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RESUMO

PARISE, Ederson Kercher. A necessidade de conhecimento de educação financeira para a
formação do oficial do exército brasileiro: estudo comparativo do nível de educação finan-
ceira dos cadetes do primeiro e quarto anos da Academia Militar das Agulhas Negras. Resen-
de: AMAN, 2017. Monografia.

O presente trabalho objetivou detectar se o conteúdo ministrado durante a formação acadêmi-
ca contribui para a educação financeira e se os conceitos, ligados à finanças, contribuem para
tomada de decisões financeiras mais conscientes em sua esfera de consumo, poupança e in-
vestimento, bem como, se há uma compreensão de risco e os custos/benefícios nas escolhas. A
pesquisa é quantitativa, quanto a abordagem; descritiva, quanto o nível de profundidade do es-
tudo; e bibliográfica e de levantamento, quanto aos procedimentos utilizados na coleta de da-
dos. Primeiramente foi explanada a importância do tema, abordando os assuntos de educação
financeira, consumo e endividamento e os tipos de investimentos. Após isso foi aplicado um
questionário para os cadetes do primeiro e quarto ano da Academia Militar das Agulhas Ne-
gras, buscando identificar similaridades e diferenças no que se refere a autoanálise do nível de
educação financeira e as fontes desse conhecimento já adquirido, o real nível de educação fi-
nanceira,  a capacidade de análise de riscos e o perfil do investidor.  Como resultado geral, o
conhecimento em conceito sobre finanças aprendidos nas matérias de ciências econômicas do
curso de bacharel em Ciências Militares influenciou positivamente a qualidade da tomada de
decisões financeiras, mesmo sem uma avaliação da qualidade do ensino.

Palavras-chave: educação financeira, endividamento, tipos de investimento



ABSTRACT

PARISE, Ederson Kercher. The need for knowledge of financial education for the training
of the Brazilian army official: a comparative study of basic education and sociality of for-
eigners of the Agulhas Negras Military Academic. Resende: AMAN, 2017. Monograph.

The present study had the objective of to detecting if the content taught during academic
training  contributes  to  financial  education  and  if  concepts  wich  are  related  to  finances
contributes to make more conscious financial decisions in its spheres of consumption, savings
and investment, as well as, if there is an understanding of the risks and costs / benefits in the
choices. The research is quantitative, regarding the approach; descriptive, regarding the depth
of  the  study;  and bibliographical  and survey data,  regarding the  procedures  used  in  data
collection. First, the importance of the topic was discussed, addressing the topics of financial
education,  the  types  of  investments  and  consumption  and  indebtedness.  After  that,  a
questionnaire was applied to the first and fourth year cadets of the Agulhas Negras Military
Academy, seeking to identify similarities and differences in the self-analysis of the level of
financial  education and the sources  of  this  knowledge already acquired,  the real  level  of
education Risk analysis capability and the investor profile. As a general result, the concept
knowledge about  finance  learned in  the  economics  sciences  subjects  of  the  baccalaureate
course in Military Sciences positively influenced the quality of financial decision making,
even without an evaluation of the quality of teaching.

Keywords: financial education, indebtedness, types of investment
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1 INTRODUÇÃO 

A presente  pesquisa  refere-se  à  área  de  concentração  de  estudos  de  economia,

conforme Art.  4°,  XII  da portaria  N° 734,  de 19 de agosto  de 2010,  do Comandante  do

Exército Brasileiro (BRASIL, 2010). A linha de pesquisa abrange os estudos de educação

financeira.

A gestão correta das finanças pessoais pode ser reflexo de boa educação financeira. O

planejamento dos recursos financeiros, segundo Lourenço (2010), é uma prática não adotada

pela grande maioria da população brasileira e, muito menos, pelos jovens. Nesse contexto,

deduz-se que, por ser jovem e por ser brasileiro, o cadete do Exército Brasileiro está propenso

estatisticamente à má administração de suas finanças pessoais.

Em razão disso, percebe-se a necessidade de detectar o nível de educação financeira

dos  cadetes  do  Exército  Brasileiro,  procurando  fatores  relacionados  ao  conhecimento  de

liquidez de ativos, valor do dinheiro no tempo, efeito da incidência de juros compostos, custo

de financiamento,  fluxo de caixa, orçamento e risco. Além disso, procura-se verificar se a

formação financeira influencia nas decisões de consumo e investimento. 

Detectando o nível de educação financeira de cadetes de diferentes anos de formação

poderá ser percebido a necessidade de maior ou menor orientação ao estudo desse tema, visto

que quanto maior  o conhecimento,  maior  será a probabilidade  de uma correta  gestão das

finanças pessoais. Essa correta gestão, por sua vez, traz muitos benefícios, que associado ao

valor dos vencimentos do oficial do Exército Brasileiro asseguram uma vida estável e de boa

qualidade.

A educação financeira pode ajudar as crianças a compreender o valor do dinheiro e

ensiná-las a gerir orçamentos e a poupar desde cedo. Proporciona aos jovens a capacidade de

gerir  seu  dinheiro  de  forma  independente.  Permite  que  os  adultos  planejem e  executem

grandes acontecimentos para sua vida, como a aquisição de imóveis, a estabilidade familiar e

a preparação para a aposentadoria (PINHEIRO, 2011).

Neste  contexto,  conforme  Vieira,  Bataglia  e  Sereia  (2011),  a  educação  financeira

desenvolve habilidades que facilitam as pessoas  tomarem decisões acertadas e fazerem boa

gestão  de  suas  finanças  pessoais  isso  contribui  para  que  haja  maior  integração  entre  os

indivíduos na sociedade e possibilita a ascensão de um mercado mais competitivo e eficiente.

Ambos se beneficiam, a sociedade e o próprio indivíduo. 
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1.1 PROBLEMA

O problema  define  o  objeto  principal  da  investigação,  é  a  pergunta  que  deve  ser

respondida com a execução do trabalho de pesquisa. O presente projeto problematiza o tema

da seguinte forma: “Os cadetes melhoram seu nível de educação financeira ao longo dos

anos de formação no curso de Bacharel em Ciências Militares?”.

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Delimitar o tema é definir o tempo, o espaço, a população e a abordagem. O tema

“Análise comparativa do nível de educação financeira dos cadetes do Exército Brasileiro de

diferentes  anos  de  formação” está  delimitado no tempo:  ano 2017;  no espaço:  Academia

Militar das Agulhas Negras (AMAN); na população: amostra dos cadetes do primeiro ano e

quarto ano da AMAN; na abordagem: quantitativa e qualitativa.

Sendo assim, a presente delimitação do tema é apresentada da seguinte forma: estudo

comparativo quantitativo do nível de educação financeira dos cadetes do primeiro e quarto

anos na AMAN no ano de 2017.

1.3 OBJETIVOS

Os  objetivos  são  estruturados  para  definir  o  que  pretende  ser  alcançado  com  a

realização da pesquisa. Para isso são definidos os objetivos gerais e os específicos.

1.3.1 Objetivo geral

O objetivo geral é a síntese do que pretende-se alcançar com a realização do trabalho

pesquisa. O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é identificar a diferença do

nível de educação financeira dos cadetes do primeiro ano com os cadetes do quarto ano da

Academia Militar das Agulhas Negras.
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1.3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos auxiliam para a execução do objetivo geral, especificando a

forma como o mesmo será alcançado. Assim, para o referido trabalho de conclusão de curso,

os objetivos específicos são:

a) Pesquisar fatores que definem o nível de educação financeira;

b) Identificar aspectos ligados ao nível de educação financeira dos cadetes do primeiro

e quarto anos da AMAN;

c) Verificar a influência do nível de educação financeira na capacidade de análise de

riscos dos cadetes do primeiro e quarto anos da AMAN;

d) Verificar a influência do nível de educação financeira no perfil do investidor da

população estudada;

e)  Identificar  como  os  cadetes  autoavaliam-se  em  relação  ao  tema  e  como  esse

conhecimento foi adquirido:

f) Identificar o perfil socioeconômico da população estudada;

g) Verificar a influência da formação acadêmica no nível de educação financeira.

h) Verificar a influência do nível de educação financeira na tomada de decisões.

1.4 HIPÓTESE

A hipótese  é  uma  resposta  provisória  ao  problema  formulado,  é  uma  afirmação

supositória  que  será  provada  ou  refutada.  O  presente  trabalho  de  pesquisa  tem  como

hipóteses:

H1: Os cadetes que estão no último ano possuem nível mais elevado de educação financeira

do que os cadetes do primeiro ano da AMAN.

H2: Os  cadetes  do  quarto  ano possuem maior  propensão  ao  risco  do  que  os  cadetes  do

primeiro ano da AMAN.

H3: Os cadetes do quarto ano possuem maior noção de segurança de ativos financeiros do que

os cadetes do primeiro ano da AMAN.

H4:  O conhecimento  dos  conceitos  de  educação  financeira  influenciam positivamente  na

tomada de decisões.
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1.5 JUSTIFICATIVA

A justificativa consiste numa exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem

teórica e os motivos de ordem prática que tornam importante a realização desta pesquisa.

A educação  financeira  no  âmbito  do  Exército  Brasileiro  apresenta-se  com  alguns

problemas. O recurso humano é o maior bem que a Força Terrestre possui, constituindo-se em

prioridade para o Comando do Exército Brasileiro. A fim de ter homens e mulheres cada vez

mais  motivados  e,  consequentemente,  mais  comprometidos  com  a  Instituição,  se  faz

necessário apontar caminhos para aliviar a pressão que o desequilíbrio financeiro exerce sobre

os militares (CAVALCANTI JÚNIOR, 2013).

No contexto nacional,  o governo brasileiro percebeu que também há  deficiência na

educação financeira. Em vista disso, ele criou em 2010 a Estratégia Nacional de Educação

Financeira  (ENEF),  que  ampara  também  os  militares.  Conforme  o  Comitê  Nacional  de

Educação Financeira  (CONEF, 2011), a ENEF tem a finalidade de disseminar  a educação

financeira e previdenciária pelo país, promover a tomada de decisões financeiras conscientes e

autônomas,  aumentar  a  solidez  do  sistema  financeiro  e  fortalecer  a  cidadania,  visando

promover a cultura de educação financeira no país, de modo que o cidadão crie a capacidade

de fazer escolhas conscientes na administração pessoal e familiar de seus recursos.

Além da ENEF, os militares do Exército Brasileiro foram amparados pelo Comando de

Operações  Terrestres  (COTER),  que  estabeleceu  por  meio  de  portaria  aprovada  pelo

Comandante do Exército o Caderno de Instrução (EB70CI-11.406) e a Apostila de Educação

Financeira, para assim, orientá-los sobre esse tema.

BRASIL, (2015, p. 1-1), coloca que:

O  presente  caderno  de  instrução  tem  por  objetivo  apresentar  uma  proposta  de
educação financeira para os integrantes das OM do Exército Brasileiro, incluindo as
suas  famílias,  visando  ao  aumento  da  operacionalidade  da  tropa  por  meio  do
equilíbrio  financeiro  e  de  uma  melhor  qualidade  de  vida  individual  e  familiar,
proporcionando  condições  para  que  todos  concentrem  seus  esforços  no  perfeito
cumprimento das missões.

Ademais, Brasil (2015, p. 2-1) aborda que  “a educação financeira é um conhecimento

que  possibilita  o  consumo  consciente  e  a  oportunidade  de  poupar  com  finalidades

preestabelecidas”, ou ainda, que a finalidade deste tipo de educação é conduzir as pessoas a

utilizar  o  dinheiro  adequadamente,  controlando  seus  desejos  em  função  de  suas  futuras
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necessidades. Para conseguir conciliar  seus desejos com as reais  necessidades o indivíduo

precisa ter uma boa maturidade financeira, que é alcançada por meio do conhecimento do

assunto e também com experiências.

A importância  do tema,  também se embasa  no fato de  fatores  ligados  a  educação

financeira serem a razão do endividamento. Segundo Santos (2014), o endividamento advém

de cinco fatores, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Fatores determinantes do desequilíbrio financeiro das famílias

Fonte: Santos (2014, p. 259).

Outro fator de grande relevância é que, após formados Oficiais do Exército Brasileiro,

os militares são distribuídos entre as mais diversas Unidades Militares, nos mais diversos

locais do território nacional e estão em contato direto com seus subordinados e com parcela

significativa da população civil, tendo como uma de suas atribuições a de serem formadores

de opinião e elementos multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. 

Em vista  disso,  foi  realizado  o estudo com cadetes  do primeiro  e  quarto  anos da

AMAN.  O  período  de  formação  é  um  período  importante  para  a  melhoria  do  nível  de

educação  financeira.  Devido  a  isso,  realizou-se  comparações,  buscando  identificar

similaridades e divergências entre os cadetes de diferentes anos.



20

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O  presente  trabalho  apresenta  uma  percepção  em  relação  ao  nível  de  educação

financeira dos cadetes do primeiro ano com cadetes do quarto ano da AMAN. O projeto está

estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo apresentam-se: o tema, a delimitação do

tema, os objetivos e a justificativa. Em seguida, o referencial teórico com ênfase no tópico

educação.  Após,  é  apresentada  a  metodologia  de  pesquisa,  a  qual  explica  o  modo  que  a

pesquisa foi  realizada.  No quarto  capítulo  são demonstrados  os  resultados.  Para concluir,

apresentam-se as considerações finais deste estudo, bem como as referências bibliográficas

utilizadas para pesquisa e, em anexo, o modelo de questionário aplicado.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, é contextualizado, teoricamente, o tema educação financeira, com foco

nos jovens e no Brasil.

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O termo financeira abrange uma vasta escala de atividades relacionadas à utilização

do dinheiro “desde o controle do cheque até o gerenciamento de um cartão de crédito, desde a

preparação de um orçamento mensal até a tomada de um empréstimo, compra de um seguro,

ou um investimento.” Enquanto que, educação “implica o conhecimento de termos, práticas,

direitos,  normas  sociais,  e  atitudes  necessárias  ao  entendimento  e  funcionamento  dessas

tarefas financeiras vitais”. A educação também é ler e aplicar habilidades matemáticas básicas

para fazer decisões financeiras acertadas. (LUCCI et al, 2006, apud SANTOS 2010, p. 11)

Camargo  (2007)  aborda  que  a  educação  financeira  está  diretamente  relacionada  à

administração do dinheiro. Essa administração das finanças pessoais consiste em estratégias

voltadas para a manutenção ou acumulação de bens e valores, os quais formarão o patrimônio

do indivíduo.

Conforme a Organisation for Economic Co-operation and Development (Organização

de  Cooperação  e  de  Desenvolvimento  Econômico)  –  OCDE  (2005,  p.13),  a  Educação

Financeira: 

[…] é o processo pelo qual consumidores e investidores melhoram sua compreensão
sobre  conceitos  e  produtos  financeiros  e,  por  meio  de  informação,  instrução  e
orientação objetiva, desenvolvem habilidades e adquirem confiança para se tornarem
mais  conscientes  das  oportunidades  e  dos  riscos  financeiros,  a  fim  de  fazerem
escolhas bem informadas e saberem onde procurar ajuda ao adotarem outras  ações
efetivas que melhorem o seu bem-estar e a sua proteção.

Brasil (2007, p.6) complementa que:

A educação financeira deve ser entendida como um conjunto amplo de orientação e
esclarecimentos  sobre  posturas  e  atitudes  adequadas  no  uso  e  planejamento  dos
recursos  financeiros  pessoais  e  familiares.  É  a  aptidão,  preparo  para  lidar  com
conceitos e questões financeiras (receitas, despesas, juros, negócios, investimentos,
etc).

A partir desses conceitos, Cerbasi (2006) afirma que o Brasil apresenta baixo nível de

educação financeira,  pois  a  maior  parte  da população não aprendeu acerca de conceitos  e
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práticas básicos, pelo fato de terem vivido a maior parte de suas vidas numa realidade muito

diferente da atual,  marcada por longos anos de inflação e poucas informações financeiras

disponíveis. Devido a isso, cultivam a prática financeira de curto prazo e voltada ao consumo

(CERBASI, 2006).

Os efeitos dos anos inflacionários ocorridos no Brasil formaram um quadro um tanto

preocupante para a atualidade do país. O brasileiro não faz reservas financeiras, destinando a

maior  parte  de  seu  orçamento  ao  consumo.  Na  hora  de  investir,  prefere  as  opções

conservadoras, como a poupança. Contudo, a educação é a chave para romper com a cultura

financeira vigente, afinal a inflação encontra-se controlada, formando um ambiente propício a

investimentos com um grau de risco mais elevado, como fundos de investimentos de renda

variável e ações na bolsa de valores. (SOUZA; TORRALVO, 2008)

Para Lucci et al (2011), a precária educação financeira tem influência no bem-estar da

sociedade.  Em  casos  extremos,  pode  culminar  na  sobrecarga  dos  já  precários  sistemas

públicos, ou ocasionando políticas públicas de correção. Alguns exemplos são o aumento ou a

criação de novos impostos e contribuições, o aumento da taxa básica de juros para conter o

consumo e  diminuir  a taxa de inflação,  bem como a dependência total  de sistemas como

Sistema Único de Saúde (SUS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Nesse ambiente, torna-se importante a educação financeira para os jovens, que não só

necessitam aprender para melhorar a sua qualidade de vida, mas também para não onerar o

bem-estar da sociedade como um todo. Pois o jovem representa o futuro da nação, sendo uma

geração que, com os avanços da medicina e as melhorias nas condições gerais de vida, terá

maior média de vida. 

Entende-se,  dessa forma,  que o conhecimento da educação financeira é importante

para a tomada de decisões corretas e seguras, pois tem influência direta na qualidade de vida

do  indivíduo  e  da  população  em geral.  A OCDE (2005),  visando  incentivar  a  poupança

previdenciária  e  melhorar  o  entendimento  dos  indivíduos  sobre  os  produtos  financeiros,

realizou  pesquisas  que  originaram  recomendações  e  princípios  que  estão  enumerados  no

Quadro 1. 

No Brasil, as ações por parte do governo, em relação à educação financeira ainda são

incipientes, em 2010 desenvolveu a ENEF, prevendo a promoção de um inventário nacional

de ações e de projetos de Educação Financeira, além de uma pesquisa para mapear o grau de

conhecimento financeiro da população brasileira. Desenvolveu também um site para divulgar
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as ações sobre educação financeira no Brasil, <www.vidaedinheiro.gov.br>, e é nesta página

da  web  que  está  disponível  o  formulário  para  a  realização  desse  inventário,  onde  as

instituições que já realizam alguma atividade ligada à educação financeira, sem ônus para o

consumidor, irão se cadastrar e informar o governo sobre suas ações (VIEIRA; BATAGLIA;

SEREIA, 2011).

Quadro 1: Princípios e Recomendações da Educação Financeira 

1. A Educação Financeira deve ser promovida de uma forma justa e sem vieses, ou seja, o desenvolvimento das
competências financeiras dos indivíduos precisa ser embasado em informações e instruções apropriadas, livres
de interesses particulares.
2. Os programas de Educação Financeira devem focar as prioridades de cada país, isto é, estar adequados à
realidade nacional, podendo incluir, em seu conteúdo, aspectos básicos de um planejamento financeiro, como
as decisões de poupança, de endividamento, de contratação de seguros, bem como conceitos elementares de
matemática e de economia. Os indivíduos que estão para se aposentar devem estar cientes da necessidade de
avaliar a situação de seus planos de pensão, necessitando agir apropriadamente para defender seus interesses.
3. O processo de Educação Financeira deve ser considerado pelos órgãos administrativos e legais de um país,
como  um  instrumento  para  o  crescimento  e  estabilidade  econômica,  sendo  necessário  que  se  busque
complementar o papel que é exercido pela regulamentação do sistema financeiro e pelas leis de proteção ao
consumidor.
4. O envolvimento das instituições financeiras no processo de Educação Financeira deve ser estimulado, de tal
forma que a adotem como parte integrante de suas práticas de relacionamento com seus clientes, provendo
informações financeiras que estimulem a compreensão de suas decisões, principalmente, nos compromissos de
longo prazo e naqueles que comprometem expressivamente a renda atual e futura de seus consumidores.
5.  A Educação  Financeira  deve  ser  um processo  contínuo,  acompanhando a  evolução  dos  mercados,  e  a
complexidade crescente das informações que os caracterizam.
6. Por meio da mídia, devem ser veiculadas campanhas nacionais que estimulem a compreensão dos indivíduos
quanto à necessidade de buscarem o autodesenvolvimento financeiro, bem como o conhecimento dos riscos
envolvidos  nas  suas  decisões  financeiras.  Além disso,  precisam  ser  criados  sites  específicos,  oferecendo
informações gratuitas e de utilidade pública.
7. A Educação Financeira deve começar na escola. É recomendável que as pessoas se insiram no processo, o
quanto antes.
8. As instituições financeiras devem ser incentivadas a certificar que os clientes leiam e compreendam todas as
informações disponibilizadas, em específico, quando for relacionado aos compromissos de longo prazo, ou aos
serviços financeiros cujas consequências financeiras são de grande magnitude.
9. Os programas de Educação Financeira devem focar particularmente aspectos importantes do planejamento
financeiro pessoal, como a poupança e aposentadoria, o endividamento, e a contratação de seguros.
10. Os programas devem ser orientados para a construção da competência financeira, devendo ser adequados a
grupos específicos, e elaborados da forma mais personalizada possível.

Fonte: OCDE (2005). 

Para  os  fins  desta  pesquisa,  a  educação  financeira  será  tratada  como  sendo  um

conjunto de medidas que objetivam criar e transmitir informações financeiras aos indivíduos,

a fim de lhes proporcionar a capacidade de distinguir as principais vantagens e os principais

riscos de suas escolhas, dando-lhes a percepção de que seu bem-estar financeiro influencia no

bem-estar econômico  da  sociedade.  O  planejamento  e  o  controle  financeiro  tornam-se
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imprescindíveis  para  melhor  orientar  as  finanças  pessoais.  Além disso  é  importante  ter  o

conhecimento dos termos básicos utilizados nas operações financeiras.

2.1.1 Conhecimentos básicos

O  entendimento  sobre  educação  financeira  abrange  conhecimentos  básicos  como

liquidez de ativos, valor do dinheiro no tempo, efeito da incidência de juros compostos, custo

de financiamento, fluxo de caixa, orçamento e risco. Esse entendimento auxilia o indivíduo a

tomar  decisões  corretas  e  seguras.  Segundo  Braunstein  e  Welch  (2002),  quanto  mais  os

agentes são bem informados, o mercado se torna mais competitivo e mais eficiente. Tanto os

consumidores, quanto os comerciantes se beneficiam do melhor nível de educação financeira

da população.

Para melhor  entender  a educação financeira  é importante  conceituar  alguns termos

básicos:

a) Capital: valor aplicado por meio de alguma operação financeira. Também conhecido

como: Principal, Valor Atual, Valor Presente ou Valor Aplicado. 

b) Juros: remuneração do Capital. Os juros podem ser capitalizados por meio de dois

regimes: simples ou compostos. 

 – juros simples: juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital

inicial; 

 – juros compostos: juro de cada intervalo de tempo é calculado sobre o capital no

início do intervalo. Ou seja: o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial

e passa a render juros para o próximo período de tempo. 

c) Montante: soma do capital com seu respectivo juro.

d) Liquidez:  velocidade e  facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em

caixa. 

e) Inflação: aumento persistente e generalizado no valor dos preços. 

f)  Empréstimo:  operação  de  crédito  em  que  os  recursos  contratados  podem  ser

utilizados conforme a vontade do indivíduo. 

g)  Financiamento:  operação  de  crédito  em  que  os  recursos  contratados  estão

vinculados à compra de um bem.

h) Fluxo de caixa: entradas e saídas de recursos financeiros do caixa.
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i) Rentabilidade: percentual de rendimento do capital investido.

j) Risco: Probabilidade de insucesso de um determinado investimento.

k) Taxa Selic:  taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema

Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa,

são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no

próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação

e de liquidação.

l) Taxa referencial (TR):  taxa mensal que foi criada para servir de referência para a

taxa de juros no Brasil. É usada como um fator de correção monetária de empréstimos, do

FGTS e de investimentos.

m) Ação: unidade que corresponde a menor parte de todo o capital de uma sociedade

anônima de capital aberto (S/A). 

O conhecimento  desses  termos  não garante  um bom nível  de educação financeira.

Entretanto  são  fundamentais  para  o  indivíduo  compreender  como  ocorrem  os  processos

financeiros e, a partir disso, melhorar seu controle e planejamento.

2.1.2 Controle financeiro

A limitação  de  recursos  econômicos  perante  o  caráter  ilimitado  das  necessidades

obriga as pessoas a fazerem escolhas referente aos seus recursos financeiros. O controle das

finanças pessoais é importante para que essas escolhas assegurem a qualidade de vida e o

bem-estar.

Para Li (1977), o controle financeiro pode ser feito por meio do fluxo de caixa e tem a

finalidade de manter registro de todos os recebimentos e pagamentos que ocorrem dentro de

um período  de  tempo.  Por  exemplo,  um investimento  de  capital  é  caracterizado  por  um

determinado gasto inicial e um fluxo de recebimentos futuros que são previamente calculados,

a fim de verificar se haverá lucro ou prejuízo. 

O orçamento mensal é uma forma de fluxo de caixa, a fim de controlar as receitas e as

despesas  mensais.  Os recursos  econômicos  são  oriundos  da  renda  individual  ou  familiar.

Enquanto as despesas advém das necessidades do indivíduo. A alocação de despesas e receitas

em contas na constituição de um orçamento,  seja ele formal ou apenas  mental,  tem forte

impacto nas decisões de compra dos consumidores (THALER, 1985, HEATH; SOLL, 1996).
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Poucos brasileiros têm o hábito de colocar no papel suas receitas e despesas. Em
geral,  as pessoas da classe média,  quando solicitadas  a dizerem para onde vai  o
salário, só conseguem lembrar de aproximadamente 80% daquilo que gastam, ou
seja, não conseguem discriminar cerca de 20% de suas despesas. Quando as pessoas
começam a anotar os gastos, já costumam reduzi-los em cerca de 12%. Isso acontece
porque o ato de anotar faz você pensar duas vezes antes de gastar (MACEDO, 2007,
p. 36). 

O  controle  financeiro  pessoal  serve  para  rastrear  as  despesas  e  comparar  com  o

planejamento  e  com  a  receita  disponível.  Além  disso,  serve  para  prever  gastos  futuros,

permitindo  que,  por  meio  de  economia  dos  recursos  financeiros,  as  contas  atinjam  o

equilíbrio.

As contas do orçamento ou planejamento financeiro devem ser enquadrada em fixas e

variáveis. Do ponto de vista das contas fixas, enquadram-se as que o total não se altera em

determinado período. Já as contas que são classificadas como variáveis referem-se àquelas

cujo  valor  varia  segundo a  frequência  em que é  utilizada.  Com isso,  o  indivíduo poderá

estimar os gastos do próximo período (FRANKENBERG, 2009).

Outra  classificação  importante  para  o  controle  dos  gastos  é  separar  os  gastos

necessários dos gastos supérfluos a fim de identificar o destino do dinheiro. De acordo com

Brasil (2015, p. 4-2) “muito da habilidade em lidar com finanças, tanto na infância quanto na

vida adulta, depende da capacidade de diferenciar o ‘querer’ do ‘precisar’”. Dessa forma, são

definidas as prioridades, identificando quais gastos podem ser eliminados ou diminuídos.

A regra básica do controle financeiro é ter a receita maior que a despesa, conforme

afirma Cerbasi (2009, p. 42):

A receita para qualquer pessoa física ou empresa prosperar envolve um raciocínio
bastante simples: gastar menos do que se ganha e investir bem a diferença. De tão
óbvia a colocação, parece inócua. Mas aqueles que entendem a profundidade desta
fórmula são os que deixam o rebanho dos inconformados para conquistar seu lugar
ao sol.

Segundo o plano diretor da ENEF, com a observação da situação das finanças pessoais

é possível  identificar  se  há  superávit  (receitas  maiores que despesas) ou  déficit  (despesas

maiores do que receitas) financeiro, verificando, dessa forma, qual a melhor decisão em cada

caso. A visão realista das condições financeiras facilita a tomada de decisões, tanto no que se

refere a poupar, quanto a aumentar as receitas, mudando hábitos de consumo ou recorrendo ao

crédito.
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Brasil (2015, p. 3-2) aborda que “o desnecessário, mesmo barato, é muito caro”. O

controle financeiro é importante para todas as camadas da sociedade, pois, conforme Mello

(2010, p. 14):

Ainda tem-se ideia de que muito dinheiro soluciona os problemas financeiros. Isso
não é considerado verdade e já foi provado por diversos veículos de comunicação,
os quais evidenciaram pessoas que, por motivos variados, ficaram milionárias do dia
para a noite e, com uma velocidade muito parecida, voltaram à situação anterior, ou
ainda pior.

Piaia (2008, p.69) complementa “que a independência ou a tranquilidade financeira

não é possuir muito dinheiro, mas sim um capital que garanta o suprimento das necessidades

de acordo com o estilo de vida desejado”. Os indivíduos com melhor gerenciamento das suas

receitas e despesas têm mais condição de evitar situações onde não possam arcar com todas as

dívidas  diminuindo  o  risco  de  ficarem  inadimplentes.  O  desequilíbrio  das  finanças  é

prejudicial,  pois  reduz  a  qualidade  de  vida  e  o  conforto,  além  de  influenciar  na  saúde

psicológica.

2.1.3 Planejamento financeiro

Ter dinheiro significa sobreviver e ter mais dinheiro significa sobreviver com mais

conforto. O dinheiro bem administrado, por meio do planejamento financeiro, traz satisfação,

realiza desejos e transforma sonhos em realidade. (VIANA FILHO, 2003). 

Segundo o plano diretor da ENEF, planejamento financeiro pessoal é:

[…]  o  processo  pelo  qual  o  indivíduo  desenvolve  estratégias  de  decisões  de
consumo,  poupança,  investimento  e  proteção  contra  riscos,  que  aumenta  a
probabilidade de dispor dos recursos financeiros necessários ao financiamento de
suas necessidades e à realização de seus objetivos de vida.

Para Macedo (2007), planejamento financeiro é o processo de gerenciar seu dinheiro

com o objetivo de atingir a satisfação pessoal. Permite o controle da situação financeira para

atender as necessidades e alcançar os objetivos no decorrer da vida. Inclui programação de

orçamento, racionalização de gastos e otimização de investimentos.

Planejamento  financeiro  é  gerir  com  maturidade  financeira  as  finanças  pessoais

(investimentos,  despesas,  patrimônios,  dívidas),  a  fim  de  viabilizar  a  realização  de  seus
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sonhos: casa própria, poupar para a educação dos filhos, fazer a viagem dos sonhos, investir

de  acordo  com  o  perfil  pessoal,  ser  bem-sucedido  na  carreira  profissional,  tornar-se

empresário, ter uma aposentadoria tranquila, ter qualidade de vida, entre outros. (BRASIL,

2007).

O Planejamento pode ser considerado o primeiro degrau na consecução dos objetivos

pessoais. O processo de planejar requer organização e, além disso, um modelo de pensar que

envolva interesses e indagações e esses envolvam questionamentos sobre o que será feito,

como, para quem, quando, por que, por quem e onde será feito (HALFELD, 2008). 

O sucesso financeiro é poder obter o máximo de benefícios com recursos financeiros

limitados.  Por  meio  do  planejamento  financeiro,  pode-se  identificar  a  situação  financeira

atual,  definir  metas e objetivos, implementar estratégias para  alcançá-los e tomar decisões

eficazes (FRANKENBERG, 2009).

Eid Junior e Garcia (2001) exemplificam que os objetivos para atender a satisfação

pessoal são de curto (menos de 2 anos), médio (2 a 5 anos) ou longo prazo (mais de 5 anos).

Um objetivo de curto prazo pode ser, por exemplo, a quitação do débito com o cartão de

crédito. Em médio prazo, a aquisição de um veículo e em longo prazo, a aposentadoria. Os

autores ressaltam ainda a importância de que o planejamento financeiro seja desenvolvido a

partir do conhecimento dos valores, objetivos e prioridades pessoais. Portanto, o indivíduo

deve ter os três planejamentos simultaneamente, que devem refletir as necessidades ao longo

da vida e levar em conta as possibilidades dos objetivos serem atingidos.

Martins (2004, p. 97) considera que “na elaboração de um planejamento financeiro, é

preciso  deixar  espaços  para  modificações  corretivas,  que  são  necessárias  em  função  da

mudança dos fatos da vida. Um bom planejamento é aquele que define uma faixa larga”. Ou

seja,  considera  que  não  existe  uma  linha  única  a  ser  seguida,  mas  que  deve  haver

flexibilidade.

Um plano financeiro adequado pode reduzir o tempo para a conquista de um sonho.

Isso acontece porque os esforços são concentrados em ações precisas, direcionadas, tendo

sempre um alvo como principal foco.  Para isso,  é  necessário o correto gerenciamento do

dinheiro e dos investimentos, conforme o perfil de cada indivíduo (WILLIAN, 2009).

O  brasileiro,  segundo  o  plano  diretor  da  ENEF  (2010),  realiza  somente  o

planejamento a curto prazo, não reservando dinheiro nem para a aquisição de bens, nem para
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alguma  eventual  emergência.  Pois  têm  dificuldade  para  economizar,  optando  pelo

consumismo, geralmente, por meio de compras parceladas.

Os jovens também têm grande dificuldades em guardar parte de suas receitas para

planejamentos de médio e longo prazos.  Para Lourenço (2010) o consumo descontrolado,

caracterizado pelo desejo e pelo impulso é um dos principais responsáveis não só pela falta do

hábito de poupar, mas também pela inadimplência.

2.2 CONSUMO E ENDIVIDAMENTO

Consumo é a atividade que os indivíduos exercem para satisfazer suas necessidades

sejam elas reais ou não, utilizando-se para isso de bens e serviços, constituindo-se, assim, uma

atividade  fundamental  para  qualquer  empreendimento  econômico,  pois  é  dessa  procura,

independente da causa, que vivem os empreendimentos (CARVALHO, 1996)

Endividamento  é  entendido como o  saldo  devedor  de  um agregado familiar.  Pode

resultar apenas de uma dívida ou de mais de uma simultaneamente. Normalmente considera-

se que há endividamento ao fim de três prestações em atraso (MARQUES et al, 2000).

De acordo com Silva (2013, p.11) “para o ser humano o consumo é algo intrínseco, pois

a sobrevivência depende também disso. Já o consumismo é a ação de ter que obter sempre algo

desnecessário, ou algo que pode ser adiado”. Isso significa que o consumismo descontrolado pode

resultar na inadimplência das contas, que poderiam ser evitados pelo controle financeiro.

O consumo em larga escala  é  sinal  de  hábitos  e  estilos  de vida  mais  modernos  e

urbanizados, e de necessidades mais complexas e em permanentemente mutação. Este modelo

de  desenvolvimento  tem  como  consequências  diretas,  por  um  lado,  uma  diminuição  da

poupança, por outro, uma procura crescente do crédito (CES, 2008). 

Segundo Lucci et al (2006), a decisão de consumir ou não um produto é afetada por

vários aspectos, que podem ser físicos, psicológicos (pelos valores sociais, ou seja, pelo valor

que cada sociedade impõe em uma coisa tendo como base o sentimento e emoção comum),

sendo, dessa forma, a impulsão relacionada a vários aspectos antropológicos. 

Paludo, Cherobim e Espejo(2010), afirmam que especificamente o povo brasileiro tem

hábitos que geralmente não condiz com sua renda real. Utilizam-se da cultura da ostentação, o que

leva a um acúmulo patrimonial irreal comparado ao poder aquisitivo. Esses hábitos são exemplos

do consumismo exacerbado. 
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Segundo  Vilain  e  Pereira  (2013)  consumidor  jovem  geralmente  é  impulsivo  e  se

descontrola  financeiramente  por  meio  de  hábitos  do  consumismo,  sem se  importar  se  os

débitos já estão ou passaram dos limites de seus ganhos. Dessa forma, fica sem recursos para

investimentos em sua carreira, o que poderia ser obtido por meio de cursos de graduação, de

pós-graduação,  idiomas,  tecnologia,  entre  outros  de  aperfeiçoamento  profissional,  ficando

sem muita qualificação.

Estima-se  que  cerca  de  70% dos  jovens  brasileiros  estão  iniciando  suas  carreiras

endividados. Devido a isso, seu desenvolvimento profissional é afetado, causando desatenção

ao trabalho, absenteísmo, acidentes e até doenças físicas e emocionais, com abalos em sua

autoestima  e  qualidade  de  vida.  O  jovem  que  possui  dívidas  não  apresenta  o  mesmo

rendimento  ou  desempenho  de  outros  colegas,  tendo  em  vista  que  sua  atenção  ou

preocupações sempre acabam sendo as suas dívidas (LOURENÇO, 2010). 

Portanto,  compreende-se  que  o  endividamento  pode  trazer  grandes  malefícios  aos

indivíduos  e  à  sociedade.  Entretanto,  por  meio  da  correta  gestão  das  finanças  pessoais

orientada segunda as necessidades individuais, ele pode ser reduzido e revertido em reservas.

Essas sobras monetárias podem vir a ser aplicadas em investimentos.

2.3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Investimentos são aplicações de recursos em ativos que geram algum tipo de retorno

financeiro para o investidor. Poupar é guardar dinheiro e investir é fazer o dinheiro render

(MACEDO JUNIOR, 2007).

Eker (2006, p. 131) coloca que:

“Depois que tiver começado a poupar uma parte apropriada dos seus rendimentos,
você pode chegar à etapa seguinte: fazer o seu montante de dinheiro aumentar por
meio dos investimentos. Em geral, quanto melhores os investimentos, mais rápido o
dinheiro cresce e mais patrimônio líquido ele proporciona”.

A boa gestão dos investimentos consiste na escolha dos investimentos de acordo com

as  preferências  do  indivíduo,  que  envolvem  liquidez,  risco  e  rentabilidade.  O  ponto  de

equilíbrio entre esses três pilares do investimento pode ser demonstrado conforme a Figura 2.
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Figura 2: Características básicas de investimento

Fonte: Ferreira (2013)

Verifica-se  que  no  momento  que  um fator  específico  é  valorizado,  os  demais  são

desvalorizados. Portanto, para iniciar a investir é importante saber as prioridades individuais

do investidor e as características dos diversos tipos de investimentos.

2.3.1 Tipos de investimentos

Os  tipos  de  investimentos  serão  conceituados  sucintamente,  abordando  suas

características  em  relação  à  rentabilidade,  à  liquidez  e  ao  risco.  Serão  explanados  os

investimentos  mais  comuns  no  mercado,  que  são:  caderneta  de  poupança,  certificado  de

depósito bancário (CDB), títulos públicos, letras de créditos, fundos de renda fixa, imóveis

como forma de investimento e ações. 

Há outros investimentos como especulação da moeda ou bem durável, ou consórcios

como investimentos, entretanto esses não serão abordados por esta pesquisa.

2.3.1.1 Caderneta de poupança

A caderneta de poupança é a aplicação mais simples e tradicional. De acordo com

Cerbasi (2013), ela possui a característica marcante de se tratar de uma aplicação com risco

quase nulo, liquidez imediata e baixa rentabilidade. Além disso, é livre de impostos de renda e

de IOF e não há limite mínimo para o depósito inicial. 

Cerbasi (2013) afirma também que os rendimentos desse investimento equivale a TR

mensal acrescida de 0,5% de juros ao mês, quando a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano,

ou de 70% da taxa Selic quando essa for de 8,5% ao ano ou inferior. A remuneração somente
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é feita a cada mês completado. Recursos resgatados antes da chamada data de aniversário

perdem a remuneração do mês em curso.

Os recursos aplicados estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, até o limite

de R$ 250 mil por CPF e aqueles aplicados na Caderneta de Poupança da Caixa Econômica

Federal estão totalmente garantidos pela União, por decreto-lei. Isso torna esse investimento

com risco próximo a zero CERBASI (2013).

2.3.1.2 Títulos públicos

Os títulos públicos federais são ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional

para financiar a dívida pública nacional. Quanto mais a instituição precisar de dinheiro, mais

elevados serão os juros oferecidos para os potenciais compradores de títulos. Para Cerbasi

(2013), os títulos públicos têm a finalidade de captar recursos para o Estado e financiar as

diversas atividades do orçamento público.

Os títulos podem ser pós-fixados ou pré-fixados. Este possui sua rentabilidade definida

no momento da compra, tendo o investidor ciência de quanto será o valor monetário que seu

capital  renderá.  Já  aquele  possui  sua  rentabilidade  variável  de  acordo  com alguma  taxa

anexada a ele, como o IPCA (SOTTO-MAIOR; ÁVILA, 2015)

Sotto-Maior e Ávila (2015) abordam também que, desde março de 2015, os títulos

públicos  federais  contam  com  liquidez  diária.  Caso  o  investidor  não  deseje  aguardar  o

vencimento, o Tesouro Nacional garante a recompra diária dos títulos adquiridos no Tesouro

Direto. O risco é baixíssimo, pois o Tesouro Nacional garante 100% do capital investido.

Entretanto há o risco em relação à inflação, principalmente os títulos pré-fixados, que podem

ter rendimento abaixo da inflação. 

A compra e venda de títulos públicos para pessoas físicas residentes no Brasil, sem a

necessidade  de  intermediários,  exige  a  utilização  do  Tesouro  Direto,  um  programa  do

Ministério  da  Fazenda  que  permite  a  negociação  de  títulos  da  dívida  pública  federal.  A

principal  exigência  do  programa  é  o  cadastramento  do  investidor  junto  a  um agente  de

custódia, que pode ser um banco ou uma corretora de valores, o qual ficará responsável pela

guarda dos títulos (CERBASI, 2013)
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Nesse  tipo  de  investimento  há  a  incidência  do  imposto  de  renda.  Também  há  a

cobrança de IOF, uma taxa de custódia de 0,30% a.a. cobrada pela BM&FBovespa e uma taxa

cobrada pela corretora escolhida (SOTTO-MAIOR; ÁVILA, 2015)

2.3.1.3 Certificado de depósito bancário (CDB)

O CDB tem a finalidade de captar recursos para a instituição bancária e financiar suas

diversas atividades. Assemelha-se aos títulos públicos, sendo que o empréstimo é feito para a

instituição financeira e não para o Estado. Assim como os títulos públicos, o CDB pode ser

pré ou pós-fixado.

Segundo Cerbasi (2013), a instituição financeira é a agente passiva,  sendo que ela

oferece uma “taxa de aluguel” ao capital investido a fim de atrair clientes. É com os juros

propostos  pela  instituição  que  ela  tenta  seduzir  investidores  a  confiarem  recursos  a  sua

administração.  Seu  lucro  vem  de  tomar  emprestado  a  juros  baixos  e  emprestar  a  juros

elevados.

Devido a  menor quantidade de clientes,  as  instituições  financeiras  de menor porte

precisam se esforçar para captar recursos, oferecendo juros normalmente mais elevados em

seus CDBs. Já as instituições financeiras que gozam de grande credibilidade desfrutam de

grande quantidade de recursos de seus clientes aplicadores e, por isso, oferecem taxas menos

atrativas em seus CDBs.

O risco desse investimento varia conforme a instituição financeira escolhida, sendo

que a rentabilidade também está atrelada a esse fator. A liquidez é diária, sendo que quanto

maior o tempo aplicado, menor será a taxa do imposto de renda e também a incidência do

IOF, ou seja, a rentabilidade aumenta (CERBASI, 2013)

2.3.1.4  Letras  Hipotecárias,  Letras  de  Crédito  Imobiliário  e  Letras  de  Crédito  do

Agronegócio

A principal diferença entre os três tipos de títulos está no fato de a Letra Hipotecária

(LH) ser lastreada em hipotecas imobiliárias, ao passo que a Letra de Crédito do Agronegócio

(LCA) é o título emitido pelos bancos para financiar participantes da cadeia do agronegócio, e

http://blog.sofisadireto.com.br/saiba-o-que-e-lca-e-como-investir
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a Letra de Crédito Imobiliário (LCI) é o título emitido pelos bancos para obtenção de recursos

destinados a financiamentos do setor imobiliário.

A grande vantagem desse investimento é que não há incidência do imposto de renda

sobre os lucros, aumentando assim a rentabilidade. Outra vantagem está no fato do Fundo

Garantidor de Crédito (FGC) garantir até 250 mil reais, diminuindo os riscos. Cerbasi (2013,

p.  113)  afirma  que  “um  país  em  crescimento,  com  sua  população  em  processo  de

enriquecimento, é terreno fértil para a expansão desses setores, o que favorece a segurança de

títulos dessa natureza e os torna muito atraentes para investidores”.

Esse tipo de investimento tem como desvantagem a pouca liquidez, sendo possível o

resgate do capital aplicado somente na data de vencimento. Portanto, não é recomendado a

utilização como reserva de emergência. Outra desvantagem é a necessidade de uma aplicação

normalmente a partir de 50 mil reais, sendo, dessa forma, atraente principalmente a grandes

investidores (CERBASI, 2013)

2.3.1.5 Fundos de renda fixa

Segundo Cerbasi (2013), os investimentos em renda fixa caracterizam se como aqueles

que geram rendimentos fixos, onde a rentabilidade é previamente determinada no momento da

aplicação  ou  no  momento  do  resgate  da  mesma.  Em  geral  o  potencial  de  rendimento

proporcionado por tais aplicações são menores que os rendimentos de aplicações variáveis,

porém os riscos de perda também são menores. 

Cerbasi (2013) afirma também que os fundos de renda fixa são gerenciados por um

gestor de fundos, que aplica o dinheiro em investimentos variados de renda fixa. A liquidez, a

rentabilidade e o risco variam conforme a porcentagem aplicada em cada tipo de investimento

de renda fixa (títulos públicos, CDBs, LCI, etc) pelo gestor do fundo. 

2.3.1.6 Imóveis como forma de investimento

Há duas finalidades nesse tipo de investimento, uma de caráter especulativo e outra

referente  a  renda  mensal  do  aluguel.  A rentabilidade  desse  tipo  de  investimento  é  muito

variável, pois depende muito do local onde o imóvel está, podendo, por exemplo, valorizar
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com a construção de uma universidade nas proximidades ou desvalorizar devido o aumento de

crimes nos seus entornos (CERBASI, 2013).

O  risco  está  atrelado  à  rentabilidade,  opções  mais  arriscadas  nesse  tipo  de

investimento são, por exemplo, a compra de imóveis na planta, que são cerca de 20 a 40%

mais  baratos.  Entretanto  o  investimento  em  imóveis  geralmente  se  apresenta  como  um

investimento  seguro.  Pontos  negativos  desse  tipo  de  investimento  são  a  baixa  liquidez,

necessidade de grande capital inicial e incidência de diversos tributos. (CERBASI, 2013)

2.3.1.7 Mercado de ações

O Mercado de ações é um conjunto de instituições e agentes financeiros que negociam

diferentes tipos de ativos (ações, fundos, obrigações, etc.) através de instrumentos criados

especificamente para esta finalidade. É um sistema de distribuição de valores mobiliários, que

tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu

processo de capitalização (BOVESPA,1999)

No Brasil a BM&FBovespa controla o Mercado de Ações. Para a compra e venda de

ações é necessário o cadastro em uma corretora. As operações de compra e venda podem ser

feitas pela internet por meio do Home Broker, disponibilizado pela corretora escolhida.

Para Cerbasi (2013) a compra de ação é adquirir o direito de participar dos lucros da

empresa escolhida, assim como dos possíveis prejuízos. Por isso, o investimento em ações

pode ter rentabilidade e risco muito variado, dependendo basicamente da empresa escolhida

para efetuar a compra das ações. A liquidez é diária. 

No mercado de ações  é  possível  tanto um investimento mais  seguro,  optando por

empresas mais sólidas, como investimentos mais ousados, optando por empresas com grande

potencial de evolução. Nas operações de compra e venda de ações há a incidência de várias

taxas  (custódia,  emolumentos,  imposto  de  renda,  etc)  diminuindo  a  rentabilidade,

principalmente quando a frequência de compra e venda é alta, isto é para cada operação de

compra ou venda há a incidência dessas taxas (CERBASI, 2013).
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2.3.2 Perfil do investidor

O perfil de um investidor é definido pelo seu nível de propensão ao risco em detrimento a

rentabilidade  e  também a  liquidez.  Os  investidores  são  comumente  classificados  em três

perfis: conservador, moderado e agressivo

2.3.2.1 Investidor conservador

O investidor conservador não tem por objetivo ganhar, e sim preservar seu capital.

Não admite perder ou ver a sua aplicação encolher, prefere risco zero como a caderneta de

poupança e os fundos de renda fixa. Aplicações em ações e derivativos não são utilizadas ou

em quantidade mínima (TOSCANO JÚNIOR, 2004).

Segundo  Santos  (2010)  o  investidor  conservador  possui,  por  alguma  razão,  uma

grande  aversão  a  riscos,  assumindo  assim os  menores  possíveis.  Embora  ter  intenção  de

ganhar  dinheiro o  seu  foco  é  não  perder  dinheiro.  Esse  investidor  opta  por  opções  de

investimentos  com  menor  risco  e  com  maior  liquidez,  consequentemente,  com  menor

rendimento. Cerbasi, (2013, p. 36) complementa “o conservador, na verdade, não é investidor,

mas sim um acumulador, um poupador”.

2.3.2.2 Investidor moderado

Para Toscano Junior (2004), o investidor moderado aceita correr certo tipo de risco em

prol  de  uma  rentabilidade  superior  a  média  de  mercado.  Dessa  forma,  admite  que,

eventualmente, sua aplicação fique por alguns meses sem remuneração ou tenha uma pequena

perda. 

O investidor moderado não está disposto a assumir altos riscos, mas compreende que

precisa correr algum se quiser que seu capital aumente mais rápido. Conforme afirma Santos

(2010)  esse  perfil  é  formado  por  uma  mescla  de  algumas  características  do  investidor

conservador com o investidor agressivo. Seus investimentos abrangem tanto investimentos

seguros  como  de  grande  riscos,  entretanto  a  maioria  do  seu  capital  está  investido  em

aplicações financeiras de risco moderado e, consequentemente, rentabilidade moderada.
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2.3.2.3 Investidor agressivo

O  investidor  agressivo  é  definido  por  priorizar  a  rentabilidade  em detrimento  da

segurança.  De acordo com Toscano Júnior (2004) ele pensa como um especulador,  e  não

como um poupador.  Não  tem medo  de  perder  tudo  o  que  aplicou,  assume o  prejuízo  e

continua a procura de novos investimentos altamente rentáveis. 

Para Santos (2010) o investidor agressivo assume altos riscos em busca de conquistar

uma taxa de rentabilidade maior. Tem o objetivo de ganhar mais dinheiro em menor tempo.

2.3.3 Escolha dos investimentos

A escolha dos investimentos deve ser embasada nas características dos investimentos e

nos perfil  do investidor.  Cada perfil  tem investimentos  mais  adequados,  entretanto nunca

deve-se investir em apenas um tipo de investimento. O perfil do investidor deve determinar

apenas quais serão os principais investimentos do indivíduo. Não se deve colocar todos os

ovos em uma única cesta. (CERBASI, 2015)

O investidor conservador deve ter preferência em aplicar na caderneta de poupança,

em títulos públicos, em Letras de Créditos e em imóveis. Esses são os investimentos que

oferecem maior segurança. No entanto, oferecem menor rentabilidade. 

O investidor moderado deve optar preferencialmente por fundos de renda fixas, CDBs,

imóveis e ações de empresas mais sólidas. As pessoas com tal perfil investem tanto em papéis

e fundos de investimento de renda fixa como em ações e outras aplicações mais arriscadas.

Basicamente  aplicam  tanto  em  investimentos  de  caráter  conservador,  quanto  em

investimentos de caráter agressivo.

O investidor  agressivo deve priorizar  investimento em ações.  Esse investidor  deve

procurar as empresas, na bolsa de valores, que têm grande potencial de valorização, visando a

especulação da ação.

2.4 CONCLUSÃO PARCIAL

A educação  financeira,  o  consumo  e  endividamento  e  os  tipos  de  investimentos

apresentam  a  base  teórica  sobre  os  aspectos  ligados  ao  conhecimento  dos  conceitos  de
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educação financeira. O conhecimento desses conceitos foi levantado por meio da aplicação do

questionário. A abordagem sobre esses assuntos visou atingir o objetivo específico “a”, que

buscou pesquisar fatores que definem o nível de educação financeira. 
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo descreve-se qual a classificação da pesquisa, o universo amostral e os

sujeitos da pesquisa, como os dados serão coletados, tabulados e interpretados  e, por fim,

apresenta-se um plano de sistematização do estudo.

Primeiramente descreve-se a classificação da pesquisa e o tamanho da amostra. Logo

após, será definido o plano para a coleta dos dados e os sujeitos da pesquisa. Por fim, será

apresentado o método utilizado para a análise e interpretação dos dados.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa é classificada como quantitativa, esse tipo

de pesquisa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números,

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. A abordagem quantitativa, segundo

Oliveira (1997), quantifica opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, assim como,

o emprego de recursos e técnicas estatísticas.

Quanto aos objetivos a pesquisa é classificada como descritiva. De acordo Gil (2002),

é  descritiva  porque  têm  como  objetivo  primordial  a  descrição  das  características  de

determinada população ou fenômeno, ou ainda, o estabelecimento de relações entre variáveis.

Quanto  aos  meios  ou  procedimentos  técnicos  a  investigação  é  bibliográfica  e  de

levantamento. De acordo com Vergara (2004) é bibliográfica porque se trata de um estudo

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes

eletrônicas; fornece material analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode

esgotar-se  em  si  mesma. É  de  levantamento  devido  analisar,  quantitativamente,  as

características de uma população, utilizando-se de um questionário. 

3.2 POPULAÇÃO, AMOSTRA E SUJEITOS DA PESQUISA

A População “é um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por exemplo)

que possuem as características que serão objetos de estudo” (VERGARA, 2004, p. 50). A

presente pesquisa tem como população, segundo dados da 1ª Seção do Corpo de Cadetes da

AMAN, de 437 cadetes do quarto ano e 485 cadetes do primeiro ano da AMAN, totalizando

922 cadetes.
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A forma de amostragem utilizada foi a não-probabilística, selecionada a esmo ou sem

norma, como uma forma de simplificar o processo. Foi aplicada em caráter voluntário sem

realizar um sorteio para definir os pesquisados.

O método de determinação do tamanho da amostra  para a aplicação do teste  Qui-

quadrado considerou nível de significância (sig. level) de 0,01, tamanho do efeito (effect size)

de 0,22, poder (power) de 0,95, grau de liberdade (degree of freedom) de 1, determinando o

tamanho  mínimo  da  amostra  de  369  pesquisados. Em  razão  disso,  foram  aplicadas  219

pesquisas para os cadetes do primeiro ano e 166 pesquisas para os cadetes do quarto ano,

totalizando 385 pesquisados (COHEN, 1988).

3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS

A pesquisa foi aplicada nos meses de abril e maio na AMAN, coletando dados dos

cadetes do primeiro e quarto anos de 2017 por meio de um questionário online,  utilizando a

ferramenta de formulários do  Google Docs. O questionário foi aplicado separadamente, um

para o primeiro ano e outro para o quarto ano, a fim de poder fazer a comparação entre as

duas turmas. 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa de campo, com questionário online

que apresenta 22 perguntas de múltipla escolha, versando sobre conceitos de finanças, nível

de  conhecimento,  perfil  do  respondente  e  decisões  de  consumo  e  investimento  dos

respondentes, seguindo o modelo de Lucci et al (2006).

3.4 METODOLOGIA PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS

Os dados foram coletados de forma estruturada, não disfarçada por meio de aplicação

do  questionário  de  múltipla  escolha,  conforme  Anexo  A,  utilizando  a  ferramenta  de

formulários do Google Docs. Eles receberam um tratamento quantitativo, sendo classificados,

tabulados  e  analisados  com  métodos  estatísticos  descritivos  por  meio  do  programa

LibreOffice Calc,  e com métodos estatísticos inferenciais por meio do programa  R  (versão

3.4.0,  2017),  com  a  aplicação  do  teste  Qui-quadrado.  Os  dados  são  apresentados  em

percentuais, realizando comentários explicativos, buscando estabelecer uma relação com os

estudos teóricos realizados sobre o tema.
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Os métodos de análises dos dados foram baseados em Lucci et al. (2006) e em Vieira,

Bataglia e Sereia (2011) e adaptados para esta pesquisa e são descritos, a seguir, indicando os

objetivos e hipóteses a serem testadas.

As  decisões  de  consumo e  poupança  são  influenciadas  por  diversos  fatores,  neste

trabalho serão focadas as seguintes variáveis:

• Nível de conhecimento sobre educação financeira: trata-se de conhecimentos básicos

como liquidez de ativos, valor do dinheiro no tempo, efeito da incidência de juros compostos,

custo de financiamento, fluxo de caixa, orçamento e risco. Estes conceitos serão mensurados

por meio de questões objetivas;

• Atitude dos indivíduos em relação às decisões financeiras: trata-se das reações dos

indivíduos em sua vida prática. Esta variável tem por objetivo avaliar se há outros fatores que

influenciam as decisões de consumo e poupança; ou seja, se apesar dos conhecimentos em

finanças, os indivíduos tomam decisões não necessariamente eficientes;

•  Complementarmente,  busca-se  conhecer  também  o  perfil  dos  indivíduos  (o

entendimento da situação financeira e o nível de educação de seus pais). O mapeamento do

perfil pode ajudar a complementar a explicação sobre as atitudes e também sobre o próprio

nível de educação financeira dos indivíduos. A seguir, será definido o que será medido nas

questões sobre conceitos e comportamento dos respondentes ao aplicarem estes conceitos em

suas vidas práticas:

Para  atender  ao  objetivo  específico  “e”  que  visa verificar  a  autoanálise  do

conhecimento sobre o tema e as fontes desse conhecimento foram feitas as questões 1, 2 e foi

feita a análise estatística descritiva, por meio da comparação simples das porcentagens. Essas

questões têm os seguintes objetivos:

Q1: aborda a autopercepção dos entrevistados quanto ao seu nível de conhecimentos

sobre educação financeira, bem como seu grau de segurança para a tomada de decisões sobre

o assunto.

Q2: busca apurar de que forma foram adquiridos os conhecimentos dos pesquisados

sobre o assunto, reconhecendo que tal aprendizado não se dá a partir de uma única fonte, mas

de diversas experiências ao longo da vida.

Para  responder  aos  objetivos  específicos  “b”  que  pretende  identificar  aspectos

relacionados ao nível de educação financeira dos cadetes do primeiro e quarto anos da AMAN

e  “g”  que  pretende  verificar  a  influência  da  formação  acadêmica  no  nível  de  educação
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financeira foi construída a hipótese  H1: os cadetes que estão no último ano possuem nível

mais elevado de educação financeira do que os cadetes do primeiro ano da AMAN. Para testar

a hipótese H1 foram construídas as questões 3, 5, 7, 9 e 11 e foi feita a análise estatística

descritiva e inferencial, por meio da comparação simples dos percentuais e por meio do teste

Qui-quadrado. Essas questões têm os seguintes objetivos:

Q3: busca-se apurar se as pessoas têm consciência de que investimentos  têm níveis

diferenciados  de  liquidez.  A resposta  esperada  é  a  alternativa  que  indica  bens  móveis  e

imóveis como os menos líquidos, já que as demais alternativas indicam ativos de natureza

financeira que, em condições normais, são mais líquidos que bens materiais.

Q5: verifica a aplicação prática de um conceito fundamental em finanças, que é o

valor do dinheiro no tempo. A resposta correta é a alternativa “c”, na qual o respondente

reconhece  que  somas  monetariamente  iguais  de  recursos,  mas  aplicadas  em  momentos

distintos, geram resultados distintos, devido à incidência dos juros.

Q7: busca compreender se os pesquisados têm a percepção de que dívidas têm custos

financeiros (sendo a resposta correta a alternativa “d”), na qual o respondente reconhece que

dívidas “roladas” representam custos financeiros mais elevados.

Q9: avalia  se  o  pesquisado  tem a  noção  de  que  a  antecipação  de  consumo  está

associada a um ônus (juros), na qual a resposta correta é dada pela alternativa “a”.

Q11: busca determinar se o pesquisado tem a noção de planejamento financeiro e

poupança, cuja resposta correta é dada pelo item “b”.

Para responder aos objetivos específicos “c” e “d” que buscam verificar a influência

do nível de educação financeira na capacidade de análise de riscos dos cadetes do primeiro e

quarto anos da AMAN e no perfil  do investidor,  respectivamente,  foram construídas duas

hipóteses: H2: Os cadetes do quarto ano possuem maior propensão ao risco do que os cadetes

do primeiro ano da AMAN; H3: Os cadetes do quarto ano possuem maior noção de segurança

de ativos financeiros do que os cadetes do primeiro ano da AMAN. Para testar as hipóteses H2

e H3 foram construídas as questões 4 e 12 e foi realizada a análise estatística descritiva, por

meio da comparação simples das porcentagens. Essas questões têm os seguintes objetivos:

Q4: busca-se medir a propensão ao risco.

Q12: avalia qual a noção que o pesquisado tem de aplicação financeira que oferece

maior segurança, interpretando que a baixa liquidez face a urgência não oferece segurança.



43

Buscando atender  ao objetivo específico “h” que procura verificar  a  influência do

nível de educação financeira na tomada de decisões foram feitas as questões 6, 8 e 10 e foi

realizada a análise estatística descritiva, por meio da comparação simples das porcentagens.

Essas questões têm os seguintes objetivos:

Q6: verifica a atitude dos respondentes no que se refere à propensão a poupança. As

respostas  apresentam-se  em ordem decrescente  de  tendência  a  guardar  recursos,  sendo  a

alternativa “a” a resposta esperada dos mais propensos à prevenção, enquanto a alternativa

“d” seria a opção esperada para os mais consumistas.

Q8: avalia  a  atitude  do  pesquisado  em face  do  problema  prático  apresentado  na

questão 7, isto é, da percepção de que dívidas têm custos financeiros.

Q10: busca verificar a posição que o pesquisado adotaria em face de uma situação

como a apresentada na questão 9, ou seja, se o pesquisado tem a noção de que a antecipação

de consumo está associada a um ônus (juros).

Para atender ao objetivo específico “f” que visa identificar o perfil socioeconômico

foram feitas as questões 13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21 e 22 e foi realizada a análise

estatística descritiva, por meio da comparação simples das porcentagens. Essas questões têm

os seguintes objetivos:

Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21 e Q22 procuram conhecer o perfil

socioeconômico.
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4 RESULTADOS E ANÁLISES

Neste capítulo estão descritos os resultados obtidos através da pesquisa. Para melhor

estruturação  e  entendimento,  está  dividido  em  cinco  subitens,  iniciando  com  o  perfil

socieconômico do cadete, depois a fonte de educação financeira do cadete e a autopercepção

de seu nível. Após isso, é abordado o nível de educação financeira, a noção de segurança e a

propensão ao risco e, por último, a influência da educação financeira na tomada de decisões.

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DO CADETE

Os  cadetes  do  primeiro  ano  e  quarto  anos  da  AMAN  podem ser  descritos  pelos

indicadores de características individuais levantadas pela presente pesquisa. Os referidos anos

de formação são compostos por turmas masculinas.

Conforme mostra o Gráfico 1, a média de idade dos cadetes do quarto ano é de 23,16

anos, moda de 22 anos e mediana de 23 anos. Já a média de idade dos cadetes do primeiro ano

é de 20,27 anos, moda de 19 anos e mediana de 20 anos. Percebe-se que a diferença de idade

é resultante da diferença nos anos de formação, que é de 3 anos.

Gráfico 1: Idade dos respondentes.

Em relação ao estado civil dos cadetes do quarto ano, 92,8% são solteiros, 4,8% têm

união estável e 2,4% são casados. Enquanto os cadetes do primeiro ano apresentam-se com

98,2%  solteiros,  0,9%  com  união  estável  e  0,9%  casados.  Os  cadetes  do  quarto  ano

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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apresentam-se com menor número de solteiros que os cadetes do primeiro ano. Como pode

ser observado no Gráfico 2.

Gráfico 2: Estado Civil dos respondentes.

Sobre a raça, os cadetes do último ano de formação se consideram 50,6% brancos,

32,5% pardos, 13,3% negros e 3,6% amarelos ou orientais. Enquanto os cadetes do primeiro

ano se consideram 49,8% brancos, 17,8% pardos, 21,5% negros, 10% amarelos ou orientais e

0,9% indígenas. Verifica-se semelhança entre as duas amostras, conforme mostra o Gráfico 3.

Gráfico 3: Raça dos respondentes.

Pode  ser  observado  no  Gráfico  4  aspectos  das  amostras  sobre  religião,  47%  são

católicos,  25,9% são evangélicos,  8,4% são espíritas,  18,1% não têm religião e 0,6% são

agnósticos dos cadetes do quarto ano. Para os cadetes do primeiro ano, 42,9% são católicos,

30,1%  são  evangélicos,  15,5%  são  espíritas  e  11,4%  não  têm  religião.  As  duas  turmas

apresentam considerável semelhança.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Gráfico 4: Religião dos respondentes.

Em relação a renda pessoal líquida, os cadetes do quarto ano e os cadetes do primeiro

ano têm renda entre R$ 1000,00 e R$ 1500,00, correspondentes ao soldo. Conforme pode ser

observado no Gráfico 5, 10,2% dos cadetes do quarto ano recebem auxilio de uma “mesada”

extra dos familiares enquanto que dos cadetes do primeiro ano 8,7% recebem esse auxílio. 

Gráfico 5: Recebimento de mesada dos respondentes.

Sobre a renda familiar, como pode ser observada na Figura 3, 52,4% dos cadetes do

quarto ano possuem renda superior a R$ 4000,00 e 33,1% inferior a R$ 2500,00. Enquanto

que  44,3% dos  cadetes  do  primeiro  ano  possuem renda  superior  a  R$  4000,00  e  33,3%

inferior a R$ 2500,00. Observa-se grande semelhança entre os dois anos de formação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Figura 3: Renda familiar líquida dos respondentes.

Grande parte dos cadetes do quarto ano têm origem em famílias cujos pais são de

avançada escolaridade em que 57,2% possuem curso superior e apenas 9,6% não têm o ensino

médio completo. Semelhante a isso, os pais dos cadetes do primeiro ano também têm bons

níveis  de escolaridade,  48,4% possuem curso superior  e  somente 6,3% não têm o ensino

médio completo. Isso pode ser visto no Gráfico 6.

Gráfico 6: Nível de formação escolar dos respondentes.

Com a questão 20 identificou-se os principais gastos das duas turmas. Os cadetes do

quarto  ano  gastam  seu  dinheiro  principalmente  com  alimentação  e  lazer.  Outros  gastos

consideráveis são em material militar, transporte, bens duráveis e vestuário. Já os cadetes do

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Fonte: Elaborada pelo autor (2017)
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primeiro  ano  gastam  principalmente  com  alimentação  e  material  militar.  Outros  gastos

consideráveis são lazer, vestuário e trasporte. Verifica-se, observando o Gráfico 7, que com o

passar dos anos os cadetes diminuem os gastos com material militar e aumentam com lazer e

bens duráveis.

Gráfico 7: Principais gastos dos cadetes.

Na questão 22 buscou-se verificar a situação dos cadetes perante as dívidas. Verificou-

se que os cadetes do último ano possuem mais dívidas, conforme mostra o Gráfico 8.

Gráfico 8: Dívidas dos respondentes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Para os cadetes do quarto ano, 47,6% não têm dívidas. Dentre os 52,4% que possuem

dívidas 60,9% são de curto prazo, 30% de longo prazo e 9,1% não sabem quando quitarão. Já

para os cadetes do primeiro ano, 62,1% não possuem dívidas. Dentre os 37,9 % que têm

dívidas, 65,2% são de curto prazo, 17,9% de longo prazo e 16,9% não sabem quando pagarão.

Os dados supracitados caracterizam os aspectos socieconômicos das populações que

são objeto de estudo.

4.2 FONTE DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA E AUTOPERCEPÇÃO DO NÍVEL

A origem dos conhecimentos básicos sobre educação financeira advém de diversas

fontes. Os cadetes do quarto ano elencaram como a fonte mais relevante o aprendizado em

casa com a família e o menos relevante o adquirido por meio de revistas, livros e meios de

comunicação. Da mesma forma, os cadetes do primeiro ano elencaram o aprendizado com a

família como fator de maior relevância, porém como fator de menor relevância elencaram o

conhecimento adquirido da própria experiência de vida. Para ambas as amostras, as conversas

com os  amigos  e  as  aulas  na  faculdade  foram consideradas  fontes  de  conhecimento  com

relevância intermediária.

Em relação a autopercepção do nível de segurança e conhecimento sobre educação

financeira,  conforme o  Gráfico  9,  7,2% dos  cadetes  do  quarto  ano  se  consideram muito

seguro, com conhecimentos amplos sobre o assunto, 50% razoavelmente seguro, conhecendo

a maioria dos conceitos, 36,7% não muito seguro, necessitando melhorar seu conhecimento e

6% nada seguro, necessitando melhorar muito seu conhecimento sobre o assunto.

Gráfico 9: Autopercepção do nível de Educação Financeira para o 4° ano.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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De forma semelhante, que pode ser observado no Gráfico 10, os cadetes do primeiro

ano se consideram 6,8% muito seguro, com conhecimentos bastante amplos sobre o assunto,

40,6% razoavelmente seguro, conhecendo a maioria dos conceitos sobre o assunto, 37% não

muito  seguro,  necessitando  adquirir  maior  conhecimento  sobre  o  assunto  e  15,5%  nada

seguro, necessitando melhorar muito seu conhecimento sobre o assunto.

Gráfico 10: Autopercepção do nível de Educação Financeira para o 1° ano.

Verifica-se que os cadetes do último ano de formação se consideram levemente mais

seguros  e  com maior  conhecimento sobre educação financeira  em relação aos cadetes  do

primeiro ano da AMAN.

4.3 NÍVEL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A análise preliminar mostra que os cadetes do quarto ano apresentam melhor nível de

educação financeira. O nível de educação financeira foi medido por meio da aplicação de 5

perguntas  de  múltipla  escolha.  Atendendo  ao  objetivo  específico  “b”  identificou-se  os

aspectos ligados ao nível de educação financeira dos cadetes do primeiro e quarto anos da

AMAN, apresentando os percentuais de acertos dessas 5 questões.

A questão 3, cujo resultado está representado no Gráfico 11, visava verificar, de forma

contextualizada,  o conhecimento dos respondentes sobre a liquidez dos ativos.  57,8% dos

cadetes do último ano de formação acertaram, enquanto que apenas 33,8% dos cadetes do

primeiro ano da AMAN responderam corretamente.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Gráfico 11: Respostas da Questão 3.

Na questão 5, que refere-se ao valor do dinheiro no tempo e a incidência dos juros

compostos sobre o investimento, verificou-se, também, que o índice de acertos é maior para

os  cadetes  do  quarto  ano,  contando  com 93,4% de  respostas  corretas.  Já  os  cadetes  do

primeiro ano apresentaram percentual de acerto de 72,6%, como apresenta o Gráfico 12.

Gráfico 12: Resposta da Questão 5.

A questão 7 identifica se os pesquisados têm percepção de que maiores dívidas têm

custos financeiros maiores, Os resultados podem ser observados no Gráfico 13. Os cadetes do

último ano acertaram em 56,6% das pesquisas e os cadetes do primeiro ano acertaram em

52,5% dos casos. Observa-se que os cadetes do último ano ainda apresentam um índice de

acertos levemente superior.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Gráfico 13: Resposta da Questão 7.

Apresentando uma tendência inversa as questões anteriores, a questão 9, que avalia se

o pesquisado tem a noção de que a antecipação de consumo está associada a um ônus (juros),

apresenta percentuais de acertos levemente maiores para os cadetes do primeiro ano. 57,1%

dos cadetes  do primeiro  ano acertaram e dos  cadetes  do quarto ano,  53,6% responderam

acertadamente, conforme mostra o Gráfico 14.

Gráfico 14: Respostas da Questão 9

Nessa questão foi verificado um número de erros grandes, isso ocorreu devido a má

formulação  da  questão,  que  induziu  parte  dos  pesquisados  à  resposta  errada,  apesar  de  o

raciocínio estar  correto.  Além disso,  alguns respondentes teriam entendido a  questão 9 como

sendo  uma  pergunta  sobre  qual  atitude  tomariam,  já  que  a  questão  anterior  era  de  natureza

semelhante.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Na questão 11,  que avalia  a  noção de planejamento financeiro dos  pesquisados,  o

índice de acertos do quarto ano apresentou-se significativamente maior. Os cadetes do último

ano de formação apresentaram percentual  de respostas acertadas  de 80,1%, enquanto que

apenas 56,6% dos cadetes do primeiro ano da AMAN acertaram. Conforme mostra o Gráfico

15.

Gráfico 15: Respostas da Questão 11.

Dentre  as  cinco  questões,  quatro  apresentaram  maior  percentual  de  acertos  pelos

cadetes do último ano da formação e apenas uma apresentou tendência inversa. Para verificar

se de fato há diferença nos níveis de educação financeira dos dois anos de formação,  aplicou-

se o teste Qui-quadrado de Pearson. 

Tabela 1: Teste Qui-quadrado nas questões que avaliam conhecimento sobre educação financeira

Questão Estatística X2 Grau de Liberdade p-valor

Q3
Conhecimento sobre liquidez

22,133 1 0,000

Q5
Rendimentos de juros compostos

27,085 1 0,000

Q7
Juros sobre o cartão de crédito

0,644 1 0,422

Q9
Compras à vista versus compras a prazo

0,459 1 0,498

Q11
Noção de planejamento financeiro

23,496 1 0,000

Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Esse teste verifica se há ou não diferença entre as frequências. Se o p-valor for maior

que um valor alfa pré-determinado (alfa=1%) não há diferenças significativas entre as duas

amostras.  Conforme a  Tabela  1,  que  mostra  o teste  Qui-quadrado,  as  questões  3,  5  e  11

apresentaram diferença  na  frequência  das  respostas,  enquanto  que  as  questões  7  e  9  não

apresentaram diferenças na proporção de acertos e erros.  Verifica-se, dessa forma, que há

diferença na frequência  das  respostas,  mostrando que o nível  de educação financeira  dos

diferentes anos de formação são distintos. Ficou, dessa forma, comprovado que os cadetes do

quarto ano possuem melhor nível de educação financeira em relação aos cadetes do primeiro

ano.

4.4 NOÇÃO DE SEGURANÇA E PROPENSÃO AO RISCO

A noção de segurança foi medida basicamente pela questão 12. Essa questão abordava

qual forma de guardar dinheiro melhor protegeria uma família em caso de desemprego. Não

havia resposta certa, entretanto, dentre as opções existia uma alternativa que oferecia menor

liquidez, boa segurança e rendimento variável,  uma alternativa que oferecia certo grau de

risco, liquidez mediana e melhor rendimento e uma alternativa que não oferecia rendimentos,

mas oferecia grande segurança e liquidez.

A questão que menos protegeria uma família, dessa forma, seria a aplicação em um

bem como carro ou imóvel, pois apresenta pequena liquidez e, face a urgência de dinheiro que

uma situação de desemprego requer, não ofereceria segurança. Apenas 12,7% dos cadetes do

quarto ano responderam essa alternativa, enquanto que 30,1% dos cadetes do primeiro ano

escolheram essa opção. Pode-se observar também no Gráfico 16 que os cadetes dos dois anos

de  formação  escolheram  proporcionalmente  semelhante  a  opção  que  ofereceria  maior

segurança e liquidez, que é a conta-corrente.

Por meio da interpretação do Gráfico 16, verifica-se que os cadetes do último ano de

formação  têm  melhor  noção  de  segurança,  embora  não  ser  uma  diferença  de  grande

significância.



55

Gráfico 16: Segurança de aplicações financeiras dos respondentes.

A questão  4  buscava  verificar  o  perfil  do  investidor,  verificando  qual  o  tipo  de

investimento que o entrevistado melhor se identificava. Os cadetes do quarto ano apresentam

perfil moderado, pois apenas 6% têm preferência por ações, 23,5% por poupança e 16,9%

bens como carro e imóvel,  já 53,6% se identificam com fundos de investimento de risco

médio, que é um investimento característico para o investidor moderado, pois apresenta riscos

moderados, mas também boa rentabilidade. 

Os  cadetes  do  primeiro  ano  demonstram  ser  mais  conservadores,  pois  37,8%  se

identificam aplicando os  recursos  na  poupança  e  14,6% em bens como carro  ou imóvel,

priorizando investimentos com maior segurança, já nos fundos de investimentos e nas ações, é

preferência de 34,7% e de 12,8%, respectivamente, que são investimentos de maior risco.

Figura 4: Perfil do Investidor dos respondentes.

Fonte: Elaborada pelo autor (2017)

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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A Figura 4 mostra que os cadetes do último ano de formação têm uma tendência ao

risco levemente superior, pois optaram, em sua maioria, por um investimento moderado, e os

cadetes do primeiro ano têm características mais relevantes de investidor conservador, pois

em sua maioria optaram por poupança ou bens duráveis.

4.5 TOMADA DE DECISÕES

A tomada de decisão é influenciada por diversos fatores, a presente pesquisa procurou

verificar  se o conhecimento de alguns conceitos sobre educação financeira  influência nas

escolhas  dos  indivíduos.  Na questão  5,  o  conceito  avaliado  estava  ligado  à  vantagem

financeira da antecipação na formação de poupança para fins de aposentadoria. Já a atitude

prática em relação ao assunto era verificada na questão seguinte. Acertaram a questão 93,4% e

72,6% dos cadetes do quarto e primeiro ano, respectivamente. Dos cadetes do quarto ano que

acertaram 69% ou já tem plano de aposentadoria (12,9%) ou pretendem começar (56,1%) e

dos cadetes do primeiro ano que acertaram 54,1% ou já tem plano de aposentadoria (17,6%)

ou  pretendem  começar  (36,5%),  denotando  atitudes  razoáveis  em  relação  ao  conceito

avaliado. Entretanto, dentre os que erraram a questão dos cadetes do quarto ano, 36,4% ou já

tem plano de aposentadoria (18,2%) ou pretendem começar (18,2%) e dos cadetes do primeiro

ano  que  erraram 41,7% ou  já  tem plano  de  aposentadoria  (10%)  ou  pretendem começar

(31,7%).

Figura 5: Atitude dos respondentes em relação a previdência.

Esses  dados,  apresentados  na  figura  5,  mostram  que  o  domínio  do  conceito  faz

diferença na intenção de iniciar a poupança para aposentadoria, pois para as duas amostras de

Fonte: Elaborada pelo autor (2017)
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cadetes  verificou-se que há porcentagem de cadetes  que pretendem iniciar  poupar  para  a

aposentadoria é maior dentre os que acertaram, mas isso não necessariamente faz diferença na

hora de levar a intenção à prática, porque observou-se que nas duas amostras a porcentagem

que já tem um plano de previdência é maior para os cadetes que erraram a questão 5. 

Na comparação entre os anos, conforme mostra a Figura 5, verificou-se que os cadetes

do último ano tem maior porcentagem de interessados a iniciar a poupar e também que já têm

um plano de previdência, demostrando que o nível de conhecimento, como um todo, sobre

educação  financeira  influência  na  tomada  de  decisões  referentes  à  aposentadoria,

principalmente  considerando que  não há diferenças  relevantes  nas  faixas  etárias  dos  dois

grupos.

A questão 7 buscava compreender se os pesquisados têm percepção de que maiores

dívidas têm custos financeiros maiores. Enquanto que a questão 8 visava verificar a atitude

prática em relação ao assunto. Dos 56,6% dos cadetes do quarto ano que acertaram a questão,

90,4% têm como atitude procurar pagar  sempre o saldo devedor total,  evitando entrar no

crédito rotativo e dos 43,4% que erraram a questão apenas 65,3% optaram por pagar sempre

todo saldo devedor. Para os 52,5% dos cadetes do primeiro ano que acertaram a questão,

76,5% têm como atitude procurar  pagar  sempre o saldo  devedor  total,  enquanto  que dos

47,5% que erraram a questão apenas 51% optaram por pagar sempre todo saldo devedor.

Conforme mostra o Gráfico 17, pode-se afirmar que há coerência entre o domínio do conceito

e sua aplicação prática, pois dentre as duas amostras verifica-se que percentualmente a atitude

tomada dos cadetes que acertaram é mais adequada em relação aos cadetes que erraram a

questão 7.

Gráfico 17: Atitude dos respondentes em relação ao pagamento do cartão de Crédito.

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Na comparação entre os anos de formação, os cadetes do quarto ano, no geral, 79,5%

têm a atitude de pagar todo o saldo devedor, evitando entrar no crédito rotativo, enquanto que

64,4% dos cadetes do primeiro ano têm essa atitude. Isso demonstra que o melhor nível de

educação financeira apresentado pelos cadetes do último ano de formação também influência

na tomada de decisões em relação a essa questão.

Na  questão  9,  verifica-se  se  o  pesquisado  tem a  noção  de  que  a  antecipação  de

consumo está  associada  a  um ônus  (juros).  A atitude  praticada  em relação  ao  assunto  é

verificada na questão 10. Dos 53,6% cadetes do quarto ano que acertaram a questão, apenas

4,7% optaram por financiar todo saldo devedor, os outros 95,3% optaram por economizar

parte do valor e financiar a outra parte (37,2%) ou economizar todo o valor do carro (58,1%)

para depois adquiri-lo. Dos 46,4% dos erraram a questão 9, apenas 13% optaram por financiar

todo saldo devedor, os outros 87% optaram por economizar parte do valor e financiar a outra

parte (32,5%) ou economizar todo o valor do carro (54,5%) para depois adquiri-lo. 

Para os cadetes do primeiro ano, dos 57,1% que acertaram a questão, 7,2% resolveram

financiar  todo  saldo  devedor,  os  outros  92,8% optaram por  economizar  parte  do  valor  e

financiar a outra parte (29,6%) ou economizar todo o valor do carro (63,2%) para depois

adquiri-lo.  Dos  42,9%  que  erraram  a  questão,  11,7%  optaram  por  financiar  todo  saldo

devedor, os outros 88,3% optaram por economizar parte do valor e financiar a outra parte

(37,2%) ou economizar todo o valor do carro (51,1%) para depois adquiri-lo. Como pode ser

observado  na  Figura  6,  nessa  questão  observou-se  que  o  conhecimento  de  conceitos  de

educação financeiras  específico  não influenciou positivamente  na tomada de  decisões  em

ambas as amostras de cadetes.

Figura 6: Atitude dos respondentes em relação a compra de um bem durável.

Fonte: Elaborada pelo autor (2017)
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Na comparação entre as duas turmas como um todo verifica-se que ambas as amostras

apresentam-se muito semelhantes. 10,2% dos cadetes do quarto ano pretendem financiar todo

o valor do veículo, 34,3% preferem economizar por um tempo e financiar parte do valor do

veículo e 55,4% preferem esperar e comprar à vista. Já os cadetes do primeiro ano, 9,1%

pretendem financiar todo o valor do veículo, 32,9% preferem economizar por um tempo e

financiar parte do valor do veículo e 58% preferem esperar e comprar à vista. Isso demonstra

que o nível de educação financeira não é fator determinante na tomada de decisões em relação

a compra de um veículo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo principal identificar a diferença do nível de educação

financeira dos cadetes do primeiro ano com os cadetes do quarto ano da AMAN. Mostrou-se

que os cadetes do último ano de formação apresentam melhor nível de educação financeira.

Por meio do questionário aplicado para os cadetes do primeiro e quarto anos levantou-

se dados relacionados ao conhecimento sobre o tema estudado. Dessa forma, alcançou-se o

objetivo específico “b” que busca identificar aspectos ligados ao nível de educação financeira.

Visando atender ao objetivo específico “c” que buscava verificar a influência do nível

de educação financeira na capacidade de análise de riscos dos cadetes do primeiro e quarto

anos da AMAN, evidenciou-se, que além de melhor educação financeira os cadetes do quarto

ano  têm  maior  noção  de  segurança,  expondo  que  há  uma  correlação  entre  essas  duas

características. Dessa forma, a hipótese H3 foi aceita.

Com o intuito de atingir o objetivo específico “d” que buscava verificar a influência do

nível de educação financeira no perfil do investidor verificou-se que os cadetes do último ano

de formação apresentam maior propensão ao risco que os cadetes do primeiro ano. Com isso,

a  hipótese  H2 também foi  aceita,  exibindo  que  um melhor  nível  de  educação  financeiro

aumenta a propensão ao risco.

Atendendo  ao  objetivo  específico  “e”  verificou-se  que  os cadetes  em sua  maioria

autoavaliam-se  razoavelmente  seguros,  conhecendo  boa  parte  dos  assuntos  sobre  o  tema.

Além disso,  responderam que o conhecimento foi adquirido,  principalmente,  em casa por

meio do ensinamento passado pelos familiares.

Atendendo ao objetivo específico “f”  constatou-se que o perfil  socioeconômico de

ambas  as  turmas  têm  grande  semelhança.  As  principais  diferenças  encontradas  foram  a

quantidade de dívidas, que pode ser explicado por se tratar do último ano de formação; e em

que  têm-se  menor  tempo  até  a  promoção  e,  consequentemente,  o  aumento  do  soldo  em

relação a idade das amostras, que os cadetes do quarto ano são 3 anos mais velhos que os

cadetes  do  primeiro  ano,  devido  a  estarem três  anos  de  formação  mais  avançados.  Com

exceção  da  média  de  idade,  as  duas  amostras  não  têm  fatores  socioeconômicos  que

influenciam na diferença de conhecimento sobre educação financeira de um ano de formação

em relação ao outro.

A análise dos dados indica que o nível de educação financeira é maior para os cadetes

do último ano de formação em relação aos cadetes do primeiro ano comprovando a hipótese
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H1.  Isso  deve-se  ao  fato  de  que  os  cadetes  do  último  ano  de  formação  possuem maior

compreensão  dos  conceitos  financeiros  que  foram  apreendidos  por  meio  das  matérias

relacionadas  a  finanças  presentes  na  formação.  Atendendo  ao  objetivo  específico  “g”

confirmou-se que há influência da formação acadêmica no nível de educação financeira.

Atendendo ao objetivo específico “h” verificou-se que o nível de educação financeira

influencia positivamente na tomada de decisões. O conhecimento dos conceitos auxilia para a

melhor escolha. Dessa forma, a hipótese H4 foi aceita.

Conclui-se, portanto, que os  cadetes melhoram seu nível de educação financeira ao

longo dos anos de formação no curso de Bacharel em Ciências Militares. Constatou-se que o

melhor conhecimento sobre o tema influencia positivamente na tomada de decisão, na noção

de segurança e na propensão ao risco.

A população pesquisada  apresentou-se  como uma limitação,  pois  não  era  possível

acompanhar a evolução dos cadetes do último ano de formação, devido a falta de um banco de

dados  para  a  pesquisa  das  questões  enquanto  esses  cadetes  estavam no  primeiro  ano  da

AMAN. Como solução, foi aplicado um questionário para o primeiro e quarto anos de 2017 e

feita a comparação entre as amostras dessas duas populações. Outra limitação foi a utilização

da  forma  de  amostragem  não  probabilística  de  aplicação  do  questionário,  devido  à

inviabilidade, por parte do autor, de aplicar a forma probabilística.

A presente pesquisa não tem a intenção de esgotar o assunto ou assumir os resultados

como absolutos. Sugere-se que sejam realizadas novas pesquisas e trabalhos sobre o tema.

Sugere-se  também  uma  nova  análise  da  evolução  do  nível  de  educação  financeira  nos

próximos anos, visto que a partir desse trabalho haverá um pequeno banco de dados, que foi

obtido  por  meio  do  questionário  aplicado.  Assim,  poderá  ser  analisado  a  evolução  do

conhecimento sobre educação financeira com a mesma população, entretanto em períodos de

formação diferentes, gerando uma comparação mais confiável.
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Anexo A – Modelo de formulário aplicado 

1. Como você sente a respeito dos seus conhecimentos para gerenciar seu próprio dinheiro?
a. Nada seguro – Eu gostaria de possuir um nível muito melhor de educação financeira
b. Não muito seguro – Eu gostaria de saber um pouco mais sobre finanças
c. Razoavelmente seguro – Eu conheço a maioria das coisas que eu precisaria saber sobre o assunto
d. Muito seguro – Eu possuo conhecimentos bastante amplos sobre finanças

2. Onde você adquiriu a maior parte dos seus conhecimentos para gerir o seu dinheiro? Preencha as lacunas por 
ordem decrescente de importância (1-mais importante, 2-importância média-alta, 3-importância média...).
___ Em casa com a família 
___ De conversas com amigos 
___ Em aulas na faculdade
___ De revistas, livros, TV e o rádio 
___ De minha experiência prática

3. Muitas pessoas guardam dinheiro para despesas inesperadas. Se Susana e Júlio César têm guardado algum 
dinheiro para emergências, qual das seguintes formas seria a menos eficiente para o caso deles precisarem do 
recurso com urgência?
a. Poupança ou Fundos de Investimento 
b. Ações ou Dólar 
c. Conta-corrente
d. Bens (Carro, moto, imóvel…)

4. Se você tivesse recursos para investir, sem ter um prazo definido para resgatar, com qual das alternativas 
abaixo você mais se identificaria como aplicador?
a. Ações, pois agrada-me a possibilidade altos ganhos, mesmo sabendo do risco elevado de perdas
b. Fundos de investimento de risco médio, pois quero um rendimento razoável, ainda que com algum risco
c. Poupança, pois priorizo a segurança em relação ao rendimento
d. Bens (Carro, moto, imóvel…), pois a segurança para mim é a coisa mais importante.

5. Ronaldo e Daniela têm a mesma idade. Aos 25 anos, ela começou a aplicar R$ 1.000,00 por ano, enquanto o 
Ronaldo não guardava nada. Aos 50, Ronaldo percebeu que precisava de dinheiro para sua aposentadoria e 
começou a aplicar R$ 2.000,00 por ano, enquanto Daniela continuou poupando seus R$ 1.000,00. Agora eles têm
75 anos. Quem tem mais dinheiro para sua aposentadoria, se ambos fizeram o mesmo tipo de investimento?
a. Eles teriam o mesmo valor, já que na prática guardaram as mesmas somas
b. Ronaldo, porque poupou mais a cada ano
c. Daniela, porque seu dinheiro rendeu por mais tempo a juros compostos.

6. Em relação à sua aposentadoria, qual das alternativas abaixo melhor representa sua situação?
a. Não me preocupei com isso ainda
b. Pretendo ter apenas a aposentadoria militar
c. Faço um plano de previdência/poupança própria para aposentadoria
d. Tenho planos de começar a poupar para isso
e. Não vejo necessidade de poupar para minha aposentadoria

7. Qual das pessoas pagaria mais em despesas financeiras por ano se elas gastassem a mesma quantia por ano em
seus cartões de créditos?
a. Ellen, que sempre paga todo o saldo do cartão de crédito no vencimento.
b. Pedro, que geralmente paga todo o saldo do cartão de crédito no vencimento, mas ocasionalmente paga só o 
mínimo, quando está sem dinheiro.
c. Luís, que paga pelo menos o mínimo todo mês e um pouco mais quando tem alguma folga.
d. Nanci, que sempre paga o mínimo

8. Como você acha que agiria?
a. Penso que minha atitude seria mais parecida com a de Ellen
b. Penso que minha atitude seria mais parecida com a de Pedro
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c. Penso que minha atitude seria mais parecida com a de Luis
d. Penso que minha atitude seria mais parecida com a de Nanci

9. Dirceu e Roberto são jovens que têm o mesmo salário. Ambos desejam comprar um carro no valor de R$ 
10.000,00. Quem pagou mais pelo bem?
a. Dirceu, que comprou hoje, financiando o saldo devedor por 24 meses
b. Roberto, que preferiu poupar por 15 meses, mas comprou o carro à vista

10. Se tivesse que tomar a mesma decisão, qual a melhor alternativa na sua visão?
a. Ter o carro imediatamente e pagar por ele durante 24 meses, como fez Dirceu
b. Poupar por 15 meses para comprá-lo à vista, sem dívida, como fez Roberto
c. Ficar no meio termo, guardando dinheiro por uns 8 meses e financiando o resto em 8 prestações.

11. José ganha R$ 1.000,00 por mês. Paga R$ 300,00 de aluguel e mais R$ 200,00 de alimentação todo mês. 
Gasta ainda R$ 100,00 em transportes, R$ 50,00 em roupas, R$ 50,00 em remédios e mais R$ 100,00 em 
pequenas despesas extras. Pretende comprar uma TV que custa R$ 800,00. Quanto tempo ele levará guardando 
recursos para comprar a TV?
a. 2 meses 
b. 4 meses 
c. 6 meses
d. 8 meses

12. Qual das opções abaixo você julga que melhor protegeriam uma família em caso de desemprego?
a. Depósito em conta-corrente
b. Uma aplicação financeira, como por exemplo, um fundo de investimentos
c. Aplicações em bens como carro ou imóvel

13. Idade: a) 18 anos    b) 19 anos    c) 20 anos   d) 21 anos    e) 22 anos    f) 23 anos         g) 24 anos   
 h) 25 anos    i) 26 anos   j) 27 ou mais

14. Estado Civil: a) solteiro   b) casado     c) União estável 

15. Qual raça você se considera: a) Branca    b) Amarela/Oriental   c) Negra    d) Indígena   e) Pardo

16. Qual a sua religião?  a)Católica    b) Evangélica   c) Espírita  d) Sem religião   e) Outra:______

17. Qual seu ano na AMAN? a) 1° ano   b) 4° ano

18. Qual sua faixa de renda mensal líquida familiar?
a. Até R$ 500,00 b. R$ 500,01 até R$ 1.000,00 c. R$ 1.000,01 até R$ 1.500,00
d. R$ 1.500,01 até R$ 2.500,00 e. R$ 2.500,01 até R$ 4.000,00 f. Acima de R$ 4.000,00

19) Sua renda é composta por:
a) soldo  b) mesada   c) outros: _________

20) Com o que você gasta seu dinheiro? (marque até três alternativas)
a) vestuário
b) alimentação
c) lazer
d) transporte
e) material militar
f) saúde
g) bens duráveis (veículos, eletrônicos)
h) outro: ___________

21. Qual o maior grau de escolaridade dos seus pais?
a. Ensino Fundamental Incompleto
b. Ensino Fundamental Completo
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c. Ensino Médio Incompleto
d. Ensino Médio Completo
e. Ensino Superior Incompleto
f. Ensino Superior Completo
g. Pós-graduação Completo ou Incompleto

22. Você tem algum tipo de dívida (empréstimos, financiamentos, rotativo do cartão)?
a. Sim, tenho, mas trata-se de financiamento de longo prazo, cuja prestação eu sempre procuro pagar em dia
b. Sim, tenho, mas não sei bem quando nem como irei pagá-las
c. Sim, mas vou pagá-las em pouco tempo, já que tomei o cuidado de calcular na ponta do lápis como e quando 
iria quitá-las
d. Não, não tenho dívidas pessoais. Sempre faço o planejamento necessário para comprar à vista e com desconto.
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