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RESUMO 

 

DUARTE, Lucas Magalhães. Uma análise da gestão financeira particular do cadete do 2º Ano 

do Curso de Intendência da Academia Militar das Agulhas Negras. Resende: AMAN, 2017. 

Monografia. 

 

O trabalho tem por objetivo realizar uma análise da gestão financeira pessoal do cadete do 

2ºAno do Curso de Intendência da AMAN. Ele se baseia em apostilas, livros e pesquisas que 

versam sobre o tema de educação financeira. Possui em seu desenvolvimento definições de 

conceitos importantes para o entendimento do trabalho. Após uma leitura preliminar foi 

realizada um questionário com a população a ser estudada, de onde foram colhidos resultados 

para que então a análise proposta possa ser realizada. Como conclusão podemos observar que 

a população estudada se comporta conforme a tendência da população brasileira. 

 

Palavras-chave: Educação Financeira. Finanças. Gestão. Dinheiro. Recurso. 
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ABSTRACT 

 

Duarte, Lucas Magalhães. An analysis of the private financial management of the 2nd Year 

cadet of the Intendance Course at the Agulhas Negras Military Academy. Resende: AMAN, 

2017. Monograph.  

 

The purpose of this paper is to analyze the personal financial management of the 2nd year 

cadet of the AMAN Intendance Course. It is based on handouts, books and research that deal 

with the subject of financial education. It has in its development definitions of important 

concepts for the understanding of the work. After a preliminary reading, a questionnaire was 

carried out with the population to be studied, from which results were collected so that the 

proposed analysis could be performed. As conclusion we can observe that the studied 

population behaves according to the tendency of the Brazilian population.  

 

Keywords: Financial Education. Finance. Management. Money. Resource.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Com o passar do tempo, o tema educação financeira está entrando mais em evidência 

por conta da preocupação do Governo Federal. O que fica claro no texto do Caderno de 

Educação Financeira do Banco Central do Brasil (2013): 

(…) a educação financeira da população é muito importante para toda a sociedade. 

Por esse motivo, o Governo Federal instituiu por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de 

dezembro de 2010, a Estratégia Nacional para Educação Financeira (Enef). 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013, p. 7) 

 

 O Governo adotou estratégias no intuito de difundir conhecimentos relacionados a 

gestão financeira pessoal, BACEN (2013) aponta que foram instituídas ações por meio deste 

Decreto, visando maximizar a qualidade na administração dos recursos financeiros privados 

da população. É notório saber que o país atingiu há algum tempo, uma estabilidade 

econômica, depois de passar por períodos de taxas inflacionárias voláteis. O Governo Federal, 

para tentar estabilizar novamente a economia do país, adotou políticas, e fez com que o Banco 

Central do Brasil tivesse ações nesse cenário também. Enfocando em neutralizar a oscilação 

BACEN (2013) diz que por conta das medidas políticas no âmbito econômico, foram 

promovidos efeitos benéficos como a estabilidade financeira, resultando no aumento do poder 

de consumo da população e paralelamente a aditivação das ofertas de produtos e serviços 

financeiros, sobressaindo a expansão das linhas de crédito. Isso gerou uma ampliação no 

poder de compra da maioria da população. Porém ao analisarmos o parágrafo do Caderno de 

Educação Financeira do BACEN (2013): 

Contudo, para usufruir dos benefícios econômicos que podem ser proporcionados 

por esses produtos e serviços, é importante que os usuários e clientes do sistema 

financeiro saibam como utilizá-los adequadamente. (…) Para isso, alguns 

conhecimentos e comportamentos básicos são necessários: (…) e, por fim, (vi) 

manter uma boa gestão financeira pessoal. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2013, p. 7) 

 

 Vemos que a população só poderia usufruir dos benefícios que a estabilidade 

econômica trouxe caso tenham alguns conhecimentos e comportamentos básicos. O Banco 

Central do Brasil define educação financeira como um método de passar adiante estes 

conhecimentos e as informações pertinentes a estes comportamentos básicos que auxiliam na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas e suas comunidades. 

 Ao atingir o nível de estabilidade econômica em que vivemos nos dias de hoje, temos, 

segundo BACEN (2013) que a nossa sociedade está situada em um cenário econômico no 

qual coexiste progressão vertiginosa e complexa do que as gerações antecessoras, inserida 

num contexto que desencadeia incontáveis variáveis que repercutem e impactam a economia, 

o que requer maior assimilação de conteúdos e habilidades para compreender e interpretar as 
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movimentações no que se refere a economia. Proveniente dessa evolução, a população 

incapaz de aperfeiçoar na mesma escala, se depara com a insuficiência de recursos para 

conscientização e desenvolvimento do discernimento, provocando efeitos colaterais de uma 

massa expressiva da população estagnar no patamar leigo ou regredir para meros alienados 

econômicos, sujeitos a falência financeira e inadimplência (BACEN, 2013).  

 Temos, no texto do Caderno de Educação Financeira: 
A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem 

levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as de parte de sua 

renda em função do pagamento de prestações mensais que reduzem suas 

capacidades de consumir produtos que lhes trariam satisfação. (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2013, p. 10) 

 

 O que fica evidenciado quando BACEN (2013) diz que 3 a cada 4 famílias brasileiras 

afirmaram sentir dificuldade para fazer com que os seus rendimentos durem até o final do 

mês. Para melhorar este quadro, a população deveria buscar novos conhecimentos e 

comportamentos que visam auxiliá-los na questão da educação financeira, no entanto, 

podemos ver no texto do Caderno de Educação Financeira do BACEN (2013): 

Infelizmente, não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas buscar informações 

que as auxiliem na gestão de suas finanças. Para agravar essa situação, não há uma 

cultura coletiva, ou seja, uma preocupação da sociedade organizada em torno do 

tema. Nas escolas, pouco ou nada é falado sobre o assunto. (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2013, p. 10) 

 

 Ao abordar o tema de educação financeira no meio militar deve-se levar em 

consideração o fato de que o militar é um agente público direto e está intimamente ligado à 

administração pública, que é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, probidade e eficiência, conforme diz no texto do Caput do Art. 37 da 

Constituição Federal. Deve-se ressaltar também que o agente público possui direitos e 

prerrogativas em que ele deve se pautar para realizar a sua gestão. Consistem os deveres em: 

dever de probidade, dever de prestar contas, dever de eficiência e poder-dever de agir. Estes 

militares devem realizar a gestão dos gastos públicos de acordo com as leis e regras existentes 

que versam sobre isso, porém é aconselhável que eles possuam também um conhecimento 

sobre educação financeira no nível particular.  

 Para o cadete, é essencial que ele tenha um conhecimento, mesmo que básico, sobre 

educação financeira, pois é notado que ele é o interessado em realizar a gestão de seus 

recursos financeiros, vindo a influenciar diretamente em sua vida pessoal e em sua vida 

militar também. Após a conclusão da AMAN, o cadete, agora oficial do Exército, terá que 

prosseguir na gestão de seus recursos. Agora porém, o oficial receberá uma quantia maior 

pelo seu soldo, e o nível de despesa também aumenta, pois após se formar, o militar deixa de 

gozar de certos privilégios, como o direito a instalação, alimentação e fardamento grátis, por 
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exemplo. Uma vez que o cadete tenha consciência sobre como gastar o seu dinheiro, isso 

continuará a fazer parte da sua rotina financeira, o que auxiliará na gerência do seu dinheiro 

após formado. 

 Além disso, o futuro oficial, que contará com subordinados diretos, deverá estar em 

condições de orientá-los a não incidirem no regulamento, onde diz que o militar não deve 

contrair dívidas. O oficial não só terá que possuir um conhecimento sobre o tema, como 

também precisará passá-lo ao seu subordinado. E um oficial que faz isto de uma maneira 

simples e correta consegue garantir a liderança da sua tropa por conta da sua capacidade de 

orientação. É indispensável para um militar possuir a liderança de sua tropa, por isso é 

importante que ele saiba retransmitir os conhecimentos para ela. 

 Sendo assim, é um dos deveres inerente ao futuro oficial do Exército Brasileiro 

buscar o aprimoramento dos seus conhecimentos acerca do tema de educação financeira. De 

forma que o mesmo implemente-os no âmbito de seu pelotão ou seção e concomitantemente 

na esfera da sociedade civil em que está inserido, desencadeando aplicações praticas sobre o 

tema em pauta, e paralelamente difundindo seus princípios e concepções de modo mais 

amplo. 

 O tema deste trabalho foi incentivado pela observação do autor em sua vivência nos 

anos de formação do curso da Academia Militar das Agulhas Negras, mais precisamente no 

Curso de Intendência. Foi escolhido o universo do segundo ano do Curso de Intendência pelo 

fato de este ano ser um diferencial na vida acadêmica destes cadetes por conta de seu ingresso 

no Curso onde os cadetes possuem um maior contato com os conceitos que envolvem 

educação financeira e temas que se relacionam com a gerência de recursos financeiros. Foi 

perguntado se os cadetes conseguem realizar uma boa gestão de seus recursos financeiros, 

mesmo que não ocorra um devido incentivo por parte da Instituição onde eles se encontram. É 

durante a formação do oficial de Intendência que o cadete recebe uma maior gama de 

informações sobre o tema central deste trabalho, o que pode vir a gerar curiosidade por parte 

do militar, visto que ele, provavelmente, terá que trabalhar diretamente com essa área quando 

se formar, e para isso, ele deverá estar preparado. 

 O trabalho está assim organizado: 

 No primeiro capítulo está presente a introdução, que aborda o tema da educação 

financeira na sociedade brasileira em geral. Em seguida insere-se o tema no âmbito Exército 

Brasileiro, e também no nível em que os cadetes estão inseridos. Faz-se uma breve 

explanação dos motivos que possam servir de incentivo para o futuro oficial aprender algo 

sobre educação financeira e a sua correta aplicação, tanto na vida particular, quanto na vida 

profissional. 
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 No segundo capítulo se encontra a revisão da literatura que foi feita acerca do tema 

para um maior aprofundamento do mesmo. Foram revisadas obras de autores como, Cerbasi, 

Kiyosaki, Toledo e Eker, além da apostila do Programa de Educação Financeira do Exército 

Brasileiro, do Caderno de Instrução Financeira, também do Exército Brasileiro, e do Caderno 

de Educação Financeira, Gestão de Finanças Pessoais, do Banco Central do Brasil. Todas as 

obras contém importantes conceitos que foram explorados neste trabalho. Foram abordados 

sucintamente conceitos que são de importância para o entendimento dos resultados 

encontrados, como dívida, investimento, educação financeira etc. 

 No Terceiro capítulo se faz presente a abordagem da metodologia que foi utilizada 

para a realização do questionário a que a população foi submetida. O foco do trabalho foi a 

análise da gestão financeira particular do cadete do segundo ano do Curso de Intendência da 

Academia Militar das Agulhas Negras, motivado pela questão de que o cadete, ao ingressar na 

vida militar, começa a receber o soldo. Para muitos deles, essa é a primeira fonte de renda que 

ele recebe. Com isso, ele começa a ter a responsabilidade de ter que realizar a própria gestão 

dos recursos financeiros. Ao perceber-se deste fato, nos perguntamos de que forma o cadete 

realiza o seu planejamento financeiro pessoal. Foi escolhida essa população por se tratar de 

um ponto de inflexão da formação dos cadetes, visto que no Curso de Intendência o cadete 

possui um contato maior com o tema de finanças, pois algumas das funções que eles podem 

vir a desempenhar nos corpos de tropa são funções em que eles lidarão diretamente com 

recursos financeiros. 

 No quarto capítulo temos a apresentação dos resultados obtidos a partir do 

questionário aplicado, e a posterior análise feita sobre esses resultados. Com o 

confrontamento dos resultados com a parte teórica do trabalho, conseguimos identificar o 

percentual da população que se considera endividado, bem como as maiores causas dessa 

dívida. Conseguimos também, observar a importância que a população imprime sobre o tema 

e o percentual de cadetes que dizem possuir e aplicar conhecimentos de educação financeira 

sobre as suas próprias finanças. Também pode ser observado o percentual de cadetes que 

dizem possuir algum tipo de investimento, mostrando que já possuem um nível de maturidade 

financeira diferente daqueles que dizem que não possuem nenhum tipo de investimento. 

 Por fim, se encontra a conclusão do trabalho, onde são elencados os principais pontos 

de observação feitos após a análise dos resultados obtidos. São feitas comparações rápidas e 

sucintas sobre esses pontos. São feitas algumas observações acerca do tema na vida do militar 

enquanto cadete, sendo feitas sugestões julgadas significativas para uma melhor abordagem 

sobre o tema na AMAN. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste tópico estão presentes os mais importantes aspectos da Educação Financeira 

que serão necessários à compreensão deste trabalho. Estarão presentes também uma sumária 

revisão da literatura, onde serão abordadas as principais obras e autores que foram 

consultados como base teórica. 

 Posteriormente, será feita a conceituação de Educação Financeira, para que possamos 

entender a ideia central do trabalho. Após isso, estará presente uma breve explanação da 

Apostila do Programa de Educação Financeira do Exército Brasileiro, para que seu conteúdo 

possa ser do conhecimento de todos. Logo após, estará presente a conceituação do que seria 

tanto uma Má gestão quanto uma Boa gestão de recursos financeiros segundo os autores 

consultados. Serão abordados também, os conceitos de dívida e investimento, bem como os 

seus tipos mais comuns. Finalizando o capítulo, serão feitas conceituações que são relevantes 

para o entendimento do trabalho. 

 

2.1 Revisão da literatura 

 

 Para adquirir um maior conhecimento sobre o assunto educação financeira, foram 

realizadas leituras de alguns autores, dentre eles pode-se destacar Cerbasi (2016), que faz uma 

desconstrução do “mito” que o sinônimo de riqueza é ganhar muito dinheiro e gastar sempre 

para manter um elevado status financeiro: 

O materialismo associado à nossa cultura acaba por gerar problemas no final de uma 

carreira de sucesso. Ao se aposentar, o profissional bem-sucedido que depara com 

centenas de contas a pagar percebe que sua realidade financeira está muito longe dos 

compromissos, e então começa a se desfazer dos bens. (CERBASI, 2016, p. 30) 

 

 É mostrado ao leitor que uma pessoa que vive exclusivamente gastando o dinheiro 

que ganha não é necessariamente rica. O autor alerta para as armadilhas financeiras que nos 

são impostas todos os dias, e procede explicações de diversas técnicas para o leitor gerir o seu 

recurso de forma que ele, além de pagar as suas dívidas, consiga também realizar um 

planejamento para o seu futuro. 

 Pode-se destacar também Eker (2006), que tem em seu texto uma abordagem da parte 

comportamental de um indivíduo, que o autor diz estar diretamente ligada com o modo que 

você gere os seus recursos financeiros. Eker (2006, p.34) afirma que “mesmo que você tenha 

todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo de dinheiro não estiver 

programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente.” Pode-se dizer que o 

autor dá uma importância para a parte mental do indivíduo, porque só com a sua mentalidade 
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desenvolvida visando a boa gestão dos recursos é que o indivíduo vai conseguir de fato o 

fazer. Para exemplificar a sua teoria, o autor cita em algum momento da sua obra as pessoas 

que ganham muito dinheiro em sorteios de loterias, e que momentos depois já estão no 

mesmo nível financeiro em que se encontravam antes de serem contempladas com o sorteio. 

 Pode-se ter, também, como destaque da leitura, Kiyosaki (2000), que em sua obra 

destaca a importância dos objetivos e da persistência que se deve ter em relação ao seu 

dinheiro. Destaca também que o mais importante não é a quantidade que você ganha, e sim a 

quantidade que você guarda. Ele complementa as ideias existentes em outras obras ao falar 

que as pessoas que são consideradas ricas são, na verdade, nada além de gastadores de seus 

recursos para que se mantenham em padrões financeiros elevados. Para tentar fazer a visão do 

leitor mudar sobre esse assunto, o autor diz que pessoas que são ricas, na verdade, compram 

ativos com a sua renda, para assim terem uma maior quantidade de renda gerada, e desse 

modo poder comprar mais ativos. O autor também entra na esfera comportamental, ao afirmar 

que o dinheiro apenas mostra o “fluxo de caixa” que sua mentalidade tem. O autor afirma que 

se uma pessoa tiver como padrão gastar tudo o que ganha, ela o fará mesmo aumentando o 

nível de suas receitas. 

 Um outro autor importante para este trabalho é Toledo (2012), que aborda em sua 

obra um conceito que todos devem ter conhecimento para conseguir fazer uma boa gestão de 

seus recursos financeiros, a inteligência financeira. Sobre este conceito Toledo (2012, p. 55) 

diz: “Inteligência financeira é a capacidade de diminuir gastos e multiplicar recursos 

financeiros.” Este fator é primordial para que o indivíduo consiga resolver os seus problemas 

financeiros, que deve ser utilizado junto aos conceitos abordados nas outras obras que foram 

explicitadas anteriormente. Deste modo, o indivíduo terá uma maior facilidade para conseguir 

resolver os desafios que o dinheiro lhe impõe no seu cotidiano.  

 Uma outra obra que foi essencial para o desenvolvimento deste trabalho é o Caderno 

de Educação Financeira, Gestão de Fianças Pessoais, do Banco Central do Brasil (2013), que 

tem em seu conteúdo diversos temas que deveriam ser de conhecimento de todos, pois são 

importantes para que se realize uma boa gestão dos recursos financeiros. São abordados os 

temas: a relação das pessoas com o dinheiro, o orçamento familiar, o uso do crédito, bem 

como a administração das dívidas, o planejamento do consumo e seu uso consciente, a 

importância de poupar e investir. No final da obra existe uma lista de exercícios onde o leitor 

pode verificar o seu conhecimento sobre o tema, e também uma lista de leituras que são 

complementares a esta obra, para que o leitor possa aprimorar ainda mais os seus 

conhecimentos. 
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2.2 Definições importantes 

 

 Neste tópico serão apresentadas definições que se fazem necessárias para o completo 

entendimento dos termos apresentados no trabalho. 

 

2.2.1 Educação Financeira 

 

 Pode-se conceituar Educação Financeira seguindo o Programa de Educação 

Financeira do Banco Central, no qual tem-se a definição que “Educação Financeira é o 

processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão dos 

conceitos e produtos financeiros”. Neste mesmo conceito, o autor explana que, com a 

Educação Financeira adequada, as pessoas conseguem ter a competência e os valores para que 

possam fazer um uso consciente do recurso financeiro que lhes é dado, e dessa maneira elas 

podem ter o discernimento de tomar outras ações ou até de procurarem ajuda para melhorar o 

padrão de vida. O Programa é finalizado, então, dizendo que “Educação Financeira é um 

processo que contribui, de modo consciente, para a formação de indivíduos e sociedades 

responsáveis, comprometidos com o futuro”. 

 São encontrados outros conceitos sobre Educação Financeira no Caderno de Instrução 

de Educação Financeira do Exército Brasileiro. No início do Capítulo II podemos encontrar 

uma definição que afirma que o consumo consciente e a chance de poupar dinheiro com 

objetivos já definidos é possibilitado pelo conhecimento que se tem de educação financeira. 

Na continuação do mesmo capítulo, o Caderno ressalta que Educação Financeira é, de modo 

geral, um tema comportamental, que está mais ligado ao modo de agir da pessoa do que o 

modo em que ela gasta o seu recurso financeiro. Deixa claro também, que é importante o 

indivíduo ter ferramentas que o auxiliam na administração do seu monetário. 

 Para o fim a que se destina o trabalho, será usado uma soma do entendimento dos 

dois conceitos aqui apresentados. Do mesmo modo que pode se dizer que Educação 

Financeira é um processo que visa à melhoria, por parte dos indivíduos, da compreensão dos 

conceitos e também dos produtos financeiros, pode se entender que ela é um tema mais 

voltado ao comportamento, ao modo de agir do indivíduo. 

2.2.2 Apostila do Programa de Educação Financeira do Exército Brasileiro 

 

 É importante saber que o Programa de Educação Financeira do Exército Brasileiro é 

uma cartilha confeccionada no âmbito do Exército Brasileiro, direcionada para este público, 

com a finalidade de divulgar os conceitos mais básicos no que tange à educação financeira.  
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 A apostila deste programa é composta por 5 módulos que abordam os principais 

temas relacionados à gestão de recursos financeiros, visando dar o entendimento de que, 

primeiramente, a pessoa tem que possuir uma finança estável, para depois pensar em gerar 

renda e investimentos com o seu dinheiro. 

 O primeiro módulo versa sobre introdução à Educação Financeira e alguns conceitos 

básicos, para que o leitor tenha um entendimento dos conhecimentos que serão necessários no 

decorrer da apostila. O segundo, aborda o tema do endividamento, no qual são abordados os 

principais motivos para que isso ocorra e mostra também, algumas ações que podem ser 

tomadas para que o indivíduo consiga reverter a sua situação financeira. O terceiro módulo 

coloca em pauta o tema do planejamento financeiro, onde ela ensina o leitor o que seria um 

planejamento financeiro básico para que o mesmo possa ter controle sobre suas próprias 

finanças. O quarto módulo mostra o que vem a ser um balanço patrimonial e ensina o leitor a 

realizá-lo de forma simplificada. O quinto e último módulo aborda o tema de investimentos. 

Ele mostra os tipos mais básicos de investimento, com a finalidade de tentar incutir no leitor o 

entendimento de que além de controlar suas finanças, ele pode também gerar uma renda extra 

com o planejamento adequado de seus recursos.  

 

2.2.3 Caderno de Instrução de Educação Financeira 

 

 Torna-se importante ressaltar, também, que existe no Exército Brasileiro um Caderno 

de Instrução de Educação Financeira (EB70-CI 11.406) (2015) confeccionado pelo Comando 

de Operações Terrestres, acompanhado do Ministério da Defesa, no ano de 2015, com a 

finalidade de dar amplo conhecimento aos militares sobre o tema de educação financeira. Este 

Caderno pode servir de base para diversos estudos sobre a área, e serve também como uma 

expansão da Apostila de Educação Financeira tratada no item anterior. 

 O Caderno é estruturado em capítulos que se dividem em diversos assuntos, indo 

desde o mais geral, como a conceituação de educação financeira, até a área de investimentos e 

negócios. Em seu texto o Caderno aborda assuntos básicos pertinentes à área de finanças, para 

que assim os militares que o lerem possam conhecer e propagar estes conceitos, com a 

finalidade de que eles sejam de amplo conhecimento dentro do Exército. 

 Nos primeiros capítulos o Caderno aborda a conceituação de dinheiro, para que ele 

serve e como ganhá-lo. Aborda também a maneira de como utilizá-lo da maneira correta. 

Após isso, o texto entra na área de cartões de crédito e cheque especial, abordando as suas 

generalidades. No capítulo seguinte, é falado sobre carro e seus custos, tanto para comprar, 

quanto para manter. Ele auxilia com uma forma de se calcular o quanto o carro pode vir a 
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custar para o leitor no período mensal. O tema endividamento é abordado no capítulo 

seguinte, onde é falado sobre o seu ciclo, são passadas algumas dicas para que o leitor 

renegocie as suas dívidas e mostra também o que não se deve fazer para não entrar neste 

ciclo. Já no capítulo IX é abordado o tema de imóveis, onde o autor cita dez dicas para a 

compra de um imóvel além de levantar a questão entre consórcio e financiamento. Nos dois 

próximos capítulos são abordados os temas de negócios próprios e investimentos. Por fim, 

existe uma lista com livros, sites e vídeos onde o leitor pode expandir o seu conhecimento 

sobre educação financeira. 

 

2.2.4 Boa gestão de recursos financeiros 

 

 Seguimos o conceito de BRASIL (2015) que diz que para utilizar bem o seu recurso 

financeiro é basicamente gastar menos do que se ganha, e sempre priorizar o pagamento de 

contas e dívidas em detrimento dos desejos pessoais. Isso é facilitado, segundo o Caderno, 

quando a pessoa adota uma atitude credora, aquela que prioriza as necessidades, em vez de 

uma atitude devedora, aquela que prioriza os desejos. 

  

2.2.5 Má gestão de recursos financeiros 

 

 Tomando como base a apostila do PEF-EB (2008), entendemos que para uma pessoa 

ter uma má gestão de seus recursos financeiros, primeiramente ela não está alinhada com as 

ideias apresentadas no item anterior. E além disso existem algumas situações em que a pessoa 

pode incorrer diretamente para uma má gestão, como por exemplo a perda do controle das 

dívidas pessoais, o desperdício do recurso monetário em compras à prazo, que implicam em 

juros desnecessários, ou até o simples ato de não seguir os objetivos financeiros traçados 

anteriormente, entre outras.  

 

2.2.6 Dívida 

 

 Segundo o BACEN (2013) assumir uma dívida é o ato de consumirmos alguma coisa 

e não realizar o pagamento no momento do consumo. E quando o indivíduo não consegue 

honrar com as suas dívidas já assumidas, se torna um endividamento excessivo.  

 Ainda segundo o BACEN (2013), as origens mais comuns das dívidas são: as 

despesas sazonais que somos obrigados a pagar, como por exemplo o IPTU, IPVA, IRRF, etc; 

o orçamento deficitário, que é quando uma pessoa tenta manter um padrão de vida mais 
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elevado do que a sua renda permite; a redução da renda sem a devida redução da despesa, que 

acontece quando, por exemplo, a pessoa perde o seu emprego, o que ocasiona na perda, 

parcial ou total, da sua renda, e mesmo assim essa pessoa não faz as devidas alterações nas 

suas despesas; e também as despesas emergenciais, que são as despesas realizadas em 

ocasiões não previstas no orçamento, como um defeito no veículo, um acidente, uma doença 

que a pessoa foi acometida. 

 O militar do Exército Brasileiro está subordinado ao Regulamento Disciplinar do 

Exército, e o mesmo deve ter ciência de que o item de número 33 do Anexo I, Relação de 

Transgressões, do RDE versa diretamente sobre a contração de dívida. O militar ao incorrer 

neste item será julgado disciplinarmente de acordo com a dimensão de sua dívida. 

 

2.2.6.1 Tipos de dívida 

 

 Alguns tipos de dívidas mais comuns que se vê hoje em dia são as dívidas 

relacionadas ao mau uso do crédito, que pode ser definido do seguinte modo: 

O crédito é uma fonte adicional de recursos que não são seus, mas obtidos de 

terceiros (bancos, financeiras, cooperativas de crédito e outros), que possibilita a 

antecipação do consumo para a aquisição de bens ou contratação de serviços. 

Existem várias modalidades de crédito. Por exemplo: limite do cheque especial, 

cartão de crédito, empréstimos, financiamentos imobiliários ou de veículos, compra 

a prazo em lojas comerciais etc. (BACEN, 2013, p. 25) 

 

 Desta definição pode-se deduzir que o fácil acesso ao crédito que a população tem, 

somado ao aparente baixo nível de conhecimento sobre essa ferramenta, resultam, justamente, 

nas dívidas que são mais comuns. 

 

 

 

 

2.2.7 Investimento 

 

 Tem-se uma breve definição de investimento de acordo com BACEN (2013, p. 43), 

que diz: “Investimento é a aplicação dos recursos que poupamos, com a expectativa de 

obtermos uma remuneração por essa aplicação”. Porém, na continuação de seu texto, BACEN 

(2013) nos diz que uma pessoa deve conhecer as três principais características de um 

investimento para que assim, ela possa fazer com que ele atenda às suas necessidades 

preestabelecidas. São essas características: a liquidez, o risco e a rentabilidade. 
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 As definições das características são dadas ainda segundo BACEN (2013), onde diz 

que a liquidez faz referência à capacidade de que um investimento possa ser revertido em 

dinheiro quando o investidor quiser, e por um preço aceitável, quanto mais rápido esse 

investimento for revertido em dinheiro, maior liquidez ele possuí; o risco é o cálculo feito 

acerca da possibilidade de perdas que o investidor pode ser acometido; e a rentabilidade, que 

é o pagamento referente ao retorno do valor investido. 

 

2.2.7.1 Tipos de investimento 

 

 Com base em BACEN (2013) tem-se dois tipos de investimentos, os de renda fixa, e 

os de renda variável, que são diferenciados pela possibilidade do dimensionamento da 

remuneração na hora da compra. Os investimentos de renda fixa são aqueles que realizam o 

pagamento correspondente a uma taxa de juros, que pode ser conhecida no momento de sua 

aplicação, os investimentos pré-fixados, ou que pode ser calculada apenas no ato do resgate 

do investimento, os pós-fixados. Os investimentos de renda variável são aqueles que não 

podem ter a sua remuneração definida na hora de sua aplicação. 

 

2.2.8 Outras definições relevantes 

 

 Seguindo a definição de TOLEDO (2012), acerca de dinheiro, pode-se entender que 

ele é um elemento de troca, que facilita as relações interpessoais, acompanhando a evolução 

da comunicação dos seres humanos, sendo movido pela nossa emoção. Para este trabalho, 

será usado a ideia central da definição acima, onde dinheiro é utilizado como um elemento de 

troca. Desde as trocas mais simples, como um produto pela quantia que este vale, até as trocas 

indiretas, como horas trabalhadas por uma quantia monetária previamente estabelecida, o 

salário.  

 Ainda segundo TOLEDO (2012), pode-se entender que inteligência financeira é uma 

capacidade que o indivíduo possui de diminuir os seus gastos e multiplicar os seus recursos 

financeiros, sendo auxiliado por um correto planejamento, para primeiro poupar, depois 

multiplicar, e só então gastar o dinheiro que possui. Fazendo uma rápida análise da definição 

acima explanada, utilizaremos como base a ideia de que inteligência financeira é basicamente 

a realização de um bom planejamento de como diminuir os gastos pessoais, para depois ter os 

seus recursos multiplicados. 

 Para entender o que seriam finanças pessoais, pode-se seguir a conceituação que 

Cherobim (2009) faz sobre o assunto, onde ele mostra que finanças pessoais têm uma área de 
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abrangência que engloba o estudo e aplicação dos conceitos financeiros nas decisões pessoais 

no que tange à parte de finanças, sendo considerado também, a fase da vida que o indivíduo 

está, para que o seu planejamento seja adequado e eficiente. 

 Concorda-se com Gitman (2004) quando se diz que planejamento financeiro é um 

tema muito importante, pois com o seu uso que nós conseguimos ter a noção das ações que 

devemos tomar para que os objetivos possam ser atingidos, e os erros corrigidos. Ainda sobre 

o planejamento financeiro, Cerbasi (2004) mostra que existem alguns itens de suma 

importância no momento em que se realiza o planejamento, com a finalidade de que ele 

obtenha sucesso. Dentre estes itens, podemos citar como mais importantes o controle dos 

gastos que se tem, o estabelecimento de metas, a disciplina que se deve impor nos 

investimentos e a boa administração acerca daquilo que já foi conquistado anteriormente. 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

 Nesta parte do trabalho, encontram-se definidos os parâmetros e os passos a serem 

seguidos para que atinjamos os nossos objetivos. Os procedimentos metodológicos que serão 

seguidos serão os seguintes: levantamento bibliográfico sobre os campos a serem abordados 

no trabalho, bem como uma leitura com maior profundidade dos resultados encontrados para 

aprofundamento do tema; delimitação da população e da amostra a ser investigada; 

elaboração de um questionário para a coleta de dados; aplicação deste questionário e definição 

das etapas de análise do material. Analisar os resultados obtidos com a finalidade de se 

consiga responder ao problema apresentado. 

 

3.1 Procedimentos de pesquisa 

 

 Ao longo da pesquisa realizaremos os seguintes procedimentos: apresentação da 

pesquisa bibliográfica realizada relacionada com o assunto abordado. Com essa finalidade, 

identificamos, inicialmente, obras escritas por Robert Kyosaki, Elaine Toledo, Gustavo 

Cerbasi, a apostila do Programa de Educação Financeira do Exército Brasileiro, bem como o 

Caderno de Instrução de Educação Financeira, também do Exército Brasileiro e o Caderno de 

Educação Financeira do Banco Central do Brasil, que apresentam conceitos necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Com a pesquisa, serão definidos os conceitos mais importantes que servirão de base 

para realizar a análise que se propõe o trabalho. Esses conceitos irão ser expostos no mesmo 

tópico do trabalho. 

 Procederemos com a aplicação de um questionário para a população da pesquisa, com 

a finalidade de colher os resultados que serão necessários para a futura análise. 

 Finalizando o trabalho, irá ser feita uma análise dos resultados obtidos com a 

aplicação do questionário 

 

3.2 População e amostra 

 

 A coleta de dados será realizada com cadetes do segundo ano do Curso de 

Intendência da Academia Militar das Agulhas Negras, sendo o percentual submetido ao 

questionário correspondente a 100% dos cadetes do segundo ano do Curso de Intendência da 

AMAN no ano de 2017. 
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 Deve-se ressaltar que a faixa etária da população em questão é compreendida entre os 

19 e os 26 anos de idade, sendo a sua média de 21,4 anos. É importante também, ressaltar que 

os 55 indivíduos que foram submetidos ao questionário do trabalho foram aprovados em um 

concurso de nível superior de âmbito federal. Sabendo-se disso, então, entendemos que a 

população estudada possui um bom nível cognitivo dentro da sociedade brasileira. 

 

3.3 Instrumentos de pesquisa 

 

 O questionário, que consta nos apêndices do trabalho, é composto por 17 perguntas, 

as quais se destinam examinar objetivos específicos. Dentre os objetivos pode-se identificar: 

traçar o perfil do cadete com relação ao tema central do trabalho; um levantamento sumário 

acerca da vida financeira do cadete; o entendimento da importância de Educação Financeira 

pelo cadete; a verificação se o cadete aplica, mesmo que mínimo, algum conceito de 

Educação Financeira na sua vida particular; realizar, também, a verificação da maturidade do 

cadete em relação ao tema; e ainda, a verificação da importância do tema dentro da AMAN.
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 Neste capítulo irão ser abordados os resultados obtidos com o questionário aplicado, 

bem como as análises feitas acerca desses resultados. Procuramos analisar a gerência do 

cadete do segundo ano do Curso de Intendência da AMAN sobre os seus próprios recursos 

financeiros seguindo os conceitos já abordados, e sobre a pesquisa previamente realizada nas 

obras já mencionadas. 

 

4.1 Resultados 

 

 Na primeira questão, o objetivo era apenas verificar se o cadete possui algum tipo de 

recurso extra. Nela recebemos a informação de que 67,27% dos cadetes não recebem auxílio 

financeiro de terceiros, enquanto 32,73% afirmaram receber auxílio financeiro. Já na segunda 

questão, o objetivo era evidenciar se o cadete utiliza todo o seu recurso para uso próprio. 

Com as respostas tivemos que 76,36% dos cadetes não auxiliam ninguém com o salário, e 

que 23,64% informaram que auxiliam alguém com o seu salário. 

 Com a terceira questão procurávamos saber se a população já possui algum tipo de 

dívida, apesar da pouca idade, e com ela revelou-se que 52,73% dela não possuem nenhum 

tipo de dívida, enquanto que 47,27% afirmaram possuir algum tipo de dívida financeira, 

dentre as quais podemos ver no gráfico abaixo: 

Gráfico 1: cadetes que possuem dívida 

Fonte: próprio autor 
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 Seguindo para a quarta questão, que tinha o mesmo objetivo da questão anterior, 

porém voltado para os investimentos, é evidenciado que 43,64% da amostra não possui 

nenhum tipo de investimento, enquanto que 56,36% afirmou ter algum tipo de investimento, 

como podemos visualizar no seguinte gráfico:
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Gráfico 2: cadetes que possuem investimento 

Fonte: próprio autor 

 Na questão seguinte, a quinta, o objetivo era verificar apenas a frequência em que os 

integrantes da população estudada terminam o mês com o saldo negativo. Ao serem 

perguntados por isso, obtivemos as seguintes informações: 

Gráfico 3: frequência dos cadetes que acabam o mês com o saldo negativo 

Fonte: próprio autor 

 Sobre a faixa de remuneração líquida (o montante que resta após realizarem o 

pagamento de todas as despesas obrigatórias), abordada na sexta questão, 3,64% afirmaram 

que ela é negativa, 10,91% disseram tê-la na faixa compreendida entre R$ 0,01 e R$ 150,00. 
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responderam que têm-na na faixa compreendida entre R$ 300,01e R$ 450,00. Os 23,64% 

restantes afirmaram que possuem a remuneração líquida acima de R$ 450,01. Pode-se ter uma 

melhor visualização no gráfico: 
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Gráfico 4: faixa de Remuneração Líquida 

Fonte: próprio autor 
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necessidade básica, e ainda que ele é diretamente ligado à felicidade das pessoas, 18,18% 

responderam que ele é necessário em certos momentos, mas que não deveria ser tratado como 

algo vital. 

 Sobre a importância que o tema tem para o futuro oficial do Exército Brasileiro, 

pergunta que foi utilizada na décima quinta questão, 70,91% responderam que o tema é muito 

importante e 29,09% afirmaram que o tema é importante apenas. E na décima sexta questão 

foi perguntado se o tema deveria possuir uma maior visibilidade no curso da AMAN. 96,36% 

afirmaram que sim, o tema deveria possuir uma maior visibilidade, enquanto que 3,64% 

afirmou que não julga necessário uma maior visibilidade do tema dentro da AMAN. 

 Na décima sétima questão, quando questionados sobre a disponibilidade de material 

relacionado ao tema aqui apresentado, 7,27% respondeu que nunca possuíram interesse por tal 

conhecimento, 76,36% afirmou que existe pouco material disponível, 14,55% afirmou que 

existe material suficiente que versa sobre o tema e apenas 1,82% afirmou que existe bastante 

material disponível sobre o assunto. 

 

4.2 Análises 

 

 Realizando uma análise dos resultados obtidos, pode-se chegar a algumas conclusões 

que serão expostas nesta parte do trabalho. 

 Vemos que a maioria, além de não receber auxílio financeiro de terceiros, também 

não auxiliam outras pessoas. Com isso, que essa parcela da população detém o poder e o uso 

de seu salário somente para si. Porém, mesmo sem o dever de repartir o seu salário, ficou 

evidenciado que 47,27% dos estudados possuem algum tipo de dívida, sendo a maioria dívida 

relativa à utilização do cartão de crédito. Vendo estudos realizados no ano de 2016 pelo 

Serasa Experian, pelo SPC Brasil e CNC, identifica-se ao alinhamento da população estudada 

com a indicação do estudo do Serasa Experian, assim como a população estudada, a 

população brasileira tem no cartão de crédito o maior fator para o endividamento. Esse 

número chegou a 76,3% de endividamento com o cartão de crédito dos 58,2% totais 

endividados no Brasil. 

 Com a continuação da análise, é evidenciado que mais da metade dos indivíduos 

estudados possuem uma consciência sobre poupar o seu salário para gerar rendas futuras. Dos 

56,36% totais que possuem algum tipo de investimento, a grande parte tem seu investimento 

na forma de poupança, chegando a 49,09% dos 55 totais. Segundo uma pesquisa feita pelo 

Instituto Rosenfield, encomendada pela BM&FBovespa, mais da metade dos entrevistados 

disseram preferir um investimento de baixo risco, porém baixa rentabilidade também, como a 
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poupança. Pode-se notar uma semelhança entre as populações estudadas, já que na pesquisa 

do Instituto Rosenfield, 44,4% dizem preferir investir em poupança, e na pesquisa em anexo a 

este trabalho a poupança também obteve a preferência da maioria que respondeu que possui 

investimento. 

 Analisando as próximas questões do questionário, que tiveram como objetivo 

evidenciar o nível do controle financeiro exercido pelos estudados, nota-se que uma boa 

parcela dos cadetes consegue ter um bom controle financeiro, pois somente 2 responderam 

que terminam o mês sempre com o saldo negativo, e 11 responderam que quase sempre 

terminam, sendo que 15 cadetes responderam que não realizam controle ou planejamento 

sobre as finanças pessoais. Somado a isso, deve-se levar em consideração os 17 cadetes que 

responderam que não possuem conhecimento em educação financeira. Isso mostra que uma 

parcela de cerca de 30% do total não realiza uma gerência mínima do seu salário. 

 Ao criar uma rotina de ficar com o saldo negativo o indivíduo confronta diretamente a 

ideia central existente no tópico 2.2.3 deste trabalho, que versa sobre a boa gestão de recursos 

financeiros. O tópico em questão nos mostra que para se ter um bom uso do seu recurso 

financeiro a pessoa deve, primeiro, gastar sempre menos do que a quantia que recebe, e 

segundo, ela deve priorizar o pagamento das dívidas em detrimento dos desejos pessoais, 

além de possuir uma atitude credora, e não devedora.  

 Nota-se que apesar da pouca idade, os indivíduos estudados possuem maturidade 

financeira, pois mais da metade respondeu que eles fazem o uso do salário, primeiramente, 

para pagar as suas despesas obrigatórias. Sendo ainda, uma grande parte das respostas, 

direcionadas a prioridade para se quitar as dívidas existentes.  

Continuando com a análise, fica evidenciado a importância da educação financeira para a 

população estudada, pois a grande maioria respondeu que considera o tema muito importante 

ou importante. Ainda responderam que é muito importante ou importante o recebimento do 

conhecimento de educação financeira.  

 Levando o tema para dentro do ambiente militar, quase a totalidade respondeu que o 

conhecimento do tema para o futuro oficial do Exército Brasileiro é muito importante. 

Excetuando-se dois cadetes, todos os outros responderam que o tema deveria ter uma maior 

visibilidade durante o curso da AMAN. Isso nos faz entender que a população estudada tem a 

consciência de que o cadete deveria receber maiores incentivos para que tenha um 

conhecimento maior sobre o tema, visto que ele é de suma importância para a correta gerência 

das finanças, tanto pessoais do oficial, quanto da administração pública, se a gerência dela for 

delegada ao oficial. Vale ressaltar que o PLADIS que se encontra em vigor no ano de 
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instrução de 2017 não destina nenhum tempo de instrução para a matéria de Educação 

Financeira. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Com a análise feita nos resultados obtidos pode-se dizer que apesar de o grupo 

estudado possuir um considerável nível de maturidade financeira, pela importância que dão ao 

tema, quase a metade dos indivíduos possuí algum tipo de dívida. Indo de encontro a este 

fato, mais da metade afirmou possuir algum tipo de investimento, o que constata a 

preocupação em poupar dinheiro desde jovem, sendo quase a totalidade em poupança, que é 

considerado um investimento de baixo retorno. Porém com a pouca disponibilidade de recurso 

financeiro, entende-se que o investimento de outros tipos torna-se quase inviável pelos seus 

altos custos, o que torna a poupança uma das únicas formas de se, realmente, poupar o 

dinheiro. 

 Um outro ponto que pode ser abordado é o fato de que apesar de mais da metade 

afirmar que possui conhecimento sobre o tema, e uma boa parcela afirmar que realiza algum 

tipo de controle sobre seus gastos, uma considerável parte diz sobrar menos de R$ 300,00 

líquidos para si próprio. O que torna evidente o grande volume de gastos que os indivíduos 

possuem, mesmo recebendo pouco em termos de salário, que para o cadete do segundo ano da 

AMAN no ano de 2017 gira em torno de R$ 1100,00. 

 É notado que o nível de educação financeira da população é bom, porém deve-se 

sempre buscar uma quantidade maior de conhecimento sobre o assunto, visto que dinheiro é 

um dos meios que mais auxiliam na qualidade de vida de uma pessoa. Deve ser incentivado a 

busca destes conhecimentos durante o curso da AMAN, pois é nele que são formados os 

alicerces do futuro oficial do Exército Brasileiro. E deve ser nele também, que o militar deve 

aprender temas que tenham relevância para a sua vida, não só profissional, mas também 

pessoal. 

 Uma vez que o militar possui experiência na gestão financeira pessoal, ele poderá 

utilizar da mesma no meio militar, sabendo que a gestão que ele realizará na sua OM pode ser 

comparada a uma gestão financeira pessoal, guardadas às devidas proporções. 
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APÊNDICE A 

 

Idade:______ 

 

1. Você recebe algum tipo de auxílio financeiro de terceiros? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

2. Você ajuda financeiramente mais alguém com o seu salário? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

3. Você possui algum tipo de dívida? 

    (  ) Não   (  ) Sim |Qual? (  ) Empréstimo  (  ) Cheque Especial  (  ) Cartão de Crédito  

(  )Financiamento  (  ) Outro →__________________  

 

4. Você possui algum tipo de investimento? 

(  ) Não   (  ) Sim |Qual? (  ) Poupança  (  ) Renda Fixa  (  ) CDB (  ) Ações ou Fundo de 

Ações     (  ) Outro →__________________ 

 

5. Com que frequência você termina o mês com o saldo negativo na sua conta corrente? 

(  ) Nunca   (  ) Raramente   (  ) Pouco frequente   (  ) Quase sempre   (  ) Sempre 

(  ) Somente quando eu planejo por isso 

 

6. Qual é a faixa da sua remuneração líquida (quanto sobra de seu salário após você pagar 

todas as suas despesas obrigatórias)? 

(  ) Abaixo de R$ 0,00 

(  ) R$ 0,01 até R$ 150,00 

(  ) R$ 150,01 até R$ 300,00 

(  ) R$ 300,01 até R$450,00 

(  ) Acima de R$ 450,01 

 

7. Você possui algum tipo de planejamento financeiro ou controle sobre suas finanças? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

8. Você já tem algum conhecimento em Educação Financeira? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

9. Você acredita que aplica algum conhecimento de Educação Financeira no seu planejamento 

financeiro pessoal? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

10. Você faz uso de alguma planilha para auxiliar na gerência das suas finanças? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

11. Ao receber a sua remuneração, você primeiramente: 

(  )A utiliza para satisfazer suas necessidades básicas 

(  )A utiliza para quitar as dívidas existentes 

(  )A utiliza para realizar o pagamento das despesas obrigatórias 

(  )A utiliza para realizar investimentos 

 

 

12. Você considera Educação Financeira um tema:  

(  )Muito importante   (  )Importante   (  )Pouco Importante   (  )Sem importância 
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13. Para você, receber conhecimento sobre Educação Financeira é:  

(  )Muito importante   (  )Importante   (  )Pouco Importante   (  )Sem Importância 

 

14. Para você, qual é a importância que o dinheiro tem para as pessoas? 

(  )É uma ferramenta indispensável para a realização dos desejos pessoais 

(  )É uma necessidade básica, a qual é diretamente ligada a felicidade das pessoas 

(  )Se faz necessário em certos momentos, porém não deve ser tratado como algo vital 

(  )É apenas uma moeda que foi feita para gastar e não para acumular 

 

15. O quão importante você considera esse tipo de conhecimento para o futuro oficial do EB?  

(  )Muito Importante   (  )Importante   (  )Pouco Importante   (  )Sem Importância 

 

16. Na sua opinião, esse tipo de conhecimento deveria ter mais visibilidade durante o curso da 

AMAN? 

(  ) Não   (  ) Sim 

 

17. Como você avalia a AMAN no que tange à disponibilidade de material para este tema?  

(  ) Nunca me interessei por esse tipo de conhecimento 

(  ) Existe pouco material disponível sobre o assunto 

(  ) Existe material suficiente disponível sobre o assunto 


