espúrias. Porém, como afirmam Cooper Schindler (2016, p.58), “o número infinito de variáveis 

tem pouco ou nenhum efeito [...] A maioria pode ser ignorada com segurança, pois seu impacto 

ocorre de maneira aleatória, resultando em um efeito mínimo”.  

 

3.1.3 Materiais 

Acerca dos materiais da investigação, foram dois os utilizados:  

1) instrumento de coleta respondido pelos participantes do PEF e  

2) relatórios e documentos fornecidos pela Instituição pesquisada acerca de dados relativos 

a ausências de servidores. 

O pesquisador apenas teve acesso aos dados brutos do instrumento e os tabulou para 

fins de análises. Em termos práticos, todos os participantes do PEF responderam, em 2016, a 

um questionário que envolvia questões relacionadas a conhecimento financeiro, percepção 

sobre satisfação, ações de planejamento financeiro e dados sociodemográficos e funcionais. A 

elaboração do questionário foi realizada pela equipe do PEF e não havia identificação nominal 

dos respondentes quando de sua aplicação.  

Houve respostas em dois momentos distintos: na abertura do primeiro dia do 1º módulo 

e no fechamento do último dia do 2º módulo do Programa. O instrumento de coleta intencionou 

mensurar eventual aumento do nível do conhecimento financeiro, da percepção sobre satisfação 

e das ações de planejamento financeiro dos participantes do PEF. Em que pese essa intenção, 

foram identificadas fragilidades irrecuperáveis na forma como alguns itens foram elaborados e, 

por causa dessa situação, esta pesquisa trabalhou apenas com os dados relacionados ao nível de 

conhecimento financeiro cuja avaliação entre os participantes se deu mediante respostas a 6 
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perguntas objetivas. As 5 primeiras perguntas foram traduzidas e adaptadas das questões 

utilizadas pela Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey (S&P 

Global FinLit Survey) que as utiliza a fim de medir o conhecimento financeiro a partir de quatro 

dimensões ou conceitos fundamentais para a tomada de decisão em finanças pessoais: 1) Taxa 

de juros; 2) Capitalização de juros; 3) Inflação e 4) Diversificação de riscos. Salienta-se que a 

equipe do PEF adicionou uma sexta questão ao instrumento de coleta relacionada à dimensão 

Diversificação de riscos.  

Uma pessoa é definida com conhecimento financeiro quando responde corretamente 

pelo menos três das quatro dimensões descritas acima. A S&P Global FinLit Survey escolheu 

essa definição porque os conceitos são básicos e isso é o que corresponderia a uma nota de 

aprovação. Frise-se que para uma pessoa ser outorgada com conhecimento financeiro não basta 

acertar mais questões, é necessário acertar no mínimo 3 questões relacionadas a 3 dimensões 

diferentes. O Quadro 7 demonstra a relação entre as dimensões e as questões do instrumento. 

Quadro 7-Dimensões e itens do instrumento de coleta sobre  

conhecimento financeiro aplicado no PEF 

Dimensão Questões e (opções de respostas) 

Diversificação 

de risco 

1) Suponha que você tenha algum dinheiro para investir. É mais seguro 

colocar esse dinheiro em 1 investimento ou em vários investimentos? (Em 

1; Em vários; Não sei; Não responderei) 

2)¹ Suponha que exista um tipo de investimento oferecido por todos os 

Bancos. O Banco A paga uma rentabilidade bem superior em relação a 

todos os outros. Nesse contexto, é provável que o risco envolvido na 

operação do Banco A em relação aos outros seja... (Menor; Maior; O 

mesmo risco; Não sei; Não responderei) 

Inflação 

3) Suponha que ao longo dos próximos 10 anos os preços das coisas que 

você compra dobre. Se sua renda também dobrar nesse mesmo período, 

você será capaz de comprar... (Menos que hoje; O mesmo que hoje; Mais 

que hoje; Não sei; Não responderei) 

Taxa de Juros 

4) Suponha que você precise de um empréstimo de R$100,00. Qual das 

opções a seguir fornece a menor quantidade que você pagaria de volta ao 

seu credor: R$105,00 ou R$ 100,00 mais 3%? (R$ 105,00; R$ 100,00 + 

3%; Não sei; Não responderei) 

Capitalização de 

juros 

5) Suponha que você faça um depósito no seu banco. Este compromete-

se a pagar juros de15% ao ano durante 2 anos. Assim, o banco pagará para 

você no segundo ano um valor maior que a do primeiro, ou pagará a 

mesma quantia em ambos os anos? (Pagará mais no 2º; Pagará o mesmo; 

Não sei; Não responderei) 

6) Suponha que você tenha R$ 100,00 na conta poupança e seu banco paga 

juros de 10% ao ano nessa conta. Quanto dinheiro você teria após 5 anos 

se você não retirasse nenhum valor de sua conta? (Mais que R$ 150,00; 

Exatos R$ 150,00; Menos que R$ 150,00; Não sei; Não responderei) 
Fonte: Rondônia (2017). 

Nota: ¹ Item inserido pela equipe do PEF.   
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Dessa forma, do total de seis itens, pode ocorrer de um indivíduo acertar 4, mas, mesmo 

assim, ser categorizado como sem conhecimento financeiro se, por exemplo, responder 

corretamente as questões 1, 2, 5 e 6 que perfazem apenas 2 dimensões. Por outro lado, é possível 

um indivíduo acertar 3 itens e ser considerado como uma pessoa que possui conhecimento 

financeiro se, por exemplo, responder corretamente as questões 1, 3 e 4 que perfazem 3 distintas 

dimensões.   

Acerca dos relatórios e documentos fornecidos pela Instituição pesquisada, todos 

versaram sobre dados de afastamentos dos servidores, listando todas as ausências e seus 

respectivos motivos. Primeiramente, cabe frisar que esses dados foram solicitados via Carta de 

Apresentação de Pesquisa Acadêmica à Instituição por intermédio do documento 0219320 

relacionado ao protocolo SEI 0008962-89.2017.8.22.8000, sendo que a devida autorização para 

acesso aos dados foi concedida pelo Despacho n. 39100/2017, documento 0240842, do 

Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas. A referida Carta teve o compromisso ético de não 

divulgar nomes de nenhum servidor envolvido na amostra.  

De posse dos relatórios, percebeu-se uma grande variedade de tipos de afastamentos, 

sendo ao todo 44 razões diferentes para se ausentar conforme consta no Quadro 8. 

Quadro 8-Tipos de afastamentos catalogados na Instituição-2015 e 2017 

Item Tipo de afastamento Item Tipo de afastamento 

1 Folga plantão recesso forense  23 Férias 

2 Folga serviços extraordinários 24 A disposição de outro órgão com ônus 

3 Licença-aposentadoria invalidez 25 A disposição de outro órgão sem ônus 

4 Licença-justiça rápida 26 A disposição do TRE 

5 Licença-intimação/citação 27 Afastamento de servidores cedidos 

6 Licença-tribunal de júri 28 Cedência a outro órgão com ônus 

7 Licença-adotante 29 Cedência a outro órgão sem ônus  

8 Licença-maternidade 30 Cedência a órgão com ressarcimento 

9 Licença-médica 31 Falta injustificada 

10 Licença médica não homologada 32 Licença-atividades escolares 

11 Licença nojo 33 Licença-brigada de emergência 

12 Licença nupcial 34 Licença-atividades associações/sindicato 

13 Licença para doação de sangue 35 Licença-participação em fóruns 

14 Licença para trânsito 36 Licença eleitoral 

15 Licença paternidade 37 Licença atividade política art. 122 

16 Licença afastamento do cônjuge  38 Licença atividade política art. 122 § 2º 

17 Licença doença pessoa da família 39 Licença para mandato classista 

18 Licença prêmio por assiduidade 40 Licença para mandado eletivo 

19 Período entre desligamento e reativação 41 Licença para cursos  

20 Recesso-estagiário 42 Licença interesse particular 

21 Recesso forense 43 Outros 

22 Suspensão 44 Realização de provas 
Fonte: Elaboração do autor. 
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Diante dessa multiplicidade de motivos para se ausentar, foi necessária preliminarmente 

uma análise para verificar quais possíveis tipos de afastamentos são resultantes de problemas 

atinentes a finanças pessoais e quais não guardam relação nenhuma com problemas dessa 

natureza, como férias, por exemplo. Nesse sentido, foram estabelecidos alguns critérios de 

exclusão ou inclusão para se chegar aos tipos de afastamentos que a pesquisa utilizou. Esses 

critérios são os especificados a seguir: 

1) os motivos devem ter registros simultaneamente em 2015 e 2017, que são os anos em 

que foram coletados os dados; 

2) serão considerados todos os motivos relacionados às questões de saúde, sendo eles os 

únicos de natureza involuntária, isto é, não há intenção em se afastar do trabalho; 

3) motivos que identifiquem, direta ou indiretamente, a busca de uma melhoria do padrão 

salarial e 

4) razões de ordem pessoal. 

A partir dessas restrições, os tipos de afastamentos que a pesquisa utilizou foram: 

1) Cedência a outro órgão sem ônus para a origem; 

2) Falta injustificada; 

3) Licença – participação atividades Associação/Sindicato; 

4) Licença para tratar de interesse particular; 

5) Licença Médica; 

6) Licença Médica não homologada e 

7) Licença por motivo de doença em pessoa da família. 

 

3.1.4 Tipo de Experimento 

Reportando-se agora ao tipo de experimento, foi utilizado um projeto quase-

experimental de grupo controle não equivalente com pré-teste e pós-teste na modalidade 

autosselecionado, conforme classificação de Cooper e Schindler (2016). Um quase-

experimento é caracterizado pela existência de dois grupos: um grupo, denominado 

experimental, está relacionado a indivíduos que passaram por certo tratamento, que no caso 

desta pesquisa, o tratamento é o Programa Educação Financeira. Portanto, o grupo 

experimental, como já citado anteriormente, será composto pelos participaram do PEF e o outro 

grupo, chamado de controle, corresponde aos indivíduos que não participaram do tratamento, 

ou seja, os servidores que não participaram do PEF. Assim, a principal medida de comparação 

entre eles é a variável ABST. 
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A escolha desse projeto se deu em virtude dele ser o único que se adequa à situação da 

pesquisa, isto é, um grupo formado por voluntários que tinham o intuito de participar do PEF, 

ou seja, o grupo dos autosselecionados, Grupo Experimental, e um outro grupo formado por 

não-voluntários, o Grupo Controle. A Figura 5 representa o diagrama que ilustra o projeto 

quase-experimental. 

Figura 5-Projeto de grupo controle não equivalente (pré-teste e pós-teste) 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A legenda para os símbolos do projeto são: 

• X representa a exposição do grupos experimental à intervenção. É o Programa Educação 

Financeira; 

• O identifica uma atividade de mensuração; 

• A linha tracejada significa que os grupos não foram designados aleatoriamente; 

• O’s posicionados verticalmente no mesmo instante de tempo significam que a atividade 

foi mensurada simultaneamente para os dois grupos e 

• O’s posicionados horizontalmente significam que a atividade foi mensurada para o 

mesmo grupo de pessoas mais de uma vez em momentos distintos. 

Importante comentar que a nomenclatura “não equivalente” se deve ao fato de que os 

grupos são selecionados sem designação aleatória, conforme comenta Creswell (2010), o que 

dificulta a inferência dos resultados amostrais para toda a população. Portanto, as conclusões 

da pesquisa restarão adstritas apenas aos resultados comparativos desses dois grupos.  

Cabe salientar também que apesar dessa designação não aleatória, houve a preocupação 

quando da formação dos grupos de que estes fossem os mais semelhantes possíveis a fim de 

não comprometer a validade interna do experimento, conforme alertam Cooper e Schindler 

(2016, p. 212), não havendo, portanto, prejuízos à pesquisa no que diz respeito a essa específica 

questão.  

 

3.1.5 Análise Estatística 

O último componente do experimento a ser explanado refere-se às análises estatísticas. 

Para isso, serão evidenciadas as principais medidas descritivas e testes realizados para as 

variáveis da pesquisa. O Quadro 9 fornece tais informações. 

 

O1  X  O2 

                   O3                                 O4 

Grupo Experimental: 

Grupo Controle: 

Tempo 
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Quadro 9-Análises estatísticas realizadas 

Estatísticas Variáveis Comentário 

Estatísticas descritivas 

(frequências, valores 

mínimos, máximo, médias e 

medidas de dispersão 

CFIN, GNRO, 

CMCJ, PEAF, 

DIAF, ABST, CFIN 

Medidas apresentadas para 

conhecimento inicial e comparações 

preliminares no intuito de entender a 

dinâmica dos resultados. 

Teste t 

CFIN (geral e por 

gênero) 

Teste aplicado ao G.E. para verificar 

se a média de acertos e o nível de 

conhecimento financeiro após o PEF 

é maior que o registrado antes da 

realização do Programa. 

PEAF, DIAF, ABST 

(geral e por gênero) 

Teste aplicado comparando os 

grupos e gêneros (transversalmente) 

e entre o mesmo grupo e gêneros 

(longitudinalmente) a fim de 

identificar diferenças significativas 

em suas médias 

Intervalo de confiança PEAF, DIAF, ABST 

Estatística aplicada para identificar a 

provável medida da verdadeira 

média do grupo, exibindo 

visualmente o tamanho das 

dispersões de cada estatística. 

Análise univariada de 

variância (ANOVA) 
CMCJ 

Teste aplicado para verificar se o 

fator locacional influenciava os 

resultados das variáveis 

dependentes. 

Teste qui-quadrado GNRO 

Teste aplicado para verificar se a 

proporção entre os gêneros nos 

grupos era estatisticamente igual. 
Fonte: Elaboração do autor. 

A utilização do Teste t se justifica porque é o adequado para casos especializados à 

avaliação de apenas dois grupos, avaliando a significância estatística da diferença entre duas 

médias de amostras independentes para uma única variável dependente (HAIR et al., 2009). 

Ademais, Creswell (2010, p. 200) aponta que para “projetos experimentais com informações 

categóricas (grupos) sobre a variável independente e informações contínuas sobre a variável 

dependente, os pesquisadores usam testes t”.  

Cabe esclarecer ainda quanto aos Testes t, que as interpretações de seus resultados se 

darão em duas vertentes: p-valor e poder ou potência do teste (1-β). O p-valor trata dos valores 

de probabilidade, sendo, conforme Cooper e Schindler (2016), “a probabilidade de observar um 

valor de amostra tão extremo quanto, ou mais extremo que, o valor realmente observado”. 

Como o nível de confiança (1-α) adotado nos testes é de 95% e o nível de significância (α), 

consequentemente, é 5%, a análise do p-valor permeará a identificação se seu resultado é maior 
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ou igual a 5%, denotando que não existe diferença estatística entre as médias dos grupos, ou se 

é menor que 5%, refletindo diferenças significativas entre essas médias.  

Quanto ao poder do teste, trata-se das chances de encontrar verdadeiras diferenças entre 

as médias, fazendo com que Hair et al. (2009, p. 27) afirme que a potência é a “probabilidade 

de rejeitar corretamente a hipótese nula quando esta deve ser rejeitada [...] é o nível de poder 

que determina a probabilidade de ‘sucesso’ em encontrar as diferenças se elas realmente 

existirem”. Esses mesmos autores acreditam que se deve conseguir nível de poder de 80%, 

mesmo percentual defendido por Cooper e Schindler (2016) ao escreverem que o percentual 

mínimo de 80% é o normalmente recomendado pelos estatísticos. Dessa forma, a interpretação 

da potência do teste permeará se seu valor calculado está acima ou abaixo desse nível de 80%. 

Registra-se que a interpretação dos testes t considerou tanto a análise pelo p-valor 

quanto pelo poder do teste, assim, mesmo se o nível de poder for abaixo dos 80%, mas o p-

valor for significativo, não se descartará este último resultado em detrimento do primeiro, mas 

apenas as observações devem ser tidas com mais cautela. 

Acerca do teste qui-quadrado, seu uso se deu porque este é o apropriado quando se exige 

um teste de diferenças entre amostras, especialmente para dados nominais (COOPER; 

SCHINDLER, 2016) e em relação à ANOVA, sua fundamentação reside no fato de ser 

adequada quando se tem uma variável dependente, ABST, e dois ou mais grupos, que no caso, 

são as comarcas judiciais, representada pela variável CMCJ. Por fim, além dos recursos 

estatísticos citados no Quadro 9, houve também a utilização de gráficos e figuras para melhor 

ilustrar os resultados afim de contribuir para as devidas interpretações. 

Cabe registrar, que os cálculos estatísticos foram realizados pelo Software IBM SPSS 

versão 20 e pelo Action Stat versão 3.4. 

 

3.2 Validade da Pesquisa 

  

Está seção cuidará de identificar as principais ameaças à validade da pesquisa, definindo 

seu tipo exato, qual problema pode apresentar ao estudo e o tratamento que foi desenvolvido 

para eliminar ou mitigar tais ameaças. Assim, aborda-se os dois tipos principais de validade em 

cada uma das subseções a seguir, quais sejam: validade interna e validade externa. 

 

3.2.1 Validade Interna 

   A validade interna trata da capacidade de concluir de forma correta relações de causa-

efeito dos dados da pesquisa (GIL, 2016), nesse sentido, ameaças à validade interna são 
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procedimentos que ameaçam o pesquisador a realizar inferências incorretas do experimento 

(CRESWELL, 2010). Dessa forma, a pergunta chave que Cooper e Schindler (2016) fazem 

sobre esse tema é: “as conclusões que tiramos sobre uma relação experimental demonstrada 

realmente implica causa?” 

 A partir desse contexto, o Quadro 10 apresenta algumas ameaças internas e as 

respectivas ações para contorná-las. 

Quadro 10-Ameaças à validade interna da pesquisa 

  (Continua) 

Ameaça Descrição Resposta 

História 

“Durante o tempo em que 

ocorre um experimento, pode 

haver alguns eventos que 

confundem as relações em 

estudo” (COOPER; 

SCHINDLER, 2016, p. 203). 

Os eventos externos 

relacionados ao ambiente de 

trabalho foram vivenciados 

tanto pelo Grupo 

Experimental quanto pelo 

Controle. 

Maturação 

Os membros da amostra 

podem amadurecer no decurso 

do experimento e mudar. São 

mudanças internas que podem 

influenciar os resultados 

(COOPER; SCHINDLER, 

2016; CRESWELL, 2010). 

Ameaça mitigada a partir da 

designação dos membros dos 

grupos os mais semelhantes 

possíveis.  

Regressão 

Ocorre quando os grupos 

foram selecionados por suas 

pontuações extremas 

(COOPER; SCHINDLER, 

2016; CRESWELL, 2010). 

A seleção do Grupo Controle 

se deu no sentido de ser 

semelhante, principalmente 

em relação ao nível de 

absenteísmo, ao Grupo 

Experimental e este, por sua 

vez, foi formado por 

candidatos voluntários, 

mitigando-se, assim, esta 

ameaça. 

Seleção 

Podem ser selecionados 

participantes que tenham 

algumas características que os 

predisponham a ter 

determinados resultados 

(CRESWELL, 2010). 

Diante da impossibilidade de 

designação aleatória para 

formação dos grupos, o Grupo 

Controle foi integrado por 

membros semelhantes aos do 

Grupo Experimental no que 

diz respeito às categorias: 

localidade, gênero e nível de 

absenteísmo. 
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  (Continuação) 

Ameaça Descrição Resposta 

Mortalidade 

Ocorre quando os 

componentes do grupo 

mudam, por abandonar a 

pesquisa por exemplo 

(COOPER; SCHINDLER, 

2016; CRESWELL, 2010). 

Esta ameaça está eliminada da 

pesquisa porque só foi 

considerado os dados 

daqueles presentes por todo 

tempo que perdurou o 

experimento. 

Instrumentação 

As mudanças de instrumento 

entre pré-teste e pós-teste, o 

que impacta o resultado do 

efeito (CRESWELL, 2010). 

Não houve modificações na 

forma e na fórmula para 

aferição das variáveis entre o 

pré-teste e pós-teste. 

Testagem 

Os participantes tornam-se 

familiarizados com os itens do 

pré-teste e lembram das 

respostas quando realizam o 

pós-teste (CRESWELL, 

2010). 

Quanto à aplicação do 

instrumento de coleta 

ministrado pela equipe do 

PEF para mensurar 

conhecimento financeiro, não 

foram dadas quais eram as 

respostas corretas ao final do 

pré-teste. 

Difusão  

Diálogo ou compartilhamento 

entre membros do G.E. e G.C. 

sobre o tratamento, podendo 

causar redução das diferenças 

entre os grupos (COOPER; 

SCHINDLER, 2016). 

Ameaça aceita porque não 

houve possibilidade de 

manter os grupos separados 

durante o período do 

experimento, uma vez que 

para a formação dos grupos, a 

localidade dos membros era 

um ponto de semelhança. 

Desmoralização 

compensatória/ressentida 

Quando o tratamento é 

desejável e o experimento é 

inoportuno, os membros do 

grupo controle podem se 

ressentir com a privação 

sofrida, o que pode impactar os 

resultados (COOPER; 

SCHINDLER, 2016) 

Como a formação do Grupo 

Experimental foi por 

amostragem voluntária e a do 

Grupo Controle foi realizada 

a partir de servidores que 

nunca tentaram se inscrever 

no PEF, esta ameaça resta 

mitigada. 
Fonte: Elaboração do autor. 

A partir do Quadro 10, é possível, pois, perceber que das ameaças levantadas, apenas a 

maturação e a difusão foram as mais difíceis de mitigar, porém, acredita-se que ambas não 

possuem o poder de interferir significativamente nos resultados.  

 

3.2.2 Validade Externa 

 A validade externa revela o grau que os resultados da pesquisa podem ser generalizados 

para além dos grupos da pesquisa (GIL, 2016). Creswell (2010, p. 197) afirma que as ameaças 

à validade externa “surgem quando os experimentos extraem inferências incorretas dos dados 

da amostra para outras pessoas, para outros locais, e para situações passadas ou futuras”. Dessa 
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forma, a validade externa diz respeito ao impacto na capacidade de se realizar generalizações. 

As principais ameaças, suas descrições e as ações de mitigação estão exposta no Quadro 11. 

Quadro 11-Ameaças à validade externa da pesquisa 

Ameaça Descrição Resposta 

Interação entre a seleção e 

tratamento 

Devido às características dos 

participantes do 

experimento, não se pode 

generalizar os resultados para 

pessoas que não detenham 

tais características. 

Os resultados estão adstritos 

aos grupos da pesquisa. 

Interação entre o local e o 

tratamento 

Devido às características dos 

locais dos participantes em 

um experimento, não se pode 

generalizar os resultados para 

locais que não detenham 

semelhantes características. 

Não haverá generalizações 

geográficas. 

Interação entre o local e o 

tratamento 

Devido às características dos 

locais dos participantes em 

um experimento, não se pode 

generalizar os resultados para 

locais que não detenham 

semelhantes características. 

Não haverá generalizações 

geográficas. 

Interação entre a história e o 

tratamento 

Dada a limitação temporal de 

um experimento, não se pode 

generalizar os resultados para 

situações passadas ou futuras 

Não haverá generalizações 

temporais. 

Fonte: Adaptado de Creswell (2010, p. 199). 

Com base no Quadro 11, fica evidente que a pesquisa realizada não possui condições 

metodológicas para realizar qualquer tipo de generalização dos resultados. 

 

3.3 Classificação metodológica 

 

A metodologia adequada para a proposta da pesquisa será quantitativa, dada que essa 

abordagem “é um meio para testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis” 
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(CRESWELL, 2010, p. 26). E, de fato, a investigação avaliará, sob a lente teórica que relaciona 

finanças pessoais e absenteísmo, se o Programa de Educação Financeira instituído impacta a 

taxa de absenteísmo de seus participantes. 

O raciocínio decorrente dessa metodologia é o dedutivo na medida em que se buscará 

explicar as relações causais entre os conceitos e variáveis. Além disso, a coleta de dados 

utilizada servirá para avaliar a questão da pesquisa relacionada à teoria que traça a relação entre 

finanças pessoais e nível de absenteísmo (SAUNDERS et al., 2012), sendo classificada como 

secundária uma vez que a fonte das informações será capturada por documentos e relatórios 

fornecidos pela Instituição pesquisada. 

O horizonte de tempo foi determinado por um corte transversal abrangendo os eventos 

do PEF do ano de 2016, com coleta de dados considerando o ano anterior e posterior à 

realização do Programa, isto é, 2015 e 2017, quando se tratar das variáveis dependentes. Para 

as variáveis intervenientes e moderadores o período de coleta foi apenas em 2016. A Figura 6 

esquematiza essas situações. 

Figura 6-Período de coleta de dados 

Parte a-Para variáveis dependentes 

 

 

 

 

 

 

Parte b-Para variáveis intervenientes e moderadoras 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Essa coleta se deu por intermédio de relatórios e documentos sobre absenteísmo e 

ausências registradas dos servidores da Instituição pesquisada. A análise dos dados permeou a 

comparação direta das informações quantitativas levantadas, fazendo uso de testes estatísticos 

apropriados. A Figura 7, inspirada em Saunders et al., 2012, descreve sinteticamente a 

classificação metodológica da pesquisa. 
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Figura 7-Classificação metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor inspirado em Saunders et al. (2012). 

 Diante dessas considerações metodológicas, a pesquisa qualificada-se para 

discussão dos seus resultados, tópico do próximo capítulo.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa e as respectivas análises. 

Assim, para melhor estruturação do trabalho, optou-se por dividi-lo em 2 tópicos principais. O 

primeiro discute os resultados do Programa Educação Financeira (PEF) em relação ao nível de 

conhecimento financeiro dos servidores, cuja mensuração se deu por questionário elaborado e 

aplicado pela própria equipe formadora do Programa.  

O segundo tópico tem foco nos efeitos do PEF relacionados ao absenteísmo e está 

subdividido em três etapas. Primeiramente é realizado um panorama das possibilidades de 

verificar que o Programa produz efeitos no absenteísmo. Na segunda, apresenta-se os resultados 

referentes ao ano de 2015, que foi o período prévio à realização do PEF. Nessa parte, a intenção 

é demonstrar a similaridade dos Grupos Experimental e Controle quanto aos dados relacionados 

à ausência dos servidores pertencentes à amostra da pesquisa. A constatação de tal similitude é 

fundamental para verificar eventual impacto do PEF na medida em que partindo de bases 

similares antes do Programa, torna-se mais evidente encontrar diferenças no nível de ausência 

no instante posterior à sua realização. 

Na terceira etapa, empenha-se em analisar os resultados de 2017 ao cotejar os dados de 

ausência entre os Grupos Experimental e Controle para esse citado ano, e, adicionalmente, 

perfazer também uma análise longitudinal, comparando-os com os resultados de 2015 a fim de 

perceber eventual impacto que o PEF causou nas taxas de afastamento dos seus participantes.  

 

4.1 Nível de conhecimento Financeiro 

 

Foi possível observar um aumento do nível geral de conhecimento financeiro dos 

participantes do PEF entre o início e a conclusão da intervenção. Essa observação pode ser 

constatada tanto pela comparação da quantidade total de questões respondidas corretamente no 

momento inicial e final do Programa, quanto pela quantidade de dimensões financeiras 

acertadas. Primeiramente, analisa-se a quantidade de acertos brutos de questões para, na 

sequência, examinar o desempenho dos participantes em relação às dimensões financeiras. 

Assim, conforme os resultados do instrumento de coleta aplicado, as frequências das respostas 

corretas dos participantes do PEF estão representadas pela lógica de Pareto nos Gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 3-Quantidade de acertos das questões sobre finanças dos participantes do PEF 

(antes da participação no Programa) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Gráfico 4-Quantidade de acertos das questões sobre finanças dos participantes do PEF 

(após da participação no Programa) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A comparação dos Gráficos 3 e 4 possibilita observar que antes da participação no PEF, 

a dispersão era maior entre a quantidade de servidores que acertaram as questões, o que já não 

se verifica no momento posterior ao Programa, evidenciando observações mais próximas. Essa 

concentração de dados fica expressa quando se visualiza que no Gráfico 3, por exemplo, 80% 

dos participantes acertaram 3, 4, 5 ou 6 questões, enquanto que no Gráfico 4 verifica-se que 

80% dos participantes acertaram 5 ou 6 questões, isto é, dados mais concentrados. Além disso, 

depois de concluído o PEF, a quantidade de participantes que acertaram mais perguntas 
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aumentou. O Quadro 12 contribui para interpretação dos resultados delineados pelos Gráficos 

3 e 4, além de trazer outras informações. 

Quadro 12-Comparativo do nível de conhecimento financeiro 

Antes do PEF Após o PEF 

A maior parte dos participantes acertou 5 

das 6 perguntas (27 pessoas) 

A maior parte dos participantes acertou 6 

das 6 perguntas (35 pessoas) 

15% acertaram todas as perguntas 33% acertaram todas as perguntas 

79% acertaram 3 ou mais perguntas 83% acertaram 4 ou mais perguntas 

6% erraram todas as perguntas Ninguém errou todas as perguntas 

A média de acertos foi de 3,79 perguntas A média de acertos foi de 4,66 perguntas 

50% dos participantes acertaram 4 ou mais 

perguntas (mediana 4) 

50% dos participantes acertaram 5 ou mais 

perguntas (mediana 5) 

A dispersão das respostas em torno da média 

é 45% (Coeficiente de Variação) 

A dispersão das respostas em torno da média 

é 29% (Coeficiente de Variação) 

Fonte: Elaboração do autor. 

As descrições contidas no Quadro 12 sugerem o aumento do nível geral de 

conhecimento financeiro dos participantes do PEF quando se compara o período que antecedeu 

ao que sucedeu a participação dos servidores no Programa em 2016. Nesse mesmo sentido, 

estão os resultados para dimensão financeira: foram 71% dos participantes que conseguiram 

acertar no mínimo 3 dimensões das 4 existentes no instante que iniciou o Programa, sendo que 

esse percentual passou para aproximadamente 86% quando da conclusão do PEF. Os testes 

estatísticos realizados para as médias de acertos e nível de conhecimento financeiro ratificam 

esse crescimento. 
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Tabela 1-Teste t (amostras independentes) para quantidade de acertos e nível de 

conhecimento financeiro 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (1 cauda) 

F p-valor t p-valor 

Quantidade de acertos 
Assumindo variâncias 

diferentes 
4,875 0,028 4,202 0,000 

Dimensões Financeiras 
Assumindo variâncias 

diferentes 
29,832 0,000 2,644 0,004 

Fonte: Elaboração do autor. 

 Os testes da Tabela 1 consideraram um nível de confiança de 95% e foram assentados 

nas seguintes hipóteses: 

o Hipótese Nula: As médias das variáveis são iguais para o momento inicial e o final 

do Programa e 

o Hipótese Alternativa: As médias das variáveis do momento final são maiores que 

as do momento inicial do Programa. 

Diante de tal contexto e observando os p-valores dos Testes t sempre menores que 5%, 

não há condições de aceitar a hipótese nula de igualdade de médias, restando, então, a hipótese 

alternativa como viável estatisticamente. Interessante registrar que a rejeição da hipótese nula 

tem uma probabilidade de acerto de 99,3% e 83,1% para as variáveis quantidade de acertos e 

nível de conhecimento financeiro, respectivamente. Essas probabilidades são o poder ou 

potência do teste e mensura as chances de rejeitar a hipótese nula quando a mesma realmente é 

falsa. 

Interessa também verificar esses resultados considerando o gênero dos participantes a 

fim de identificar se há diferenças das ações do Programa a par desse critério. Os resultados 

estão na Tabela 2. Importante destacar que a apreciação por gênero ocorre na medida em que, 

como visto no referencial teórico, essa variável demográfica pode diferenciar as taxas de 

absenteísmo, assim, optou-se por distinguir também por gênero os resultados de todas as 

variáveis da pesquisa a fim de perceber eventuais cenários divergentes conforme o sexo. Assim, 

foram calculados os Testes t a fim de saber se a média de acertos e o nível de conhecimento 

financeiro médio do gênero masculino no instante posterior ao PEF foi maior que o calculado 

para o instante antecessor ao programa. O mesmo procedimento foi repetido para o público 

feminino. O nível de confiança foi de 95% e as hipóteses do teste são iguais às relacionadas à 

Tabela 1, só que categorizadas por gênero neste caso. 
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Tabela 2-Teste t (amostras independentes) para quantidade de acertos e nível de 

conhecimento financeiro por gênero entre períodos 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (1 cauda) 

F p-valor t 
p-

valor 

G
ru

p
o

 

M
as

cu
li

n
o

 

Quantidade de acertos 
Assumindo variâncias 

iguais 
1,565 0,214 1,608 0,055 

Nível de conhecimento 

financeiro 

Assumindo variâncias 

iguais 
3,658 0,059 0,937 0,175 

G
ru

p
o

 

F
em

in
in

o
 

Quantidade de acertos 
Assumindo variâncias 

iguais 
3,578 0,061 4,298 0,000 

Nível de conhecimento 

financeiro 

Assumindo variâncias 

diferentes 
28,626 0,000 2,617 0,005 

Fonte: Elaboração do autor. 

Os resultados mostram que não existe significativa diferença entre as médias do gênero 

masculino, uma vez que todos o p-valores foram maiores que 0,05, evidenciando que não houve 

aumento da média de quantidade de acertos das questões e do nível geral de conhecimento em 

finanças atinentes às dimensões financeiras. Em contraponto, os p-valores do gênero feminino 

foram todos abaixo de 0,05, denotando que essas duas categorias para esse público tiveram 

aumentos estatísticos significativos.  

Assim, no caso do gênero feminino houve rejeição da hipótese nula e as probabilidades 

calculadas de se rejeitar corretamente essa hipótese, isto é, a potência do teste, foi de 99% para 

a quantidade média de acertos das questões e 83% para o nível geral de conhecimento 

financeiro. Esse conjunto de resultados aponta que as oficinas do Programa surtiram efeito 

significativo apenas para o público feminino. Porém, quando se observa as médias que foram 

testadas, percebe-se que as estatísticas do gênero masculino são superiores. Necessário, assim, 

verificar se existe diferenças significantes das médias entre os gêneros feminino e masculino a 

fim de melhor entender esses resultados. A Tabela 3 mostra os resultados utilizando Teste t. 
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Tabela 3-Teste t (amostras independentes) para quantidade de acertos e nível de 

conhecimento financeiro por períodos entre os gêneros 

Médias (em dias) 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

Teste t para 

igualdade de médias 

(1 cauda) 

F p-valor t p-valor 

A
n
te

s 
d
o
 P

E
F

 

Quantidade de 

acertos 

Masculino 4,49 

1,325 0,252¹ 4,086 0,000 
Feminino 3,26 

Conhecimento 

financeiro 

Masculino 0,82 
21,666 0,000² 2,256 0,013 

Feminino 0,63 

A
p
ó
s 

o
 

P
E

F
 

Quantidade de 

acertos 

Masculino 4,95 
0,419 0,519¹ 1,879 0,031 

Feminino 4,45 

Conhecimento 

financeiro 

Masculino 0,89 
2,376 0,126¹ 0,755 0,226 

Feminino 0,83 
Fonte: Elaboração do autor. 

Nota:  ¹ Assumindo variâncias iguais. 

 ² Assumindo variâncias diferentes.  

 As hipóteses desses testes são: 

o Hipótese Nula: As médias das variáveis do gênero masculino são iguais às do 

gênero feminino e 

o Hipótese Alternativa: As médias das variáveis do gênero masculino são maiores 

que as do gênero feminino. 

Os resultados da Tabela 3 informam que antes do início do PEF as médias de quantidade 

de acertos das questões e do nível geral de conhecimento financeiro do público masculino era 

significativamente maior que as do gênero feminino. Essa afirmação é factível quando se 

observa os p-valores respectivos: todos abaixo de 5%, fazendo com que se rejeite a hipótese 

nula. Diante dessa rejeição, é importante calcular o poder do teste a fim de saber a probabilidade 

de realmente a hipótese nula ser falsa. Para a variável quantidade de acertos, a potência foi de 

99%, porém, para o nível de conhecimento financeiro, o poder do teste foi de 70%, abaixo dos 

80% recomendados pela literatura, o que significa que, embora o p-valor tenha sido menor que 

5%, as chances de estar correto quando se decide não aceitar a hipótese nula não são ideais. 

Interessante notar que logo após o PEF, o nível de conhecimento financeiro entre os 

gêneros já era estatisticamente igual (p-valor = 0,226 > 0,05), não existindo evidências 

significativas para considerar o do público masculino maior que o do feminino. Já em relação 

à quantidade média de acertos das questões, a do gênero masculino permaneceu 

estatisticamente maior que a do grupo feminino, refutando-se, assim, a hipótese nula, porém, 

com um poder do teste de 58%, também abaixo do sugerido, o que, repisa-se, expressa que a 

probabilidade de estar certo quando opta-se por rejeitar a hipótese nula não é a apropriada. 
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Nesse contexto, pelo que foi descrito nesta subseção, é possível notar preliminarmente 

que o PEF foi eficaz no ano de 2016, especificamente em relação ao público feminino, 

apresentando aumentos significativos de quantidade de questões acertadas e nível de 

conhecimento financeiro geral entre o período inicial e final do Programa. Porém, em relação 

ao gênero masculino, necessário observar que as médias desse grupo já eram estatisticamente 

superiores em relação às médias do gênero feminino, o que sugere que este último gênero tinha 

mais espaço para melhoria de desempenho, isto é, tinha margem para o aumento do 

conhecimento financeiro básico e, de fato, isso foi observável quando do momento de 

finalização do Programa, instante em que as médias entre os gêneros, antes diferentes, já eram 

estatisticamente iguais, o que contribui para o entendimento do porquê o Programa não ter 

apresentado resultados expressivos ao público masculino para essas variáveis. 

Importante frisar também que este cenário retrata a eficiência do Programa, contudo, 

sua efetividade em relação às taxas de absenteísmo precisa ser auferida. Portanto, após essas 

primeiras análises do PEF, passa-se ao exame de tal efetividade. 

 

4.2 O Programa Educação Financeira e a taxa de absenteísmo 

 

Para melhor estruturação do trabalho, este tópico está subdividido em 3 partes. 

Primeiramente abordar-se os meios pelos quais é possível conferir efetividade ao PEF, de modo 

a nortear as análises dos resultados. Isso é importante porque assenta as possibilidades de 

outorgar ao Programa algum potencial efeito para a melhoria do absenteísmo.  

Após, na segunda parte, são trabalhados os dados referentes ao ano que antecedeu a 

realização do PEF, isto é, 2015, onde são apresentadas e discutidas questões relacionadas à 

similitude entre os componentes do Grupo Experimental e do Grupo Controle. Por fim, na 

terceira parte, trabalha-se para verificar diferenças significativas entre esses Grupos no ano que 

sucedeu ao PEF, isto é, 2017, de modo a evidenciar o impacto causado pelo Programa nos 

índices de ausência de seus participantes. 

 

4.2.1 Formas para apurar a efetividade do PEF 

Para a Instituição pesquisada, o resultado mais efetivo do Programa Educação 

Financeira refere-se à redução da taxa de absenteísmo dos seus participantes. Isso é evidente 

quando se observa uma das metas estratégicas da referida Instituição: reduzir em 5% ao ano o 

índice de absenteísmo-doença.  
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Nesse sentindo e do ponto de vista dos resultados a partir da metodologia adotada nesta 

investigação, importa registrar que a efetividade do Programa pode ser alcançada de formas 

diferentes, isso porque observa-se, por exemplo, que a iniciativa pode ser efetiva mesmo se a 

taxa de ausência de seus participantes aumentarem, desde que a taxa do Grupo Controle 

aumente em percentual significativamente maior. Para uma melhor visualização dessas 

possíveis formas, a Figura 8 esquematiza as possibilidades de efetividade do PEF.  

Figura 8-Possibilidades de efetividade do Programa Educação Financeira 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 Assim, existem 5 acontecimentos distintos que permitem afirmar que o PEF foi efetivo, 

ou seja, suas ações conduziram a um impacto de melhoria no nível de absenteísmo. Uma dessas 

formas, já comentada, refere-se ao caso de ter-se o absenteísmo do Grupo Experimental 

aumentado, o que, em um primeiro instante, pode causar estranheza porque tal situação vai na 

contramão da teoria apresentada. Aqui, é necessário lembrar que outros fatores estão agindo no 

nível de ausência dos servidores do Poder Judiciário e, dessa forma, é possível que a taxa do 

referido Grupo aumente e mesmo assim o PEF seja efetivo, desde que a taxa de ausência do 

Grupo Controle aumente em maior magnitude, o que implica afirmar que a intervenção 

financeira teve o condão de refrear o nível geral de ausências do GE. 

Em outra situação, se a taxa de absenteísmo do Grupo Experimental reduzir e a mesma 

medida para o Grupo Controle aumentar, se manter estável ou até mesmo, também reduzir, só 

que em menor grau em relação à taxa do Grupo Experimental, pode-se afirmar que o PEF 

alcançou a efetividade pretendida. De igual forma, se o absenteísmo do Grupo Experimental se 

... reduziu ... manteve 

... aumentou 

... reduziu em menor percentual 

... manteve ... aumentou 

... aumentou ... aumentou em maior percentual 

A taxa de absenteísmo do Grupo 

Experimental...  

A taxa de absenteísmo do Grupo 

Controle...  
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mantiver no mesmo patamar antes e após a intervenção e a abstenção do Grupo Controle 

aumentar, também será conferida efetividade para o PEF. 

Diante dessas cinco maneiras distintas, passa-se para os resultados e análises auferidos 

para o Grupo Experimental e Controle no ano que antecedeu o Programa de Educação 

Financeira.  

  

4.2.2 Resultados e análises antes do Programa Educação Financeira 

A quantidade de pessoas que concluíram o Programa Educação Financeira em 2016 e 

que, por consequência, forma o Grupo Experimental da presente pesquisa, totalizou 106 

servidores, em que pese o total de inscritos no Programa tenha sido 128, 22 pessoas não 

finalizaram todas as etapas do PEF em virtude de não completarem a carga horária mínima.  

O Grupo Controle também foi formado por 106 servidores, porém, esses nunca 

participaram do Programa, sendo requisito preliminar para formação desse Grupo os seus 

integrantes apresentarem mesmo nível de absenteísmo do Grupo Experimental no instante que 

antecedeu a intervenção. 

A Tabela 4 traz dados descritivos sobre a abstenção desses dois grupos nesse primeiro 

momento de apuração. 

Tabela 4-Estatísticas descritivas para períodos de afastamentos, dias de afastamentos e 

taxas de absenteísmo para o momento antes do PEF-2015 

Variáveis Grupo Mínimo Máximo Total Média 
Desvio 

Padrão 

Períodos de 

afastamentos 

Experimental 0 10 159 1,50 2,30 

Controle 0 8 131 1,24 1,85 

Dias de 

afastamentos 

Experimental 0 112 514 4,85 15,15 

Controle 0 115 515 4,86 15,34 

Taxa de 

Absenteísmo  

Experimental 0,000% 30,685% - 1,329% 4,152% 

Controle 0,000% 31,507% - 1,331% 4,202% 
Fonte: Elaboração do autor. 

Inicialmente, importa registrar que por ter dias médios de afastamento praticamente 

iguais, mas períodos médios de afastamentos menor, o Grupo Controle denota uma maior média 

de dias de afastamentos por período, aproximadamente 4 dias contra 3 dias do Grupo 

Experimental, ou seja, nesse primeiro momento, as pessoas que compõe o G.C. tiveram, em 

média, menos períodos de afastamento, porém, cada um desses períodos é, também em média, 

mais longo, ficando, pois, ausentes por um lapso maior de tempo.  

Ainda a partir dos dados da Tabela 4, percebe-se que os grupos apresentam amplitudes 

próximas, além de médias e desvios padrões quase idênticos, exceção feita para quantidade de 
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períodos de afastamentos cujos valores destoam entre si. Verifica-se, por exemplo, que a 

diferença percentual entre as médias do período de afastamento do G.E. em relação ao G.C. 

foi em torno de 21% enquanto essa mesma diferença para as variáveis quantidade de dias 

afastados e absenteísmo foi de 0,2% para ambas.   

Contudo, ao se adicionar análise intervalar, denota-se que mesmo o período de 

afastamentos apresenta similaridade entre os dois grupos. O Gráfico 5 mostra o intervalo de 

confiança construído para as médias das duas primeiras variáveis da Tabela 4, com nível de 

significância de 5%. 

Gráfico 5-Intervalo de confiança (1-α = 95%) para média do período de afastamento e 

dias de afastamento-2015 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

O Gráfico 5 revela o quão análogos são os grupos por intermédio da posição dos 

intervalos de confiança para os períodos e os dias de afastamentos, sendo fácil perceber a 

proximidade vertical da localização das respetivas linhas intervalares. Mesmo com uma média 

e dispersão menor, a quantidade de afastamentos do Grupo Controle apresentou intervalo 

parecido com o do G.E. Cenário idêntico está relacionado ao nível de absenteísmo dos grupos 

conforme apresenta o Gráfico 6. 
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Gráfico 6-Intervalo de confiança (1-α = 95%) para  

taxa média de absenteísmo em 2015 

 

Fonte: Elaboração do autor.  

A semelhança dos dados e das respectivas linhas intervalares presentes no Gráfico 6 

expressa visualmente a similitude entre os grupos com base nos dados do nível de absenteísmo. 

Ademais, é igualmente perecido a quantidade de servidores de cada grupo que não se ausentou 

por nenhum período no ano que antecedeu o Programa, conforme mostram os Gráficos 7 e 8. 

Gráfico 7-Servidores ausentes e não ausentes-2015 (Grupo Experimental) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Gráfico 8-Servidores ausentes e não ausentes-2015 (Grupo Controle) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Foram 59 servidores do G.E. e 56 do G.C. que não tiveram nenhum período de 

afastamento, isto é, a maioria dos componentes de cada grupo. A proximidade desses números 

não se deu por acaso, afinal essa semelhança era fundamental para se conseguir dois grupos os 

mais semelhantes possíveis para efeitos comparativos nos momentos que antecederam e 

sucederam o PEF. 

O procedimento para escolha do Grupo Controle observou também a distribuição dos 

participantes do Grupo Experimental no território estadual, o que se torna importante na medida 

em que ambos os grupos consideram as mesmas características de cada localidade. Assim a 

similaridade da distribuição geográfica entre os grupos permite que eles estejam sob as mesmas 

condições de influência espacial. Os mapas constates na Figura 9 apresentam a concentração 

de servidores entre as comarcas do Estado de Rondônia para os dois grupos. 

Figura 9-Distribuição da amostra dos Grupos por comarca-Rondônia-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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A Figura 9 proporciona uma visão acerca do quantitativo de pessoas que formam cada 

grupo por comarca judiciária, instante em que é possível anotar que 78% de todas as 23 

comarcas do Estado de Rondônia possuem montante de servidores pertencentes ao mesmo 

grupo quantitativo, já considerando as comarcas que não tiveram participantes nos grupos. 

Dessa forma, mais de 20% das comarcas não coadunam com o quantitativo de servidores em 

cada um dos grupos da pesquisa. 

Diante dessa situação, importante comparar as médias de absenteísmo dessas 

localidades com a média geral, considerando as 212 observações amostrais (106 de cada grupo). 

Assim, o Gráfico 9 mostra o diagrama por comarca, com destaque para 5 localidades cujos 

quantitativos não coadunaram. 

Gráfico 9-Diagrama do nível de absenteísmo por comarca-2015 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Observa-se a partir do Gráfico 9 que metade das comarcas apresentam absenteísmo 

próximo à média geral representada pela linha tracejada: Alta Floresta d’Oeste, Cacoal, 

Cerejeiras, Espigão d’Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Nova Brasilândia d’Oeste, Pimenta Bueno e Santa 

Luzia d’Oeste. A outra metade, portanto, já está mais dispersa, com realce para Ariquemes, 
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Machadinho d’Oeste e Vilhena, sendo esta última uma das comarcas cujo quantitativo de 

servidores entre os grupos experimental e controle não estão compatíveis. 

As médias de absenteísmos mais díspares apresentadas por esses locais pode ser 

influencia justamente das características regionais, como infraestrutura instalada, relação com 

chefia ou condições gerais de trabalho que a região proporciona. Por isso, afim de verificar se 

a dispersão dessas médias é explicada por conta da localização das respectivas comarcas, 

necessário proceder a análise de variância, considerando como fator único a localidade da 

comarca. 

Tabela 5-Análise de Variância da Taxa de Absenteísmo 

Parte a – Teste de  

Homogeneidade de Variância 

Estatística de Levene p-valor 

1,274 0,213 

Parte b - ANOVA 
F p-valor 

0,358 0,992 
Fonte: Elaboração do autor. 

A parte a da Tabela 5 apresenta o Teste de Levene cujo p-valor calculado foi acima de 

5%, aceitando-se, assim, a hipótese de variâncias iguais para as médias de absenteísmos das 

comarcas. Dessa forma, é possível prosseguir na ANOVA e inferir que essas referidas médias 

não possuem diferença estatística significante ao nível de confiança de 95%, uma vez que o p-

valor apresentado pela parte b da referida Tabela 5 também resultou acima de 0,05. Assim, as 

localizações das comarcas e, por consequência, as diferenças entre os quantitativos de 

servidores entre os Grupos nessas comarcas, não interferem nas taxas de absenteísmos dos 

mesmos, o que permite comparar os dados de abstenção entre eles. 

 Nesse sentido, prossegue-se a investigação considerando a análise da significância 

estatística do absenteísmo de cada um dos grupos, tendo em vista que estes precisam ter médias 

estatisticamente iguais no momento que antecipa o Programa Educação Financeira. Por isso, a 

Tabela 6 traz os resultados do Teste t para a média de períodos de afastamentos, dias 

afastados e absenteísmo dos dois grupos. 
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Tabela 6-Teste t (amostras independentes) para  

Grupo Experimental e Controle-2015 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (2 caudas) 

F p-valor t p-valor 

Dias afastados 
Assumindo variâncias 

iguais 
0,000 0,983 0,005 0,996 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo variâncias 

diferentes 
4,772 0,030 -0,921 0,358 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

iguais 
0,000 0,983 0,05 0,996 

Fonte: Elaboração do autor. 

Inicialmente é necessário esclarecer que o p-valor do Teste t foi calculado para análise 

bicaudal, tendo em vista que a hipóteses nula e alternativa foram descritas assim: 

o Hipótese Nula: As médias das variáveis são iguais para os Grupos Controle e 

Experimental e 

o Hipótese Alternativa: As médias das variáveis são diferentes para os Grupos 

Controle e Experimental. 

Da Tabela 6, infere-se que os grupos possuem mesmas médias para quantidade de dias 

afastados, quantidade de períodos de afastamentos e taxa de absenteísmo (todos 

apresentaram p-valor para o Teste t acima de 0,05), ou seja, trata-se realmente de grupos 

semelhantes sob todos os aspectos tratados neste estudo, estando aptos, pois, para comparação 

dos resultados após a intervenção do Programa. 

Interessa notar que o Teste de Levene acusou variâncias diferentes para a quantidade de 

períodos de afastamentos (p-valor abaixo de 0,05) demonstrando que a dispersão dessa 

variável difere entre os grupos, embora, como já assentado, suas médias sejam iguais 

estatisticamente. 

 Para finalizar esta subseção, cabe ainda verificar a existência de diferenças estatísticas 

para as variáveis de abstenção até aqui tratadas em relação ao gênero. Dessa forma, os Gráficos 

10 e 11 mostram a composição dos grupos em consideração ao gênero de seus participantes. 
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Gráfico 10-Composição dos grupos por gênero (Grupo Experimental) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Gráfico 11-Composição dos grupos por gênero (Grupo Controle) 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Existe uma proporção similar entre os grupos quando se observa o gênero, evidenciando 

a semelhança destes também sob este quesito. Esse fato reforça o caráter de igualdade dos 

grupos, o que é fundamental para pesquisa. Ademais, aplicando o Teste Qui-quadrado para 

verificação da igualdade dessa categoria, obtêm-se os resultados conforme Tabela 7. 

Tabela 7-Teste Qui-quadrado para gênero dos Grupos Experimental e Controle 

 Valor p-valor 

Qui-quadrado de Pearson 
Grupo Experimental 1,358 0,244 

Grupo Controle 3,057 0,080 
Fonte: Elaboração do autor. 
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As hipóteses do Teste da Tabela 7 são: 

o Hipótese Nula: A quantidade de pessoas do gênero feminino é igual a quantidade de 

pessoas do gênero masculino em cada um dos grupos e 

o Hipótese Alternativa: A quantidade de pessoas do gênero feminino é diferente da 

quantidade de pessoas do gênero masculino em cada um dos grupos. 

Como o p-valor para ambos os grupos foi superior a 0,05, não é possível rejeitar a 

hipótese nula, aceitando-se, assim, a declaração de que os grupos são iguais em relação à 

quantidade dos gêneros, o que reforça a similaridade existente entre os grupos. A Tabela 8 

apresenta as estatísticas descritivas do G.E. e G.C. por gênero. 

Tabela 8-Estatísticas descritivas dos grupos por gênero-2015 

Grupo Variável 
Média Desvio Padrão 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Experimental 

Dias afastados 5,92 3,51 18,87 8,48 

Períodos de afastamentos 1,32 1,72 2,25 2,37 

Taxa de absenteísmo 1,62% 0,96% 5,17% 2,32% 

Controle 

Dias afastados 2,44 8,27 4,13 23,02 

Períodos de afastamentos 1,27 1,18 2,01 1,62 

Taxa de absenteísmo 0,68% 2,27% 1,13% 6,31% 
Fonte: Elaboração do autor. 

Pela Tabela 8, depreende-se que as pessoas do sexo feminino do Grupo Experimental 

apresentaram médias maiores que as do sexo feminino do Grupo Controle, com destaque para 

a quantidade de dias afastados e a taxa de absenteísmos cujos resultados foram mais que o 

dobro de um grupo em relação ao outro. Porém, essas médias maiores foram acompanhadas 

também de uma maior dispersão dos dados observados, o que revela um maior viés em seu 

valor, sendo necessário, portanto, maior atenção quando de sua análise. 

 Para o gênero masculino, a situação se inverte e tanto a taxa de absenteísmo quanto a 

quantidade de dias afastados possuem médias e desvios padrões maiores no Grupo Controle. 

Porém, quando comparada essas médias considerando suas significâncias estatísticas, não 

existe diferença entre o Grupo Experimental e Controle para o público masculino. Para o 

feminino, a situação se repete e não é verificada diferença significativa entre as médias, sempre 

considerando o nível de confiança de 95%.  
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Tabela 9-Teste t (amostras independentes) para mesmo gênero entre Grupo 

Experimental e Controle-2015 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (2 caudas) 

F p-valor t p-valor 

G
ên

er
o
 

F
em

in
in

o
 

Dias 

afastados 

Assumindo variâncias 

diferentes 
6,726 0,011 -1,385 0,171 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo variâncias 

iguais 
0,610 0,436 -0,124 0,902 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

diferentes 
6,726 0,011 -1,385 0,171 

G
ên

er
o
 

M
as

cu
li

n
o

 Dias 

afastados 

Assumindo variâncias 

diferentes 
6,144 0,015 1,293 0,202 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo variâncias 

diferentes 
5,764 0,018 -1,279 0,205 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

diferentes 
6,144 0,015 1,293 0,202 

Fonte: Elaboração do autor. 

A Tabela 9 traz dados que revelam não haver diferenças estatisticamente significativas 

entre o gênero feminino de um grupo em comparação ao outro, o mesmo ocorrendo para o 

gênero masculino. A Hipótese Nula do Teste, portanto, não pode ser refutada ao afirmar 

justamente que, para cada gênero, as médias entre os Grupos são iguais, enquanto que a 

Hipótese Alternativa afirma que tais médias são diferentes. Além disso, quando se compara as 

médias entre os gêneros, isto é, entre o público feminino e masculino de cada um dos Grupos, 

verifica-se que também não existe diferenças significativas conforme Tabela 10. 

Tabela 10-Teste t (amostras independentes) entre gêneros do mesmo grupo-2015 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (2 caudas) 

F p-valor t p-valor 

G
ru

p
o
 

E
x
p
er

im
en

ta
l Dias 

afastados 

Assumindo variâncias 

iguais 
2,941 0,089 0,810 0,420 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo variâncias 

iguais 
0,271 0,604 -0,891 0,375 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

iguais 
2,941 0,089 0,810 0,420 

G
ru

p
o
 

C
o
n
tr

o
le

 

Dias 

afastados 

Assumindo variâncias 

diferentes 
11,875 0,001 -1,663 0,103 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo variâncias 

iguais 
1,591 0,210 0,252 0,801 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

diferentes 
11,875 0,001 -1,663 0,103 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Os resultados da Tabela 10 informam que todos os p-valores foram acima de 5% para o 

Teste t, indicando que as médias para ambos os gêneros são estatisticamente iguais dentro de 

cada grupo, não havendo importância para as variáveis de ausência se a pessoa é do sexo 

feminino ou masculino, sempre lembrando que a Hipótese Nula do Teste retrata a igualdade 

entre as médias e a Hipótese Alternativa a diferença entre estas. 

Por fim, diante de tudo que foi levantado nesta subseção, a Figura 10 esquematiza um 

resumo dos resultados relacionados à taxa de absenteísmo, onde o sinal “=” representa a 

igualdade estatística entre as médias. 

Figura 10-Resumo do absenteísmo médio dos Grupos antes do PEF-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

A Figura 10 resumiu as informações apenas para a taxa de absenteísmo, mas importante 

sobrelevar que as variáveis quantidade de dias afastados e quantidade de períodos de 

afastamentos também seguem o mesmo esquema. Portanto, de forma geral, resume-se que 

essas 3 variáveis: 

o apresentam valores estatisticamente iguais quando se compara o resultado do Grupo 

Experimental com o resultado do Grupo Controle; 

o apresentam valores estatisticamente iguais quando se compara o resultado do 

gênero feminino entre os dois grupos; 

o apresentam valores estatisticamente iguais quando se compara o resultado do 

gênero masculino entre os dois grupos; 
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o apresentam valores estatisticamente iguais quando se compara os gêneros dentro de 

cada um dos grupos, isto é, mulheres e homens apresentam mesmo nível de 

absenteísmo; 

o não sofrem influência da localização geográfica em que laboram os servidores 

participantes dos grupos e 

o a proporção entre a quantidade de pessoas do gênero masculino e feminino em cada 

um dos Grupos é estatisticamente igual a 50%. 

Além disso, os grupos estão similarmente distribuídos nas comarcas judiciárias do 

Estado, podendo-se concluir, assim, que no ano que antecedeu o Programa Educação 

Financeira, os grupos selecionados estavam em situação semelhante quanto às variáveis 

relacionadas à abstenção. Tal fato se configura em uma situação que permite com mais 

facilidade uma comparação dos resultados para o ano que sucedeu o PEF, a fim de avaliar 

eventual interferência do Programa nas medidas de absenteísmo. 

 

4.2.3 Resultados e análises após o Programa Educação Financeira 

Após a realização de todas as oficinas do PEF no ano de 2016, foram coletados dos 

integrantes dos Grupos Experimental e Controle os dados de afastamentos para o ano civil 

seguinte, isto é, 2017, para fins de comparação com o ano que antecedeu o acontecimento do 

Programa. 

Assim, foram computados para os dois grupos a quantidade de períodos de 

afastamentos, o número de dias afastados e a taxa de absenteísmo. A Tabela 11 apresenta os 

registros dos valores mínimos, máximos, as quantidades totais, as médias e os respectivos 

desvios padrões dessas variáveis. 

Tabela 11-Estatísticas Descritivas para períodos de afastamentos, dias de afastamentos e 

taxas de absenteísmo para o momento após o PEF-2017 

Variáveis Grupo Mínimo Máximo Total Média 
Desvio 

Padrão 

Períodos de 

afastamentos 

Experimental 0 12 204 1,92 2,63 

Controle 0 11 213 2,01 2,29 

Dias de 

afastamentos 

Experimental 0 126 764 7,21 18,69 

Controle 0 178 1307 12,33 24,27 

Taxa de 

Absenteísmo  

Experimental 0,000% 34,521% - 1,975% 5,121% 

Controle 0,000% 48,767% - 3,378% 6,650% 
Fonte: Elaboração do autor. 

A partir dos dados da Tabela 11 pode-se afirmar que todas as amplitudes se expandiram 

no ano de 2017 em relação a 2015, também aumentou a quantidade total de períodos e dias 
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afastados, assim como a taxa média de absenteísmo. Importante lembrar que são inúmeros 

fatores que podem exercer influência sobre o comportamento de ausência no trabalho de uma 

pessoa, portanto, não há incoerência teórica em relação ao crescimento da taxa de abstenção 

dos servidores que participaram do Programa Educação Financeira, uma vez que tal intervenção 

tenta tratar apenas uma das fontes do absenteísmo. 

Observa-se, ainda, que os desvios padrões também aumentaram, porém, as dispersões 

dos dados em relação às médias diminuíram tendo em vista que os aumentos desses desvios 

foram em menor proporção que o ocorrido nas médias, resultando, assim, em coeficientes de 

variação menores, conforme demonstra o Gráfico 12. Observa-se que com uma dispersão menor 

dos dados, o valor da média é uma estatística mais representativa de todo conjunto, contudo, 

mesmo sendo as dispersões menores quando comparadas com 2015, ainda são muito altas em 

termos absolutos e, portanto, toda análise das medidas de tendência central precisa ser 

cautelosa.  

Gráfico 12-Coeficientes de Variação 2015 e 2017 para  

Grupo Experimental e Controle 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 O Gráfico 12 mostra que todos os coeficientes de variação em 2017 foram menores que 

os de 2015. Contudo, as variações para a taxa de absenteísmo embora tenham saído do estágio 

dos 300%, permaneceram altas, alcançando mais de 250% de dispersão em relação à média no 

Grupo Experimental e quase 200% no Grupo Controle. Situação análoga se repete para a 

quantidade de dias afastados e quanto ao montante de períodos de afastamentos, variáveis 

em que todos os coeficientes estão acima de 100% em 2017. Assim, repisa-se, a análise das 
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médias necessita considerar a magnitude desses desvios. Nesse sentido, apresenta-se o Gráfico 

13. 

Gráfico 13-Intervalo de confiança (1-α = 95%) para média do período de afastamento e 

dias de afastamento-2017 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

É possível observar por intermédio do Gráfico 13 que a média dos períodos de 

afastamento entre os grupos é pontualmente próxima e, além disso, possuem intervalos de 

confiança parecidos, sendo que o espaçamento do Grupo Controle é menor e está 

completamente adstrito à faixa que ocupa o Grupo Experimental, indicando serem valores 

estatisticamente iguais. Por outro lado, a quantidade média de dias afastados já demonstra uma 

dissonância dos intervalos entre os dois grupos.  

Conforme já visto em 2015, a quantidade de dias afastados por servidor foi de 

aproximadamente 5, enquanto que, em 2017, os dias afastados para o G.C. foi de mais de 12 

dias por pessoa e para o G.E. pouco mais de 7. Esse crescimento ocorrido no Grupo Controle 

foi responsável pelo aumento da quantidade média de tempo de ausência/período, conforme 

exposto o Gráfico 14. 
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Gráfico 14-Evolução da duração média dos períodos 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

O Gráfico 14 permite visualizar um crescimento muito maior da duração média do 

período de afastamento para o Grupo Controle em relação ao Grupo Experimental. Em termos 

aproximados, cada período de afastamento era de 4 dias em 2015 e passou para 6 dias em 2017 

no G.C., enquanto que no G.E. os registros passaram de 3 dias de afastamentos/período para 4, 

indicando que o aumento foi menor nesse último grupo. 

Acerca da taxa de absenteísmo, no ano de 2015, os intervalos de confiança para essas 

taxas praticamente coincidiram entre os grupos, apresentando limites inferiores quase iguais 

como demonstra a Linha 1 do Gráfico 15. Porém, na segunda mensuração, ou seja, em 2017, o 

limite mínimo do intervalo de confiança para o Grupo Controle sequer alcançou o valor da 

média do Grupo Experimental. 
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Gráfico 15-Intervalo de confiança (1-α = 95%) para taxa de absenteísmo-2015 e 2017 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Ademais, quando se compara os dados intragrupos, observa-se que mesmo com o 

aumento do nível de ausência existente no G.E. de 1,329% para 1,975%, os intervalos de 

confiança de 2015 e 2017 permanecem sobrepostos em sua maior parte, o que já não é possível 

observar no G.C., caso em que a faixa que compartilham é diminuta, uma vez que o limite 

inferior do absenteísmo em 2017 para esse grupo é levemente menor que o limite superior da 

média de abstenção em 2015 conforme denota-se com o auxílio da Linha 2 do Gráfico 15.   

A fim de identificar diferenças significativas entre as médias das variáveis dias 

afastados, períodos de afastamentos e absenteísmo entre os grupos para o ano que sucedeu 

a realização do Programa Educação Financeira, foi realizado o Teste t cujos resultados são os 

constantes na Tabela 12. 
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Tabela 12-Teste t (amostras independentes) para  

Grupo Experimental e Controle-2017 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (1 cauda) 

F p-valor t p-valor 

Dias afastados 
Assumindo variâncias 

diferentes 
4,223 0,041 1,722 0,043 

Períodos de 

afastamentos 
Assumindo variâncias iguais 1,065 0,303 0,251 0,401 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

diferentes 
4,223 0,041 1,722 0,043 

Fonte: Elaborado pelo autor com suporte do Software SPSS. 

Inicialmente é necessário esclarecer que o p-valor do Teste t foi calculado para análise 

unicaudal, tendo em vista que as Hipóteses Nula e Alternativa foram descritas assim: 

o Hipótese Nula: As médias das variáveis são iguais para os Grupos Controle e 

Experimental e 

o Hipótese Alternativa: As médias das variáveis do Grupo Controle são maiores que 

as do Grupo Experimental. 

Da Tabela 12, nota-se que o único p-valor do Teste t acima de 0,05 é atinente aos 

períodos de afastamentos, sendo que não há, portanto, diferenças significativas entre as 

médias dessa variável entre os Grupos Experimental e Controle. Já a quantidade média de dias 

afastados por servidor e a taxa de absenteísmo são significativamente diferentes nesses grupos, 

indicando, conforme o Teste, que o Grupo Controle apresenta absenteísmo maior que o 

Experimental. Nessa situação, como a hipótese nula não foi aceita, necessário calcular a 

probabilidade de rejeitá-la sendo a mesma realmente falsa e, nesse ponto, as chances são de 

52%, um percentual abaixo do 80% recomendado pela literatura. Porém, continuar-se-á com o 

resultado do Teste considerando apenas o p-valor, uma vez que os resultados mais à frente serão 

especificados por gênero, momento em que se poderá entender melhor o resultado dessa 

potência do teste aquém do adequado. 

Portanto, em 2017 esses Grupos, que em 2015 eram semelhantes quanto ao absenteísmo, 

agora apresentam taxas de abstenção estatisticamente diferentes, sendo possível inferir, ainda, 

que tal diferença não se deu pelo aumento na quantidade de períodos de afastamentos do G.C., 

uma vez que, repisa-se, as médias para essa variável entre esses grupos foram iguais (p-valor = 

0,401 > 0,05), mas sim pelo aumento da quantidade de dias afastados. Isso significa que os 

componentes do G.C. embora tenham a mesma quantidade estatística de períodos afastados que 

o G.E., possuíram maior duração média de afastamentos para cada um desses períodos. O 
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Gráfico 16 ajuda a entender esse aumento da abstenção no Grupo Controle ao trazer um 

comparativo das frequências dos afastamentos por duração do período afastado. 

Gráfico 16-Frequência dos dias afastados por duração do período 

Grupo Experimental 

 

Grupo Controle 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Assim, observa-se que independentemente do grupo ou do momento, os afastamentos 

da classe de até 5 dias, exclusive, são os mais recorrentes, cabendo observar que eles 

aumentaram nos dois grupos entre os anos 2015 e 2017. Acerca dos períodos de 5 a 10 dias, 

eles também aumentaram para o Grupo Experimental entre esses anos, enquanto que para o 

Grupo Controle houve uma redução, porém, em contraponto, surgiram afastamentos com 

duração entre 20 a 50 dias neste último Grupo no ano de 2017, o que não aconteceu em 2015, 

fato este preponderante para o aumento do nível geral de absenteísmo para o G.C. 

 Em números absolutos, destaca-se que o Grupo Experimental não conseguiu baixar a 

quantidade de afastamentos com duração de até 20 dias, exclusive, uma vez que em 2015 foram 

44 períodos compreendidos nessa faixa e em 2017 foram 48, enquanto o Grupo Controle 

reduziu esse quantitativo de 47 para 46 no mesmo intervalo de tempo, sendo, portanto, 

2015 

2015 

2017 

2017 
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realmente os surgimentos de períodos de ausência envolvidos entre 20 a 50 dias os responsáveis 

pela elevação da taxa de absenteísmo no Grupo Controle. 

 Importante registrar que o Gráfico 16 trata apenas das situações em que houve 

afastamentos, sendo necessário também analisar os casos em que não foram registrados 

períodos de ausência, de forma a complementar sua informação. Assim, com dados 

contemplando toda a amostra (os integrantes que se afastaram e os que não se afastaram), é 

possível perceber, por intermédio do Gráfico 17, que a principal característica do Grupo 

Experimental em relação a manutenção da taxa de absenteísmo entre 2015 e 2017 deve-se ao 

feito de inibir pessoas que não tinham assinalados afastamentos em 2015 a registar ausências 

em 2017. 

Gráfico 17-Comparação das taxas de absenteísmos 2015 e 2017 

Grupo Experimental    Grupo Controle 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Considerando que as duas linhas que cortam o Gráfico 17 representam as médias dos 

absenteísmos em 2015 e 2017, e, além disso, percebendo os quadrantes resultantes do 

cruzamento dessas linhas, com especial atenção para a base do eixo das abscissas do quadrante 

IV, verifica-se os marcadores que demonstram servidores que em 2015 apresentavam zero 

absenteísmo, mas que em 2017 consignaram ausências.  

Cotejando as duas partes do Gráfico 17, percebe-se uma maior quantidade de 

marcadores no quadrante IV do G.C. em relação ao G.E., indicando que o PEF refreou o 

acontecimento de ausências em pessoas que já não apresentavam absenteísmo. De forma geral, 

é esse o quadrante que informa aqueles que em 2015 tinham afastamentos abaixo da média, 

mas que em 2017 passaram a ter taxas de ausência acima dessa medida. 

   O quadrante II já traz o resultado inverso, isto é, pessoas que antes do PEF estavam 

com absenteísmo acima da média e depois do Programa apresentavam taxas abaixo e, nesse 
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cenário, pode-se notar que a situação de ambos os grupos é semelhante. A situação para os 

quadrantes I e III também demonstra resultados similares para os dois grupos, sendo que o 

primeiro reflete os casos de servidores que nos dois períodos encontravam-se com absenteísmo 

acima da média e o terceiro mostra ocorrências de taxas sempre abaixo da média tanto em 2015 

quanto em 2017. 

Cabe ainda anotar que em 2015 foram observados 82 servidores com absenteísmo 

abaixo da média no Grupo Experimental e 81 servidores no Grupo Controle. Dessas duas 

turmas, 16 pessoas no G.E. passaram, em 2017, a ter taxa maior que a referida média, enquanto 

que no G.C. essa estatística foi de 28 servidores. Esses números ratificam que o Grupo 

Experimental, em comparação ao Grupo Controle, teve mais sucesso em obstar que membros 

com absenteísmo abaixo da média em 2015 passasse a ter taxas acima da média em 2017. 

Noutro contexto, o G.E. apresentou 24 e o G.C. 25 servidores com taxas de absenteísmo 

acima da média em 2015. Desses, 18 e 19, respectivamente, ficaram com taxas abaixo da citada 

média, valores que são muito próximos para os dois grupos, não indicando diferenças entre 

eles, o que induz que o Grupo Experimental não teve desempenho melhor quanto à capacidade 

de reduzir os registros de ausência de seus componentes. 

Assim, o Programa Educação Financeira atuou de modo profilático sobre as pessoas, 

agindo de forma preventiva, isto é, a ação não conseguiu baixar as ausências daqueles que já 

tinham maiores níveis de absenteísmo, mas conseguiu evitar que quem não apresentava 

afastamentos ou os apresentava em níveis baixos no ano de 2015, passa-se, em 2017, a 

apresenta-los em registros acima da média geral do grupo. 

Tal afirmação fica ratificada pelos dados da Tabela 13 que traz o Teste t para os 

indivíduos conforme os quadrantes em que se posicionam no Gráfico 17. A comparação foi 

feita para os dois grupos da pesquisa, contrapondo suas médias de dias afastados para os anos 

de 2015 e 2017. As hipóteses são: 

o Hipótese Nula: As médias de dias afastados das variáveis são iguais para os Grupos 

Controle e Experimental e 

o Hipótese Alternativa: As médias de dias afastados das variáveis de um Grupo 

(Controle/Experimental) são maiores que as do Grupo (Experimental/Controle). 
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Tabela 13-Teste t (amostras independentes) para Dias afastados do  

Grupo Experimental e Controle 

Quadrante Médias (em dias) 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

Teste t para igualdade 

de médias (1 cauda) 

F p-valor t p-valor 

I 

2015 
G.E. 10,17 

0,815 0,388¹ 0,228 0,412 
G.C. 10,83 

2017 
G.E. 29,83 

0,590 0,460¹ 0,446 0,332 
G.C. 38,17 

II 

2015 
G.E. 22,50 

0,002 0,967¹ -0,120 0,452 
G.C. 21,26 

2017 
G.E. 2,83 

0,024 0,879¹ -0,693 0,246 
G.C. 2,21 

III 

2015 
G.E. 0,47 

0,612 0,436¹ 0,809 0,210 
G.C. 0,62 

2017 
G.E. 0,94 

5,558 0,020² 1,773 0,040 
G.C. 1,60 

IV 

2015 
G.E. 1,06 

3,717 0,061¹ -1,751 0,044 
G.C. 0,46 

2017 
G.E. 29,50 

0,005 0,945¹ 0,420 0,338 
G.C. 33,96 

Fonte: Elaboração do autor. 

Nota:  ¹ Assumindo variâncias iguais. 

 ² Assumindo variâncias diferentes.  

Os resultados da Tabela 13 revelam que no ano de 2015 os integrantes do quadrante III 

do G.E. e do G.C. apresentavam médias de dias afastados iguais e, no ano de 2017, o Grupo 

Controle passou a registrar média significativamente maior em termos estatísticos (p-valor = 

0,040 <0,05). Tal resultado reflete que para Grupo Experimental, os integrantes do referido 

quadrante em 2015 tiveram, em sua maioria, os mesmos níveis de absenteísmo em 2017, 

fazendo com que a média de dias afastados do conjunto se mantivesse em baixos níveis, fato 

que foi menos observável no Grupo Controle, culminando no aumento de sua respectiva média 

para o citado quadrante. Porém, tal resultado, embora significativo, não é poderoso tendo em 

vista que a estatística (1-β) foi de apenas 0,57, ou seja, a probabilidade da Hipótese Nula que 

trata da igualdade das médias realmente ser falsa é de 57%. 

Acerca do quadrante IV, os resultados da Tabela 13 já mostram que em 2015 a média 

do G.E. era maior que a do G.C., porém, em 2017, elas ficaram sem diferença significativa. Isso 

é uma consequência do que aconteceu no quadrante III, tendo em vista que para o Grupo 

Controle, houve uma migração de pessoas deste quadrante para o quadrante IV, fazendo com 

que quem antes estava abaixo da média em 2015, ficasse, em 2017, acima dela, fato este, que 

não aconteceu com a mesma intensidade no Grupo Experimental. Assim, a média de dias 

afastados do quadrante IV do G.C. aumentou consideravelmente, deixando de ser menor que a 
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do G.E. em termos estatísticos. Contudo, a Potência do Teste, assim, como no Quadrante III, 

foi baixa, alcançando a probabilidade de 53%, mas, mesmo assim, os resultados para os 

Quadrantes III e IV dão indícios do efeito do PEF, uma vez que os fatores que influenciam o 

absenteísmo são de diversas ordens e complexa mensuração, assim, torna-se complexo também 

atingir um Poder de Teste elevado nessas condições, principalmente porque não há como 

aumentar o tamanho da amostra na presente pesquisa, uma vez que a quantidade de servidores 

que participaram do PEF não é de controle da investigação. 

Essa ilação é possível porque as médias da quantidade de dias afastados para os 

servidores dos quadrantes I e II se mantiveram iguais entre os dois grupos para os dois anos 

considerados, assinalando que a atuação do PEF teve dificuldades para alcançar os servidores 

que em 2015 já apresentavam taxas de absenteísmos maiores. Qualquer aumento ou redução 

ocorrido nas taxas dos servidores desses dois quadrantes citados no Grupo Experimental 

também foi observável no Grupo Controle, dessa forma, não foi possível perceber impacto do 

Programa nesses servidores. 

Feitas essas considerações, a análise aprofunda-se nos resultados buscando verificar 

diferenças entre os gêneros da amostra. Assim, necessário incialmente verificar se existe 

alguma pré-disposição do público masculino ou feminino em apresentar baixos ou altos níveis 

de absenteísmo, uma vez que se essa tendência existir, pode-se inferir que eventual impacto do 

Programa em um dos gêneros somente aconteceu porque já havia uma inclinação por parte do 

gênero em apresentar taxas de ausências menores ou maiores. Para elucidar tal contexto, a 

Tabela 14 mostra os resultados do Teste de Qui-quadrado a fim de verificar relação de 

dependência entre o gênero e a posição dos quadrantes existentes no Gráfico 17. As hipóteses 

são: 

o Hipótese Nula: Existe independência entre o gênero e a posição ocupada nos 

quadrantes do Gráfico 17 e 

o Hipótese Alternativa: Existe dependência entre gênero e a posição ocupada nos 

quadrantes do Gráfico 17. 

Tabela 14-Teste Qui-quadrado para os Grupos Experimental e Controle conforme 

posição ocupada nos quadrantes do Gráfico 17 

Descrição Valor p-valor 

Grupo Experimental 
Qui-quadrado de Pearson 1,765 0,623 

Número de casos válidos 106  

Grupo Controle 
Qui-quadrado de Pearson 4,024 0,259 

Número de casos válidos 106  
Fonte: Elaboração do autor. 
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Com um p-valor de 0,623 e 0,259 para o G.E. e G.C., respectivamente, não é possível 

rejeitar a hipótese nula para ambos, aceitando-se, pois, a declaração de que a posição de cada 

indivíduo nos quadrantes do Gráfico 17 independe do gênero a qual cada um pertença. Posto 

isso, a Tabela 15 traz as estatísticas de média e desvio padrão por gênero. 

Tabela 15-Estatísticas descritivas dos grupos por gênero-2017 

Grupo Variável 
Média Desvio Padrão 

Fem. Masc. Fem. Masc. 

Experimental 

Dias afastados 9,29 4,60 23,69 8,79 

Períodos de afastamentos 2,02 1,81 2,63 2,66 

Taxa de absenteísmo 2,54% 1,26% 6,49% 2,41% 

Controle 

Dias afastados 12,53 12,05 26,03 21,84 

Períodos de afastamentos 2,11 1,86 2,44 2,06 

Taxa de absenteísmo 3,43% 3,30% 7,13% 5,98% 
Fonte: Elaboração do autor. 

No ano de 2017, as médias do gênero feminino apresentaram valores sempre acima das 

do gênero masculino independentemente do Grupo. Além disso, a variabilidade dos registros 

observados também foi maior em praticamente todas as variáveis. Percebe-se também que o 

Grupo Controle apresentou estatísticas maiores que as do Grupo Experimental. Para saber se 

essas diferenças são significativas, foi realizado o Teste t cujos resultados estão na Tabela 16.  

Tabela 16-Teste t (amostras independentes) para mesmo gênero entre Grupo 

Experimental e Controle-2017 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (1 cauda) 

F p-valor t p-valor 

G
ên

er
o
 

F
em

in
in

o
 Dias afastados 

Assumindo variâncias 

iguais 
0,317 0,574 0,716 0,238 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo variâncias 

iguais 
0,115 0,735 0,208 0,418 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

iguais 
0,317 0,574 0,716 0,238 

G
ên

er
o
 

M
as

cu
li

n
o

 Dias afastados 
Assumindo variâncias 

diferentes 
10,369 0,002 2,109 0,019 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo variâncias 

iguais 
1,273 0,262 0,110 0,456 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo variâncias 

diferentes 
10,369 0,002 2,109 0,019 

Fonte: Elaboração do autor. 

As informações trazidas pela Tabela 16 mostram que não existiu diferença estatística 

significativa para as médias do gênero feminino entre os dois grupos. Diferentemente, os 

resultados para o gênero masculino apontaram que os dias afastados e, por consequência, as 

taxas de absenteísmo do Grupo Controle são maiores em relação ao do Grupo Experimental, 
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apenas sendo estatisticamente iguais as médias dos períodos de afastamentos, permitindo 

afirmar que cada um desses períodos de afastamento foi mais longo no Grupo Controle em 

relação ao Grupo Experimental, e foi por tal acontecimento que a taxa de absenteísmo desse 

Grupo foi maior que a do G.E.  

Esses resultados indicam que os efeitos do PEF sobre o absenteísmo atingiram 

efetivamente o público masculino, tornando a média de ausência do G.E. menor que a do G.C. 

no ano de 2017, sendo que em 2015 elas eram iguais. De fato, tais estatísticas masculinas no 

G.C. foram mais que o dobro que as encontradas no G.E., assim como também mais que dobrou 

a dispersão dos dados para esse público. Já o gênero feminino, por permanecer com médias 

iguais em 2017, aparenta não ter sido impactado pelas ações do PEF no que diz respeito ao 

absenteísmo.  

Porém, em que pese esses resultados da Tabela 16, todas as análises envolvidas também 

devem considerar o Poder do Teste estatístico ao se rejeitar a Hipótese Nula de igualdade de 

médias de absenteísmo para o público masculino, cujo calculo apresentou um índice de 0,69, 

ensejando que as chances desse fenômeno no Grupo Controle realmente não ser igual ao 

absenteísmo do Grupo Experimental no ano de 2017 é de 69%, percentual que embora esteja 

abaixo dos 80% recomendados, está acima da potência estatística de 52% relacionada à Tabela 

12, quando a verificação se deu de forma generalizada para os Grupos, sem considerar a 

categoria gênero de forma apartada. 

 Acerca de eventuais diferenças de médias entre os gêneros do mesmo grupo, a Tabela 

17 informa os resultados do Teste t cujas hipóteses são: 

o Hipótese Nula: As médias das variáveis são iguais entre os gêneros do mesmo 

grupo e 

o Hipótese Alternativa: As médias das variáveis são diferentes entre os gêneros do 

mesmo grupo. 
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Tabela 17-Teste t (amostras independentes) entre gêneros do mesmo grupo-2017 

Descrição 

Teste de Levene 

para igualdade de 

variâncias 

Teste t para 

igualdade de 

médias (2 caudas) 

F p-valor t p-valor 

G
ru

p
o
 

E
x
p
er

im
en

ta
l Dias 

afastados 

Assumindo 

variâncias diferentes 
4,961 0,028 1,405 0,164 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo 

variâncias iguais 
0,000 0,988 0,403 0,687 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo 

variâncias diferentes 
4,961 0,028 1,405 0,164 

G
ru

p
o
 

C
o
n
tr

o
le

 

Dias 

afastados 

Assumindo 

variâncias iguais 
0,018 0,894 0,101 0,920 

Períodos de 

afastamentos 

Assumindo 

variâncias iguais 
0,914 0,341 0,551 0,583 

Taxa de 

absenteísmo 

Assumindo 

variâncias iguais 
0,018 0,894 0,101 0,920 

Fonte: Elaboração do autor. 

Percebe-se que tanto no Grupo Controle quanto no Experimental não existiram 

diferenças estatísticas entre as taxas do gênero feminino e masculino. Nesse sentido, as médias 

internas de cada um dos grupos permaneceram iguais em 2017 no que diz respeito a categoria 

gênero. Essa constatação reforça que o PEF não conseguiu atuar efetivamente sobre o 

absenteísmo do gênero feminino: a média de ausência no nível de 2,54% ficou entre a taxa de 

1,26% do gênero masculino do mesmo grupo e a taxa de 3,43% do gênero feminino do G.C. 

Essa posição permitiu que a referida estatística (2,54%) ficasse estatisticamente igual a taxa de 

1,26%, o que sugeriria um poder de atuação do PEF nesse gênero, porém, ela, a estatística, 

também restou igual à taxa de 3,43%, evidenciando que o Programa não conseguiu surtir 

significativos efeitos para o cluster feminino. 

Por fim, cabe analisar as médias sob a perspectiva longitudinal, comparando-as no 

horizonte de tempo, isto é, confrontar os resultados de 2015 e 2017 para o Grupo Experimental 

e o Grupo Controle. Nesse sentido, procedeu-se os cálculos estatístico com fundamento no 

Teste t para amostras pareadas pois que trata do cotejo de mesmo grupo, porém em períodos 

distintos. Os principais valores do Teste estão na Tabela 18. As Hipóteses são: 

o Hipótese Nula: As médias das variáveis são iguais para o Grupo 

Experimental/Controle entre 2015 e 2017 e 

o Hipótese Alternativa: As médias das variáveis do Grupo Experimental/Controle em 

2017 são maiores que a de 2015. 
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Tabela 18-Teste t (amostras pareadas) para os Grupos  

Experimental e Controle-2015 e 2017 

Descrição 
Teste t para igualdade de médias (1 cauda) 

t p-valor 

Grupo 

Experimental 

Dias afastados 1,002 0,159 

Períodos de afastamentos 1,574 0,059 

Taxa de absenteísmo 1,002 0,159 

Grupo 

Controle 

Dias afastados 2,598 0,005 

Períodos de afastamentos 2,967 0,002 

Taxa de absenteísmo 2,598 0,005 
Fonte: Elaboração do autor. 

Observa-se que as médias do Grupo Experimental não tiveram diferenças significativas 

entre o ano que antecedeu o PEF e o que o sucedeu. demonstrando, como já discutido, que 

houve um arrefecimento no nível de absenteísmo dos componentes desse grupo, não permitindo 

que tal média crescesse significativamente, uma vez que do outro lado, todas as médias do 

Grupo Controle apresentaram crescimento estatístico entre 2015 e 2017, fazendo-se com que a 

Hipótese Nula do teste seja rejeitada, sendo que o Poder do Teste associado a essa rejeição é de 

84%, revelando que as chances das médias registradas no Grupo Controle no ano de 2017 serem 

maiores que as anotadas em 2015 são realmente factíveis.  

Considerando que a única diferença teórica dos grupos está no fato de que os integrantes 

do G.E. passaram pela Programa Educação Financeira e os integrantes do G.C. não, uma vez 

que ambos os Grupos, fora esse fato, estavam sujeitos ao mesmo ambiente, contextos e 

vicissitudes, qualquer diferença significativa entre os dois grupos pode ser imputada à ação do 

PEF. Portanto, é possível afirmar que o Programa conseguiu refrear o absenteísmo de seus 

membros entre os períodos de 2015 e 2017. 

Cabe, ainda, verificar como se deu essa análise longitudinal quando se destaca o gênero 

dos participantes. Para isso, a Tabela 19 apresenta os resultados do Teste t das médias de 

ausências dos gêneros para cada um dos grupos entre 2015 e 2017. As Hipóteses são: 

o Hipótese Nula: As médias masculinas/femininas das variáveis são iguais para o 

Grupo Experimental/Controle entre 2015 e 2017 e 

o Hipótese Alternativa: As médias masculinas/femininas das variáveis em 2017 são 

maiores que as de 2015 para o Grupo Experimental/Controle. 
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Tabela 19-Teste t (amostras pareadas) por gênero para os Grupos Experimental e 

Controle-2015 e 2017 

Descrição 

Teste t para igualdade de médias (1 cauda) 

Feminino Masculino 

t p-valor t p-valor 

Grupo 

Experimental 

Dias afastados 0,840 0,202 0,630 0,266 

Períodos de afastamentos 1,847 0,035 0,223 0,412 

Taxa de absenteísmo 0,840 0,202 0,630 0,266 

Grupo 

Controle 

Dias afastados 3,057 0,002 0,736 0,233 

Períodos de afastamentos 2,452 0,009 1,675 0,051 

Taxa de absenteísmo 3,057 0,002 0,736 0,233 
Fonte: Elaboração do autor. 

Considerando a Tabela 19, interessa perceber que embora o gênero masculino do Grupo 

Controle tenha apresentado média significativamente maior que a categoria de mesmo gênero 

do Grupo Experimental, não teve diferença estatística em relação ao seu próprio grupo quando 

se compara as suas médias entre 2015 e 2017. Diversamente, o gênero feminino do Grupo 

Controle que não demonstrou diferença significativa com o feminino do Grupo Experimental, 

revelou ser maior estatisticamente que seu próprio grupo quando se compara suas médias nos 

anos acima mencionados, sendo a Potência do Teste para a diferença registrada no gênero 

feminino de 90%. 

Tal situação pode ser melhor compreendida quando se considera o tamanho da 

variabilidade de cada uma das médias. Nesse sentido, o Gráfico 18 contribui para essa análise. 
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Gráfico 18-Intervalos de confianças (1-α = 95%) para absenteísmo por gênero dos 

Grupos Experimental e Controle entre 2015 e 2017 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Notas: 1 – Grupo Experimental, gênero feminino, ano 2015. 

 2 – Grupo Experimental, gênero masculino, ano 2015. 

 3 – Grupo Controle, gênero feminino, ano 2015. 

 4 – Grupo Controle, gênero masculino, ano 2015. 

 5 – Grupo Experimental, gênero feminino, ano 2017. 

 6 – Grupo Experimental, gênero masculino, ano 2017. 

 7 – Grupo Controle, gênero feminino, ano 2017. 

 8 – Grupo Controle, gênero masculino, ano 2017.  

De fato, os intervalos de confiança do Gráfico 18 ajudam a entender e a explicar os 

resultados dos testes de hipóteses da Tabela 19. Primeiramente, o aumento significativo da 

média de absenteísmo ocorrida para o gênero feminino do Grupo Controle, entre os anos de 

2015 e 2017, se deu porque no primeiro período, os dados estavam comparativamente bem 

concentrados, existindo uma baixa variação dos valores amostrais, como pode ser visualizado 

no bloco 3 do Gráfico 18 cujo intervalo de confiança tem a menor amplitude entre todos. 

Quando se compara os blocos 3-7, percebe-se a visível diferença na amplitude entre os dois 

intervalos.  

Já para o gênero feminino do Grupo Experimental, os erros padrões foram próximos, 

indicando variabilidade parecida entre os dois períodos, além de médias sem diferenças 

significativas, conforme confrontação dos blocos 1-5. Esse tipo de acontecimento facilita a 
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confirmação de que realmente houve um aumento na média do Grupo Controle entre os anos 

de 2015 e 2017, mas que ela se deu por conta da variabilidade dos dados que, repisa-se, em 

2015 estavam concentrados e, em 2017, encontravam-se mais dispersos. Quanto ao gênero 

masculino, este teve a peculiaridade de apresentar níveis de erro-padrão semelhantes entre 2015 

e 2017 para cada um dos grupos. Tal fato pode ser confirmado com o cotejo dos blocos 2-6 e 

4-8, quando se observa que o tamanho das barras é similar e, por apresentar dispersão parecida, 

fica mais evidente detectar diferenças significativas entre as médias para o público masculino.  

Diante disso, é possível inferir que o Programa Educação Financeira teve influencia 

sobre as taxas de ausência do gênero masculino em detrimento das do feminino, conseguindo, 

dessa forma, manter em baixos níveis o absenteísmo do público masculino. Importante lembrar 

que de resultados anteriores, tem-se que o PEF não tem o condão de baixar níveis altos de 

absenteísmo, mas sim de manter os que já são baixos. A par disso, o Gráfico 19 apresenta, por 

gênero, a taxa de retenção de ausência abaixo da média, entre 2015 e 2017, para o G.E. e o G.C. 

Gráfico 19-Taxa de retenção de absenteísmo entre 2015 e 2017 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Essas taxas foram calculadas constatando-se que de todas as 47 pessoas do gênero 

masculino do Grupo Experimental, 36 apresentaram taxa de ausência menor que a média geral 

no ano de 2015, sendo que no ano de 2017, manteve-se 30 desses 36 indivíduos, o que resulta 

num percentual de retenção de 83%. Diferentemente, de um total de 59 pessoas do gênero 

feminino, 46 apresentaram taxa de absenteísmo menor que a média em 2015, contudo, no ano 

de 2017, foram 36 casos abaixo da média geral, revelando um índice de retenção de 78%.  

As taxas de retenções do Grupo Controle foram menores para ambos os gêneros, 

destacando-se, assim, que o Grupo Experimental, dentre aqueles que já apresentavam em 2015 

58%

71%

83%

78%

(G.C.) Masculino

(G.C.) Feminino

(G.E.) Masculino

(G.E.) Feminino
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taxas de ausência abaixo da média, conseguiu reter mais indivíduos nessa mesma condição em 

2017, sendo possível constatar que o gênero masculino teve maior retenção que o feminino. 

Figura 11-Resumo do absenteísmo dos grupos após o PEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 
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A Figura 11 resumiu as informações apenas para a taxa de absenteísmo, mas importante 

contemplar as variáveis quantidade de dias afastados e quantidade de períodos de 

afastamentos. Portanto, de forma geral, destaca-se que: 

o O Grupo Controle apresentou absenteísmo maior que o Grupo Experimental no ano 

de 2017; 

• O gênero masculino do Grupo Controle apresentou absenteísmo maior 

que o gênero masculino do Grupo Experimental em 2017; 

• O gênero feminino do Grupo Controle apresentou mesmo nível de 

absenteísmo que o gênero feminino do Grupo Experimental em 2017; 

o Não houve diferenças significativas na quantidade de períodos de afastamentos 

entre os Grupos em 2017. Assim, o nível maior de absenteísmo do Grupo Controle 

nesse ano se deu por causa do aumento da quantidade média de dias de afastamento 

por período; 

o O absenteísmo do Grupo Controle no ano de 2017 foi maior que o do ano de 2015. 

Quanto ao Grupo Experimental, não houve diferenças significativas entre as médias 

de 2015 e 2017. 

• No Grupo Controle, o gênero feminino apresentou absenteísmo em 2017 

maior que o registrado em 2015; 

• No Grupo Controle, o gênero masculino não apresentou absenteísmo 

significativamente diferente entre 2015 e 2017; 

o A quantidade de períodos de afastamentos do Grupo Controle no ano de 2017 foi 

maior que a do ano de 2015. Assim, o nível maior de absenteísmo registrado em 

2017 se deu tanto por conta do aumento da quantidade de dias afastados quanto 

pelo aumento da quantidade de períodos de afastamento; 

o O PEF não conseguiu baixar significativamente as taxas de absenteísmo, mas 

apenas mantê-las para aqueles que já estavam com nível de abstenção abaixo da 

média geral e esse impacto do Programa só foi significativo para o gênero 

masculino. 

Assim, a par desses principais resultados, caminha-se para as considerações finais da 

pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta parte da investigação descreve as interligações que foram possíveis relevar entre o 

objetivo da pesquisa, seu referencial teórico e os resultados encontrados. O foco, então, é fazer 

uma análise holística do trabalho, apontando as relações entre seus principais capítulos e as 

limitações do estudo e sugestões para trabalhos futuros. Para isso, divide-se o presente em duas 

seções, sendo que a primeira trata das substanciais conclusões da pesquisa, enquanto a segunda 

trata de seus latentes limites e alusões para investigações vindouras.  

 

5.1 Conclusão 

  

Após o desenvolvimento do trabalho, pode-se concluir que seus objetivos foram 

alcançados. Primeiramente, em relação aos objetivos específicos, a estrutura do Programa 

Educação Financeira foi devidamente descrita, revelando-se uma iniciativa holística do ponto 

de vista programático e extensiva em relação à sua carga horária, propiciando um arranjo 

favorável ao movimento de aprendizagem em educação financeira, conforme visto no 

referencial teórico, seção 2.3.3. Sobre as condições que permeiam as atividades do PEF, 

percebeu-se que existe orçamento disponível para o Programa executar suas ações e que o corpo 

de instrutores, em que pesem não serem profissionais especializados na área financeira, tem a 

possibilidade de participarem anualmente de eventos de capacitação, em formato de cursos, 

workshops, conferências e fóruns. 

 Sobre os níveis de absenteísmos, as avaliações foram realizadas conforme delineado, 

isto é, a apreciação envolveu os participantes e não-participantes do PEF e, em cada um desses 

grupos, a análise percorreu os dados gerais e, também, os dados segmentados por gênero. Nesse 

sentido, o objetivo geral da pesquisa foi alcançado e a avaliação da efetividade do Programa 

Educação Financeira da organização pública pesquisada se concretizou, no que diz respeito à 

sua capacidade de diminuir o nível de ausência do grupo cujos integrantes participaram do 

referido Programa. 

Assim, o problema da pesquisa também foi respondido, dado que a avaliação do PEF 

mostrou que o mesmo não consegue, por si só, reduzir as taxas de absenteísmos de seus 

participantes, considerando o contexto metodológico da pesquisa. Porém, apurou-se que seu 

efeito não é totalmente nulo, já que conseguiu evitar um crescimento em maiores proporções 

das taxas de afastamentos de seus integrantes em comparação com o grupo de não participantes 

do Programa. Trata-se de um resultado factível na medida em que os fatores que podem 
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desencadear ausências de colaboradores no ambiente de trabalho são inúmeros e o PEF tem o 

condão de tentar tratar apenas um desses fatores que está relacionado a razões provenientes da 

natureza financeira pessoal ou familiar.  

Dessa forma, é prudente imaginar que o Programa sozinho não conseguiria surtir efeitos 

suficientes a ponto de reduzir as taxas de absenteísmo, mas, se efetivo for, no mínimo é prudente 

esperar que o nível de ausência daqueles que passaram pelo PEF não cresça na mesma 

proporção daqueles que não participaram da referida iniciativa em educação financeira, 

considerando que os demais fatores existentes que influenciam o absenteísmo atingem de forma 

semelhante os dois grupos. E, como explicitado, foi justamente isso que ocorreu: o Programa 

contribuiu para que as taxas de absenteísmos do Grupo Experimental aumentassem em menor 

proporção em referência às taxas do Grupo Controle da pesquisa. 

Especificamente, conforme apresentado no capítulo referente aos resultados e análises, 

foi possível observar que o público participante do PEF aumentou significativamente seu nível 

geral de conhecimento sobre finanças nos instantes anterior e posterior ao Programa, 

considerando as análises realizadas tanto pelo p-valor quanto pela potência do teste estatístico, 

o que coaduna com outras pesquisas na área conforme evidenciado na revisão de literatura, em 

especial na seção 2.3.1. O Programa também produziu efeitos nas taxas de ausência, em 

condições que se harmonizam com a literatura estudada, principalmente quando é discutida as 

relações inversas entre alfabetização financeira e estresse financeiro, estresse financeiro e bem-

estar financeiro pessoal e este último com o nível de absenteísmo, consoante seções 2.1.5, 2.2.3 

e 2.3.4.  

Importa destacar mais uma vez que os resultados não mostraram efeitos do Programa 

para reduzir o nível de ausências de seus participantes, mas apenas para evitar o seu 

crescimento, e isso só foi possível para aqueles que já possuíam graus de afastamentos abaixo 

da média no momento do pré-teste. Assim, a presente pesquisa clarificou que o impacto do PEF 

não se deu de forma generalizada e sobre quaisquer circunstâncias, primeiro porque não foi 

possível verificar reduções gerais nas medidas de ausência dos participantes e, segundo, porque 

o Programa não surtiu decorrências em relação àqueles que já possuíam altas taxas de 

absenteísmo, mas apenas conseguiu manter o nível daqueles que já estavam com taxas de 

absenteísmo abaixo da média. Esses resultados agregam informações aos trabalhos 

referenciados no Capítulo 2 na medida em que detalham uma possível maneira de iniciativas 

na área de educação financeira no ambiente de trabalho impactarem as taxas de absenteísmo, o 

que não foi aferido de forma específica na literatura levantada.  
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Interessante notar também que houve diferenças significativas no impacto do PEF entre 

os gêneros partícipes da pesquisa, sendo observado que o Programa conseguiu manter as 

referidas taxas apenas para o público masculino, não apresentando efeitos para o grupo 

feminino, em que pese apenas este último grupo tenha demostrado aumento significativo no 

nível geral de conhecimento financeiro entre o início e fim do Programa, mas tal circunstância 

provavelmente é reflexo de que o referido aumento só alcançou o grupo feminino porque o 

público masculino já registrava, antes do PEF, maior nível de conhecimento financeiro. Ainda 

sobre essa diferenciação dos resultados em relação ao gênero, deve-se citar que a potência do 

teste realizado foi fraca, sugerindo que tal distinção deve ser analisada com cautela, sendo 

importante considerar, conforme apontado na revisão de literatura, que as causas de 

absenteísmo são inúmeras e nem sempre é possível isolá-las.  

Tal cenário, assim, repercute na dificuldade de alcançar resultados significativos e 

sólidos em termos estatísticos, existindo, inclusive, dissonâncias nas pesquisas sobre reais 

diferenças entre gêneros, tanto em relação ao absenteísmo quanto em relação ao estresse 

financeiro. Cabe observar, ainda, que os efeitos causados pelo PEF nas taxas de absenteísmo, 

independentemente do gênero, devem guardar relação com a própria estrutura programática da 

iniciativa, uma vez que o Programa faz uma abordagem multitemática com equipe 

multidisciplinar, conforme é recomendado pelos trabalhos da área de educação financeira em 

que há um posicionamento geral da importância de abordar vários temas além de aposentadoria 

e investimentos. Portanto, fatores como a estrutura do PEF e as condições em que são 

ministradas as oficinas são fundamentais para o alcance de efetivos resultados. 

Conclui-se, assim, que a pesquisa cumpriu seu objetivo geral ao avaliar o impacto do 

Programa Educação Financeira nas taxas de absenteísmo de seus participantes, produzindo 

resultados que se alinham à literatura da área ao tempo em que contribui para o meio científico 

quando alcança, de forma mais específica, potenciais efeitos da educação financeira no 

trabalho, mostrando que, dependendo de sua estrutura, essa educação pode não conseguir 

reduzir absenteísmo, mas pode evitar que quem tem baixas taxas de ausências passe a se afastar 

mais do trabalho, atuando, dessa forma, como uma ação profilática. Além disso, o trabalho 

contribui também para o meio organizacional, revelando uma maneira das organizações 

interferirem no absenteísmo de seus trabalhados, sendo a educação financeira, nesse sentido, 

uma ferramenta de gestão. 

 

5.2 Limitações e Sugestões 
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A impossibilidade de generalizar os resultados da pesquisa é uma limitação do presente 

estudo e tal restrição se dá em diversos aspectos. Primeiramente, o Grupo Experimental e o 

Controle foram compostos por amostragem não casual, impossibilitando a generalização dos 

dados para qualquer servidor da organização pública patrocinadora do PEF. A pesquisa então 

fica adstrita aos resultados dos grupos, não podendo ser expandida nem para o ano de 2016, 

quiçá para outros anos, isso porque o Grupo Controle poderia ter tido outra composição, sendo 

possível, então, apresentar outros resultados de absenteísmo. A pesquisa também não pode ser 

generalizada para além da Instituição pública pesquisada, uma vez que o PEF é único, 

apresentando características singulares, sendo uma iniciativa de educação financeira diferente 

de outras iniciativas implantadas por outras organizações públicas ou privadas.  

Além disso, não foi possível realizar análise do absenteísmo considerando atrasos em 

relação ao horário de entrada ou saídas repentinas no decurso da jornada de trabalho ou, ainda, 

partida antes do horário previsto para o fim da citada jornada. Como visto na literatura, tais 

situações podem ser consideradas absenteísmo porque não deixam de ser horas produtivas 

perdidas e, caso fossem envolvidas no estudo, os resultados poderiam ser diferentes. Há, ainda, 

os tipos de folgas que foram consideradas na pesquisa, tendo em vista que algumas sofreram 

modificações ou foram excluídas nos períodos pesquisados o que não possibilitou comparar 

todos os possíveis afastamentos relacionados com assuntos sobre finanças, sendo importante 

destacar também que um indivíduo pode se ausentar do trabalho por problemas financeiros e 

utilizar uma imensa gama de tipo de afastamento não diretamente relacionados às finanças que 

estão à sua disposição, sendo difícil identificar se determinado afastamento é de fato por causa 

de questões financeiras. 

Considerando as limitações expostas, sugere-se que os próximos trabalhos que visem 

mensurar a educação financeira no ambiente de trabalho tenham reais condições de realizar 

generalizações. Para tanto, além de grupos com designação aleatória, caso optem por fazerem 

um experimento, importante também considerar os vários formatos existentes de programas de 

finanças nas organizações, levando em conta, no mínimo, carga horária, conteúdo programático 

e qualificação dos instrutores e, além disso, que tipo de afastamentos serão considerados como 

base de cálculo. 
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