
Preocupação com a situação financeira 
aumenta entre os empregados no Brasil
Insights da Pesquisa Global sobre Atitudes em Relação a Benefícios, 2017-2018

A satisfação dos trabalhadores brasileiros com sua situação financeira 
diminuiu em 2017 depois de uma recuperação em 2015.

“ Costumo me preocupar com minha situação 
financeira atual.” (54% em 2015)

“ Costumo me preocupar com minha situação 
financeira no futuro.” (69% em 2015)
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33% Gastam aquilo que ganham (sem economias) 73%

21% Pegam dinheiro emprestado com amigos ou 
familiares 63%

85% Pagam integralmente sua conta do cartão de 
crédito 59%

         Impacto sobre as finanças:

Classificação dos empregados de acordo com suas preocupações financeiras:

         Impacto sobre o trabalho:

3,2 Dias de ausência 4,6

5% As preocupações com dinheiro afetam o trabalho 51%

5% Alto nível de estresse 34%

14% Planejam trabalhar depois dos 70 anos 27%

$

29% 
dos trabalhadores 
acreditam que seus 
problemas financeiros 
têm impacto negativo 
em suas vidas.
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Sobre a Willis Towers Watson
A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder em consultoria, corretagem 
e soluções, que auxilia os clientes ao redor do mundo a transformar risco em oportunidade para 
crescimento. Com origem em 1828, a Willis Towers Watson conta com 40.000 colaboradores 
apoiando nossos clientes em mais de 140 países. Desenhamos e entregamos soluções que 
gerenciam riscos, otimizam benefícios, desenvolvem talentos, e expandem o poder do capital para 
proteger e fortalecer instituições e indivíduos. Nossa perspectiva única nos permite enxergar as 
conexões críticas entre talentos, ativos e ideias – a fórmula dinâmica que impulsiona o desempenho 
do negócio. Juntos, desbloqueamos potencial. Saiba mais em willistowerswatson.com. 
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Prioridades financeiras
Pessoas em dificuldades financeiras se concentram muito mais em pagar as dívidas do que em economizar para o futuro.

Sem preocupações Com preocupações futuras Em dificuldadesCom preocupações atuais

Os empregadores planejam assumir um papel mais ativo
Foco no bem-estar financeiro*

92% acreditam 
que devem incentivar 
ativamente seus 
empregados a 
gerenciar melhor suas 
finanças pessoais.

36% dos  
empregadores  
reportam que os  
problemas  
financeiros são comuns 
entre a força de trabalho.

45% desejam 
melhorar os 
programas de bem-
estar financeiro dos 
empregados e a 
preparação para a 
aposentadoria. 

Fonte: A pesquisa global da Willis Towers Watson sobre Atitudes em Relação a Benefícios ouviu 31 mil empregados em 22 mercados.

* Fonte: Pesquisa sobre Tendências de Benefícios na América Latina - Brasil, 2017-2018.
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Perguntar  
diretamente aos 
empregados o  
que planejam  
para o futuro e quais 
seriam as barreiras para 
promover mudanças.

Identificar e se 
concentrar nos 
segmentos da  
força de trabalho  
que estão em 
dificuldades financeiras. 

Considerar a oferta  
de diferentes  
ferramentas e  
estimular a poupança,  
tendo sensibilidade quanto a 
problemas financeiros pessoais.

Compreender os 
comportamentos  
financeiros e  
oferecer  
alternativas para as 
diferentes necessidades.

Como os empregadores podem ajudar
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Poupança para aposentadoria

Custos com habitação
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