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Resumo:  
 
Este estudo busca compreender a relação entre qualidade de vida, estilo de vida e 

endividamento, de forma a lançar luz sobre a questão de como os bens materiais, 

embora possam ser considerados fatores propiciadores de melhor qualidade de 

vida, podem levar as pessoas a ficarem endividadas e, paradoxalmente, ao 

comprometimento da própria qualidade de vida, inclusive no trabalho. Além disso, 

pretende identificar padrões de estilo de vida associados à falta de controle 

financeiro. Para tal, foi realizado um estudo de campo, que também se 

caracterizou como um estudo comparativo de casos, envolvendo a realização de 

entrevistas semiestruturadas com profissionais liberais e empregados estavam 

enfrentando ou tinham enfrentado problemas de endividamento. Um fator 

importante detectado nos casos estudados é que o descontrole financeiro não 

depende da renda mensal do indivíduo, ou seja, tanto uma pessoa que recebe um 

salário mínimo com outra que ganha dez a quinzes vezes mais, podem vir a ficar 

endividadas, devido aos apelos da sociedade de consumo, assim como à oferta 

generalizada de crédito existente no mercado. Outro ponto de destaque, é que em 

nenhum dos casos estudados, o endividamento foi causado por um fato isolado, 

como por exemplo, doença, catástrofe, ou falência. Em geral, esse problema 

resultou de se gastar mais do que se recebe mensalmente e, muitas vezes, com 

bens materiais supérfluos. E quanto à relação entre estilo de vida e endividamento, 
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não foi possível vincular esse problema a um estilo de vida específico. Além disso, 

não se verificou vínculo direto do endividamento à satisfação ou insatisfação com 

relação à qualidade de vida no trabalho. Apesar disso, em alguns casos, foram 

citadas consequências tais como perda de concentração, diminuição da motivação 

e queda na produtividade, o que permite inferir que o descontrole financeiro 

interfere na qualidade de vida no trabalho. Nem sempre, contudo, o indivíduo 

percebe relação entre tais aspectos, por estar em um momento muito tumultuado e 

complexo de sua vida, o que não o isenta de vir a sofrer ou causar problemas a 

outras pessoas, à organização em que trabalha ou à própria sociedade, o que 

reforça a necessidade de mais estudos sobre o tema. 
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