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Endividamentos dos brasileiros: estudo quantitativo relacionando
idade e situação socioeconômica
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Resumo: Apontamentos por pesquisas realizadas com base em dados a partir do ano de 2014, nos
mostram que entre 26 e 30 anos existe uma taxa de inadimplência dos brasileiros de 29,9%, que diminui
gradativamente até 10,3% após os 70 anos (Serasa Experian, 2014). Pode-se apontar o cartão de credito
como a principal forma de endividamento, sendo responsável por 77,3% das dívidas familiares (CNC,
2017). Por ser um problema de importância que afeta grande parte dos brasileiros, buscou-se
desenvolver este projeto, cujo o objetivo é identificar o que está relacionado ao endividamento do
brasileiro. Nesta pesquisa, abordaremos a correlação linear, analisando: a) endividamento e idade; b)
endividamento e nível de escolaridade; c) endividamento e região do pais; d) endividamento e
relacionamento familiar. Além da análise de correlação, o artigo busca apresentar aspectos
socioeconômicos e as principais ferramentas que facilitam o gasto compulsório da amostra pesquisada.
O embasamento teórico da pesquisa pautar-se-á na educação financeira (Gustavo Cerbasi, Natalia Arcuri
e Saul Sastre); economia e planejamento financeiro (Camila Camargo, Marco Antonio Sandoval de
Vasconellos e Manuel Enriquez Garcia); economia brasileira (Rosa Maria Marques e Mariana Ribeiro
Jansen Ferreira). Os dados serão coletados através de um questionário online que indaga fatores
socioeconômicos, nível de escolaridade de endividamento e renda familiar. Posteriormente, os dados
serão estudados utilizando a análise de correlação linear, para identificar se realmente existe um
problema com a gestão financeira nos mais jovens e/ou ao nível de escolaridade, analisando o percentual
da renda comprometida em dividas, e as principais causas para esse fenômeno que pode estar conectado
ao amadurecimento.
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