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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Bruno dos Santos. Educação financeira: um estudo sobre a importância da 

educação financeira e da inteligência emocional. Resende: AMAN, 2016. Monografia. 

 

Nesse trabalho realizou-se um estudo que teve por objetivo relacionar dois temas, educação 

financeira e inteligência emocional. Os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) passam por cinco anos em um regime de internato durante a formação, nesse 

período são obrigados a administrar suas despesas e aprender a fazer com que seus 

vencimentos sejam suficiente para custear de suas necessidades até o seu lazer. Paralelo a 

isso, são submetidos a situações que exigem bastante do comportamento psicológico e do 

equilíbrio emocional para que aprendam a lidar com o stress e o risco. Ao final da formação, 

todo o Aspirante a Oficial da AMAN recebe um montante financeiro relativo à movimentação 

com a finalidade de dar suporte no deslocamento para a Unidade de destino e passa a receber 

uma remuneração cerca de seis vezes maior do que o soldo de cadete. Concomitante a esse 

fato, também surgem, normalmente, as vontades de consumo. Uma delas é a aquisição de um 

ativo imobilizado (veículo automotor) que é o objetivo do estudo. No trabalho foi feito um 

levantamento de dados e uma análise das condições em que esses militares irão tomar suas 

decisões levando em consideração os conhecimentos adquiridos sobre educação financeira e o 

acompanhamento psicopedagógico recebido durante a formação. Observou-se que os cadetes 

ainda não possuem a maturidade e conhecimento suficiente para realizar compras que 

envolvem altos valores. 

 

Palavras-chave: Educação financeira. Inteligência emocional. AMAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

RESUMEN 

 

OLIVEIRA, Bruno dos Santos. Educación financiera: un estudio sobre la importancia de la 

educación financiera y la inteligencia emocional. Resende: AMAN, 2016. Monografía  

 

En este trabajo se ha realizado un estudio que tuvo como objetivo relacionar dos cuestiones, la 

educación financiera y la inteligencia emocional. Los cadetes de la Academia Militar de las 

Agulhas Negras (AMAN) pasan por cinco años en un internado de formación en este periodo 

son necesarias para administrar sus gastos y aprender a hacer sus salarios son suficientes para 

cubrir sus necesidades hasta su ocio. Paralelamente a esto, están sometidos a situaciones que 

requieren una buena cantidad de comportamiento psicológico y equilibrio emocional que 

aprender a lidiar con el estrés y el riesgo. Al final del entrenamiento, todo Aspirante a Oficial 

da AMAN recibe una dotación financiera en la unidad con el fin de apoyar el cambio a la 

unidad de destino y recibirá una compensación de unos seis veces mayor que el salario del 

cadete. Concomitante a este hecho también se plantea, por lo general el consumidor quiere. 

Una de ellas es la adquisición de activos fijos (vehículos de motor), que es el objetivo del 

estudio. En el documento de una colección y análisis de las circunstancias en las que los 

militares tomar decisiones teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en la educación 

financiera y la supervisión psicopedagógica recibido durante el entrenamiento de datos. Se 

observó que el cadete no tiene la suficiente madurez y conocimiento para realizar compras 

que implican altos valores. 

 

Palabras-clave: Educación financiera. Inteligencia emocional. AMAN 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o tema educação financeira, tem adquirido importância, pois, através do 

conhecimento sobre o assunto, do planejamento financeiro e da inteligência emocional para 

tomar decisões financeiras pode ser evitado o endividamento e a melhora na condição de vida 

de vários militares e familiares. A pesquisa a ser realizada tratará do assunto planejamento 

financeiro, campo de pesquisa inserido na área de economia e finanças, conforme definido na 

Portaria nº 734, de 19 de agosto de 2010, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 

2010). 

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que cada vez mais militares 

apresentam um quadro preocupante de dívidas devido a alguns fatores como: falta de 

conhecimento sobre assunto, ofertas do consumismo que através da publicidade conseguem 

atrair consumidores despreparados e ao desconhecimento da melhor forma de realizar um 

planejamento prévio quando se pretende comprar um bem. Com essa situação os militares 

endividados são, praticamente, levados a recorrer a empréstimos financeiros a juros altos. 

Os militares abordados na pesquisa recebem vencimentos que oferecem a 

possibilidade de ter uma boa qualidade de vida, porém alguns apresentam dificuldades na 

organização de suas finanças por não apresentarem conhecimento suficiente sobre o assunto 

Educação Financeira ou por não saberem lidar com suas emoções e comportamento agindo 

por impulso em determinadas ocasiões. 

A presente pesquisa busca tratar do tema sob a perspectiva de que uma das origens 

desse quadro de endividamento de militares pode ser resultado de uma falta de conhecimento 

suficiente para tomar decisões financeiras maduras. O Exército como forma de prevenir e 

orientar novos casos buscou publicar um Programa de Educação financeira para orientar seus 

integrantes a utilizarem seus recursos da melhor forma. 

O foco da pesquisa foi delimitado nos cadetes da Academia Militar das Agulhas 

Negras pois eles fazem parte de um grupo de militares que passam por um regime de internato 

de cinco anos tendo que administrar a ajuda de custo recebida para seus gastos e são 

submetidos a intensas atividades que exigem um bom equilíbrio emocional e psicológico. Ao 

final desse período recebem uma ajuda de custo e uma indenização de transporte como auxílio 

ao qual não estão acostumados a lidar e passam a receber vencimentos mais altos que 

necessitam de um planejamento para ser utilizado com o objetivo de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida. 
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Planilhas e cálculos são ferramentas importantes para administrar o dinheiro, mas é 

fundamental entender que elas não mudam o comportamento de uma pessoa, é 

preciso focar nos hábitos e costumes. (BRASIL, 2015, p. 2-1) 

O Programa de Educação Financeira do Exército mostra que um ponto fundamental 

para o controle do gastos é saber o comportamento que se deve ter diante das decisões 

financeiras não se deixando ser influenciado pelas tentações do marketing ou pelas opiniões 

de pessoas próximas. “A educação financeira tem como finalidade conduzir as pessoas a uma 

mentalidade adequada na hora de utilizar bem o dinheiro, controlando os desejos em função 

de futuras necessidades.” (BRASIL, 2015, p. 3-2). 

O objetivo geral consistiu em analisar como o fato do militar ter ou não uma vida 

financeira organizada reflete na compra de um bem de consumo fazendo com que após essa 

aquisição exista um endividamento ou não. Visando investigar o comportamento dos cadetes 

do quarto ano de Cavalaria da AMAN na escolha do melhor momento e da melhor forma de 

comprar um automóvel próprio, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Por que uma 

quantidade considerável de cadetes se endividam pela compra do veículo durante a formação? 

No objetivo específico serão abordados dois aspectos ao longo da pesquisa, o primeiro 

é a carga de conhecimento sobre educação financeira que a população abordada possui. No 

caso, todos os militares envolvidos na pesquisa passaram pela formação da AMAN e 

receberam a mesma carga horária de aulas ministradas pela Cadeira de Economia, porém 

alguns buscaram por vontade própria se aprofundar mais no assunto e aplicar novos métodos 

financeiros em suas vidas. 

O segundo aspectos a ser abordado será a capacidade que os militares abordados 

possuem de controlar o estado emocional no processo de tomada de decisão da compra do 

automóvel. 

Foram analisadas as relações entre dois fatores, se o conhecimento individual sobre 

educação financeira e o comportamento durante o processo de tomada de decisão interferem 

no fenômeno do endividamento ou não na compra do primeiro carro próprio. 

As principais fontes foram: os livros Como organizar sua vida financeira (2009) e 

Casais inteligentes enriquecem juntos (2004) de Gustavo Cerbasi, a Apostila de Educação 

Financeira (2007) e o Caderno de Instrução (2015) do Programa de Educação Financeira do 

Exército Brasileiro, os livros Inteligência emocional (1996) de Goleman e Inteligência 

emocional na empresa (1997) de Cooper, as diretrizes da Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF) criada pelo Decreto nº 7.397/2010. 
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A presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, procurou-se apresentar o assunto Educação Financeira 

mostrando ao leitor ferramentas que são fundamentais para a compreensão e execução de boas 

práticas financeiras. Para a elaboração deste capítulo foram utilizadas como fontes principais 

o livro Como organizar sua vida financeira de Gustavo Cerbasi (2009), a Apostila de 

Educação Financeira (2007) e o Caderno de Instrução (2015) do Programa de Educação 

Financeira do Exército Brasileiro e o Caderno de Educação Financeira do Banco Central 

(2013) 

O segundo capítulo traz uma explanação sobre o tema Inteligência Emocional que é 

um assunto que influencia diretamente nas atitudes de um indivíduo afetando diretamente 

suas finanças comportamentais. As principais fontes utilizadas foram os livros Inteligência 

Financeira de Goleman (1996) e Inteligência emocional na empresa de Cooper (1997). 

No terceiro e último capítulo foram apresentados os resultados e a análise dos dados 

obtidos no questionário distribuído para cinquenta cadetes do curso de cavalaria da AMAN.  

Foram utilizados gráficos para apresentar a análise cuja fonte foi do próprio autor. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O tema da pesquisa está inserido na área de Educação Financeira, campo de pesquisa 

inserido na área de economia e finanças, conforme definido na Portaria nº 734, de 19 ago 10, 

do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2010). 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

Buscou-se identificar o que de mais relevante e atualizado tem sido produzido sobre o 

tema Educação Financeira, pesquisando alguns autores; dentre eles, Cerbasi (2009), que 

aborda o tema de uma perspectiva sobre quais caminhos deve-se trilhar a fim de obter uma 

vida financeira organizada, chegando à conclusão de que para se alcançar a saúde financeira 

pessoal e familiar é necessário além de ter um equilíbrio nas escolhas a serem tomadas, uma 

disciplina organizacional muito bem estruturada. 

Para Martins, (2012), o assunto Educação Financeira, resume-se em organização, 

planejamento, poupança e construção de um patrimônio. Afirmando que o indivíduo deve ter 

disciplina, determinação e autoconfiança para superar os momentos de dificuldade. Assim o 

resultado será um ganho na qualidade de vida e velocidade nas ações em busca do sucesso, 

que são assim demonstrados: 

Este livro, rico em princípios de liderança, apresenta uma trajetória pessoal e 

empresarial vitoriosa, aliada a uma mensagem de otimismo e perseverança que 

deveria ser lida por quem acredita no seu próprio potencial. (MARTINS, 2012). 

 Hanson (2007), aborda o tema mostrando que é fundamental ter equilíbrio no 

momento de fazer escolhas financeiras para não se tornar escravo das próprias dívidas. Mostra 

que existem dois tipos de dívidas, as boas e as ruins, sendo que a riqueza é construída por 

meio dos gastos e dívidas que são deixadas de fazer, não apenas pela receita que entra em 

nossas finanças. 

Argumenta ao leitor que através da estimativa e previsão dos gastos em um certo 

período de tempo pode-se evitar das dívidas que porventura contraímos e alcançar uma 

independência financeira que resultará em uma melhor qualidade de vida. Afirma que visando 
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o melhor aproveitamento do futuro financeiro é importante adquirir bens que façam nossa 

receita mensal aumentar. 

 Macedo Júnior (2013) afirma que: 

Tão importante quanto aprender o aspecto prático da gestão de seu dinheiro é 

compreender sua relação pessoal com ele. Isso se dá porque nenhuma orientação 

financeira é milagrosa o suficiente – se é que existe alguma do tipo – para torná-lo 

bem sucedido, caso você mesmo não entenda o padrão de comportamento que move 

seus desejos, consumos, gastos e objetivos. 

 Dessa forma, pode-se abordar as teorias existente sobre o tema em questão da seguinte 

maneira: 

 Há uma corrente que defende que a qualidade de vida está diretamente relacionada 

com a situação financeira de cada indivíduo. Baseando-se na análise de que as pessoas que 

não possuem uma vida financeira bem resolvida podem, dependendo do nível de gastos 

atingidos, apresentar elevados níveis de stress. A corrente de autores como Hanson (2007) e 

Cerbasi (2009) defendem o pensamento de que existe uma relação direta entre o estado 

emocional da pessoa e de como a vida financeira individual está resolvida. 

 Outra corrente, não menos importante, parte da premissa de que o indivíduo deve 

buscar obter alguns conhecimentos sobre educação financeira com o intuito de seguir o 

caminho certo na conquista do objetivos pessoais com mais facilidade. Também é interessante 

buscar formas de aumentar a receita e para isso deve-se procurar conhecer o suficiente das 

diversas formas de investimento para tentar multiplicar a renda. 

As duas linhas de pensamentos buscam mostrar a ligação entre educação financeira e 

inteligência emocional. O indivíduo que procura adquirir mais conhecimento técnico com a 

intenção de melhorar sua saúde financeira e, também, reconhece que a inteligência emocional 

é importante no momento das escolhas tende a ter uma qualidade de vida superior aos que não 

executam essas práticas ou não possuem esse comportamento. 

O Programa de Educação Financeira do Exército Brasileiro (2007) apresenta conceitos 

técnicos básicos sobre o tema, mostra quais medidas preventivas que podem ser seguidas para 

melhorar a situação econômica das pessoas e aborda a importância desse assunto com o 

objetivo de evitar o endividamento. São apresentadas experiências encontradas no corpo de 

tropa e os motivos pelos quais alguns militares apresentam dificuldades em poupar seus 

vencimentos. É ressaltada a ideia da influência positiva de um bom planejamento financeiro 
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além da apresentação de algumas formas de investimento. O Programa de Educação 

Financeira (2007) prescreve, textualmente que: 

Planejamento financeiro é gerir com maturidade financeira suas finanças pessoais 

(investimentos, despesas, patrimônios, dívidas), a fim de viabilizar a realização de 

seus 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). 
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3. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

A sociedade que se apresenta nos dias atuais é extremamente consumista na qual nem 

todos conseguem satisfazer suas necessidades e vontades. Segundo Cerbasi (2009) uma das 

formas de se conquistar as metas planejadas e uma boa qualidade de vida é ter atitudes 

racionais e inteligentes nas decisões financeiras. Algumas ferramentas são fundamentais para 

que, em um determinado período de tempo, o indivíduo adquira alguns conhecimentos 

básicos e forme uma reserva financeira através da organização pessoal e familiar. O foco 

principal da Educação financeira é atingir a mentalidade de se gastar menos de que se recebe. 

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). (BRASIL, 2007, p.6). 

3.1 Importância da Educação financeira durante a vida 

 

Segundo o Caderno de Instrução de Educação Financeira do Exército Brasileiro (2015, 

p. 2-1), ter uma boa saúde financeira é possuir conhecimento que possibilita o consumo 

consciente e a oportunidade de poupar com uma finalidade preestabelecida tendo um 

comportamento que melhor orienta a maneira de utilizar o dinheiro que entra e sai. 

Primeiramente, o importante é poupar para depois buscar investir para multiplicar a renda, 

sabendo onde investir sempre estabelecendo metas a serem atingidas em um período de 

tempo. 

De acordo com Cerbasi (2009) não é suficiente saber apenas se o dinheiro que o 

indivíduo ganha é o bastante para pagar as contas, deve-se levar em consideração que a vida é 

mais longa do que a carreira e que a evolução do conhecimento pode levar o ser humano a 

viver cada vez mais tempo. Por esse motivo, ignorar esse fato seria muito perigoso e poderia 

obrigar a pessoa a trabalhar por muito mais tempo. 
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Figura 1 – Ciclo de receitas 

 

Fonte: (INFOMONEY,2007) 

 

Segundo Cerbasi (2009) um bom domínio da educação financeira pode trazer ao 

indivíduo diversos benefícios como manter as finanças pessoais equilibradas, estar preparado 

para enfrentar imprevistos econômicos, possibilitar uma aposentadoria sem grandes 

preocupações, diminuir os risco de cair em fraudes e evitar o stress gerado por um descontrole 

financeiro, todos esses benefícios com o objetivo de oferecer uma melhor qualidade de vida. 

 

3.2 Orçamento pessoal e familiar 

 

No Caderno de Educação Financeira do Banco Central (2013) pode ser observada a 

importância dada a realização do orçamento por escrito e de forma organizada como uma 

ferramenta fundamental de planejamento financeiro com o intuito de contribuir para a 

conquista das necessidades e dos desejos. 

São apresentados cinco passos dessa ferramenta que devem ser respeitados: saber 

aonde se deseja chegar, estabelecer metas claras e objetivas, internalizar a visão de futuro 

trazida pela perspectiva de realização do projeto, estabelecer etapas intermediárias e 

comemorar as etapas intermediárias da caminhada. Provavelmente essas etapas vão demandar 

recursos financeiros que devem ser bem administrados com a finalidade de poupar para 

investimentos futuros. 

A educação financeira deveria fazer parte da formação básica de todo cidadão e seus 

princípios deveriam ser transmitidos de pais para filhos, como ocorre com os 
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princípios de ética e valores, e à escola deveria caber o papel de aprofundar seus 

conceitos [...] Os filhos estão aprendendo em casa da forma errada: pais que não 

realizam qualquer planejamento financeiro, que vivem endividados, que fazem maus 
negócios, por não terem noções básicas de finanças. E dessa forma passam o mau 

exemplo para seus filhos, em um círculo vicioso, que precisa ser interrompido pela 

Educação Financeira, que precisa ser adquirida já, por meio do sistema educacional 

ou pelo esforço individual, por intermédio de cursos, palestras e/ou leitura de 

literatura especializada. (BRASIL, 2007, p.6). 

3.3 Educação financeira no Brasil e no Exército 

 

A Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF (2010) foi criada no Brasil para 

funcionar como uma ferramenta de caráter permanente com as finalidades 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. A 

proposta da ENEF visa promover a cultura de educação financeira no país para que o cidadão 

crie a capacidade de fazer escolhas conscientes na administração pessoal e familiar de seus 

recursos contribuindo, assim, com a eficiência do mercado financeiro. 

Dentre as diretrizes da ENEF, destacamos: atuar com informação, orientação e 

formação; gratuidade das ações e prevalência do interesse público; gestão 

centralizada e atividades descentralizadas [...] A ENEF tem dois documentos 

norteadores: orientações para educação financeira nas escolas e Orientações para 

educação financeira de adultos. (ENEF, 2010). 

No Exército esse tema está aumentando de relevância, inclusive com a possibilidade 

da implantação de um Programa de Educação Financeira na grade curricular dos Colégios 

Militares para despertar nos estudantes a percepção da necessidade do planejamento e da 

responsabilidade no desenvolvimento de uma mentalidade saudável no uso do dinheiro 

segundo Miranda (201?). 

Segundo Brasil (2015) a quantidade de militares que apresentam dívidas ou recorrem a 

empréstimos a juros altos de financeiras é cada vez maior no decorrer dos anos. O Comando 

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

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

Financeira. O militar é um difusor de pensamentos e comportamentos pelo fato de o Exército 

estar presente em todo território nacional por isso é importante que a doutrina presente no 

Programa de Educação financeira seja entendido e difundido em todo o país. 
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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. (BRASIL, 2015, p. 1-1). 

3.4 Aquisição de bens de consumo 

 

Segundo Cerbasi (2009) existem aquisições feitas pela necessidade e outras 

simplesmente pela vontade do consumo. O importante para que as armadilhas do consumismo 

não consigam ludibriar o consumidor desprovido de informações necessárias é definir metas 

de consumo, estipular os prazos em que serão realizadas as compras e o custo do objeto, além 

de sempre buscar seguir o caminho conforme foi planejado previamente. Confeccionar uma 

lista dos itens a serem comprados e definir um valor máximo para as parcelas que podem ser 

pagas também são fatores que ajudam no controle das compras. 

Uma compra ou até mesmo uma venda mal planejada de um bem pode resultar em um 

prejuízo financeiro que ficará por um longo tempo, um exemplo de Cerbasi (2009) é a troca 

de um ativo imobilizado (veículo automotor) quando se precisa de dinheiro, muitas pessoas 

optam por vender seu carro à vista e comprar um novo por meio de financiamento e dessa 

forma desperdiçam dinheiro sem perceber, devido as armadilhas dos vendedores e a falta de 

conhecimento financeiro na área. 

Pela lógica dos financiamentos os juros são pagos nas primeiras parcelas e ao repassar 

o carro antes de quitá-lo está sendo dado de entrada um produto que será avaliado com um 

valor abaixo da tabela pois ainda existirá um saldo devedor com a financeira. 

 

3.5 Compras de grande valor 

 

Segundo Cerbasi (2009) as compras de grande valor necessitam de um planejamento 

mais detalhado e cuidadoso pois se for preciso realizar empréstimos pagando juros o produto 

será encarecido significativamente. No exemplo do carro, deve ser feita uma ampla pesquisa 

de valores, é importante ser avaliado os custos que vão existir para manutenção, combustível, 

IPVA, seguro, depreciação, multas e estacionamento. Uma vez definido quais são os objetivos 

da compra, o comprador deve seguir fielmente conforme o planejado. Alguns erros durante a 

negociação acontecem por desatenção, despreparo e ingenuidade por parte do comprador. 
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Sejam quais forem os motivos que dificultam o poupar, as pessoas têm que se 

conscientizar da importância de incorporarem o hábito de poupar ao seu dia a dia. É 

preciso colocar a poupança como um item de despesa no orçamento. A poupança 
tem que vir primeiro em nossas prioridades, porque só dessa forma seremos capazes 

de construir um futuro melhor para nós e para aqueles por quem somos 

responsáveis. (BRASIL, 2007, p.17). 

De acordo com a Apostila de Educação Financeira (2007) cada pessoa deve 

estabelecer suas metas a curto, médio e longo prazo. Conseguir fazer uma poupança mensal 

ou investir para multiplicar a renda é uma forma de acumular receita para reduzir os custos no 

momento da compra. Uma prática que ajuda no controle das despesas são as planilhas de 

orçamento na qual deve aparecer as despesas fixas obrigatórias, despesas variáveis 

obrigatórias, despesas fixas não obrigatórias e despesas variáveis não obrigatórias. 

Dessa forma é notável a importância de o militar e, principalmente, o cadete que é o 

foco da pesquisa possuir o conhecimento do assunto Educação Financeira e controlar suas 

finanças evitando contrair dívidas econômicas que vão comprometer a saúde financeira do 

indivíduo por um longo prazo. Observou-se que ter uma vida financeira organizada não é uma 

tarefa complicada, porém requer um esforço pessoal de disciplina e determinação e, 

consequentemente, esse comportamento irá gerar produtividade e qualidade de vida. 
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4. FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

 

A psicologia tem uma forte influência nas decisões financeiras através dos 

comportamentos e atitudes que as pessoas demonstram ter no momento de fazer alguma 

escolha, essa área é conhecida por finanças comportamentais. Alguns fatores como o medo, o 

risco, a autoconfiança, a motivação, entre outros, interferem diretamente nessas reações que 

em determinadas situações parecem ser racionais e lógicas e em outras emocionais. 

Os primeiros a realizarem esses estudos foram os psicólogos e professores israelenses 

Daniel Kahneman e Amos Tversky (1979) que formularam a Teoria dos Prospectos a qual 

segundo Macedo Júnior. (2003) demonstra que “as pessoas tendem a tomar decisões baseadas 

em ‘ilusões cognitivas’ que afastam da racionalidade contrariando a Teoria da Utilidade 

Esperada”. 

 

4.1 Inteligência Emocional 

 

Na década de 1980, Claude Steiner estudou pela primeira vez o conceito de 

conhecimento emocional e a partir desses ensinamentos surgiram outros conceitos, dentre eles 

o de inteligência emocional que foi formulado inicialmente por Peter Salovey e Jonh Mayer. 

Um dos nomes mais conhecidos nessa área de estudo é o do psicólogo Daniel Goleman que 

escreveu o livro Inteligência Emocional com o objetivo de mostrar as pessoas que um 

indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar suas emoções com 

mais facilidade. 

Houve um período em que o sucesso obtido por um indivíduo era atribuído as suas 

habilidades matemáticas/espaciais juntamente com a sua capacidade de raciocínio lógico. O 

psicólogo Goleman gerou uma nova discussão relacionando o conceito de inteligência 

emocional com o sucesso ou insucesso das pessoas. Segundo Goleman (1996) a maioria das 

situações de trabalho são envolvidas por relações entre pessoas e dessa maneira as pessoas 

que possuem uma maior capacidade de interagir nas relações humanas tem maior chance de 

atingir o sucesso. 

Enquanto a inteligência emocional determina nosso potencial para aprender os 

fundamentos do autodomínio e afins, nossa competência emocional mostra o quanto 

desse potencial dominamos de maneira que ele se traduza em capacidades 

profissionais. (GOLEMAN, 1996, p. 33). 
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4.2 Importância da inteligência emocional 

 

Silva (2009) aponta que a inteligência emocional é um fator importante para o 

autocontrole, observa-se isso quando uma pessoa vai a uma loja para comprar um item que 

está necessitando e no final acaba comprando mais do que deveria, ela foi influenciada pelo 

meio e não teve inteligência emocional suficiente para não se deixar envolver pelas ofertas ou 

pelos vendedores treinados para atingir a fraqueza do consumidor, não conseguindo se 

contentar com o necessário comprando produtos que por algumas vezes são supérfluos. 

Um exemplo positivo são as pessoas que se encontram em uma situação financeira 

complicada e com várias dívidas mas, em algum momento, conseguem refletir e criar forças 

para achar um caminho de reorganizar as finanças e reverter o jogo. Através desses exemplos 

é possível perceber como a inteligência emocional interfere no comportamento humano tanto 

pra auxiliar nas escolhas financeiras como para prejudicar. 

Esses dois modos fundamentalmente diferentes de conhecimento interagem na 

construção de nossa vida mental. Um, a mente racional, é o modo de compreensão 

de que, em geral, temos consciência: é mais destacado na consciência, mais atento e 

capaz de ponderar e refletir. Mas, além desse, há um outro sistema de conhecimento 

que é impulsivo e poderoso, embora às vezes ilógico – a mente emocional. 
(GOLEMAN, 1996, p. 54). 

O quociente de inteligência (QI) é usado como forma de avaliação das capacidades 

cognitivas de uma pessoa de forma padronizada através de testes. Segundo Anastasi (1977) é 

medido o nível de habilidade de um indivíduo num determinado momento em relação ao 

padrão comum de sua idade, considerando que a inteligência de um indivíduo é o "produto" 

final de uma complexa sequência de interações entre fatores ambientais e hereditários. 

Que fatores entram em jogo, por exemplo, quando pessoas de alto QI malogram e as 
de QI modesto se saem surpreendentemente bem? Eu diria que a diferença muitas 

vezes está nas aptidões aqui chamadas de inteligência emocional, que incluem 

autocontrole, zelo e persistência, e a capacidade de nos motivar a nós mesmos. 

(GOLEMAN, 1996, p. 42). 

O quociente de emocional (QE) é medido pelo conjunto de habilidades emocionais 

que ajudam a controlar, avaliar e expressar emoções facilitando as relações interpessoais. Esse 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Herdabilidade
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fator se apresenta na forma prática em que grandes empresas que escolhem seus futuros 

colaboradores preferindo levar em consideração o QE ao invés do QI. 

Estudos sobre inteligência emocional mostraram que as pessoas mais dotadas 

intelectualmente não necessariamente são as que conquistam mais sucesso na vida pessoal e 

profissional. Baseado nesse fato o quociente emocional está ganhando o mesmo ou maior 

prestígio que o quociente de inteligência no processo seletivo de pessoal para desempenhar 

determinadas funções. 

Pesquisas afirmam que um executivo ou profissional tecnicamente capaz com um 

alto QE é quem capta – de forma mais total, hábil e rápida que os outros – os 

crescentes conflitos que exigem solução, os pontos fracos da equipe e da empresa 

que precisam ser corrigidos, as lacunas a serem identificadas ou preenchidas, as 

conexões ocultas que dão acesso a oportunidades e as obscuras e misteriosas 

interações que parecem mais indicadas – e mais lucrativas (COOPER, 1997, p. 19). 

4.3 Teoria dos Prospectos 

 

Segundo Kahneman e Tversky (1979) “a Teoria do Prospecto evidencia que o 

processo de tomada de decisão não é estritamente racional, principalmente quando o tempo 

disponível é limitado, e busca explicar os vieses cognitivos que afetam este processo”. Na 

teoria a função valor para perdas é distinta da função valor para ganhos. Essa diferença pode 

ser explicada da seguinte forma, o valor de uma perda é muito mais significativo que o valor 

de um ganho devidos ao que é chamado de desvios positivos e negativos. 

 

Figura 2 – Curva de risco 

 

Fonte: (TVERSKY; KAHNEMAN, 1984) 
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 A Figura 2 mostra que o campo das perdas é convexo e mais íngreme enquanto o 

campo dos ganhos é côncavo e menos íngreme. Por exemplo, a dor da perda de 500,00 é 

maior do que o prazer do ganho de 500,00. A teoria representa o valor que a pessoa atribui 

para os diferentes níveis de ganhos e perdas. 

 De acordo com Cardoso e Gomes (2007) o ser humano é mais avesso ao risco e a 

situações de ganhos do que a de perdas, pois o sofrimento associado à perda é maior que o 

prazer associado a um ganho de mesmo valor. Prefere-se um ganho menor, porém certo, a 

correr o risco de não ganhar nada ou obter um ganho maior. Por outro lado, prefere-se correr o 

risco de não perder nada ou perder mais a uma perda certa menor. Esse fato gerou um 

conceito importante das finanças comportamentais, a aversão à perda. 

O estudo de Simon (1957) confrontou os métodos racionais, de acordo com a teoria 

clássica de tomada de decisão, com as decisões de determinados indivíduos, e observou haver 

uma incógnita entre o que se faz e o que se deveria fazer. Para Simon (1957) a capacidade de 

uma pessoa formular e solucionar um problema complexo é muito pequena se comparada à 

capacidade que uma solução de um problema mais simples e racional requer. 

Segundo Serpa e Avila (2004) profissionais de marketing sabem combinar ganhos e 

perdas fazendo com que a percepção do consumidor seja alterada. De acordo com Thaler 

(1985), foram elaborados quatro princípios que maximizam o valor do produto na tomada de 

decisão: 

O primeiro é o de “separar ganhos múltiplos” pois a tendência do consumidor é 

desvincular um ganho do outro fazendo com que se perceba de uma forma mais positiva os 

ganhos oferecidos separadamente. O segundo princípio é o de “integrar ganhos mistos”, ou 

seja, um ganho com uma perda menor para que o comprador não sinta que está fazendo uma 

boa escolha mesmo havendo perdas. 

O terceiro é o de “integrar perdas múltiplas” em que o consumidor percebe com menos 

aversão quando várias perdas pequenas são colocadas juntas. Como por exemplo na compra 

de um ativo imobilizado em que vários adicionais de valores relativamente baixos são 

somados ao valor do carro fazendo com que o valor final seja alto. 

O quarto princípio é conhecido por “separar perdas mistas” tendo uma perda com um 

ganho menor. O consumidor tende a diminuir a percepção de uma perda de grande valor 

quando um ganho de baixo valor é incorporado ao bem de consumo. Como ocorre na compra 
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de um automóvel de alto valor quando, em certas ocasiões, são oferecidos “brindes” de 

pequeno valor para que o comprador fique satisfeito. 

Dessa forma é possível observar a integração da educação financeira através da Teoria 

dos Prospectos que envolve ganhos, perdas e aversão ao risco com o campo da inteligência 

emocional que permite ao indivíduos condições de realizar melhores escolhas as quais nem 

sempre são as mais lógicas e racionais. Com os princípios expostos foram apresentadas 

algumas formas que o marketing se utiliza para alterar a concepção de ganho e perda do 

consumidor de maneira imperceptível. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Metodologia e descrição da amostra 

 

Será apresentada a construção da pesquisa nos seus aspectos de metodologia, a 

proposta da pesquisa consiste em analisar a influência do planejamento financeiro no processo 

de tomada de decisão na compra de um bem de alto valor agregado. 

Por se tratar de um campo de investigação em que determinados fatores financeiros e 

comportamentais contribuem ou agem como causa para a ocorrência do fenômeno do 

endividamento ou não, foi realizada uma pesquisa do tipo explicativa. 

Para melhor compreender o fenômeno, utilizou-se da pesquisa de campo para a 

obtenção dos principais dados de estudo. O questionário estruturado com oito perguntas para 

a coleta de dados foi aplicado à cinquenta cadetes do quarto ano do curso de cavalaria da 

AMAN. 

A teoria que ampara esta pesquisa pode ser assim resumida: procurou-se apresentar os 

dois assuntos abordados com a intenção de mostrar a importância da associação entre 

Educação Financeira e Inteligência Emocional nas decisões tomadas pelos indivíduos. A 

situação específica proposta é a compra do automóvel pelo cadete do quarto ano da AMAN o 

qual já possui uma competência suficiente para ser analisado. Acredita-se que a boa 

compreensão desses temas pelo leitor pode ser uma maneira fundamental para respaldar suas 

decisões. 

 Diante do que foi encontrado na literatura acerca dos temas, pode-se identificar certos 

pontos importantes que se relacionam com o assunto do trabalho como por exemplo: uma 

análise dos motivos pelos quais alguns cadetes se endividam ao optar por uma linha de ação 

que ofereça mais riscos comprando carros de alto valor antes mesmo de receberam os 

recursos financeiras aos quais terão direito após formado. 

Colocado de outra forma, o que leva determinados cadetes a preferirem recorrer a 

empréstimos financeiros com juros elevados para comprar seu veículo mesmo apresentando 

condições de adquirir um bem de um valor menor sem a realização de dívidas. 

Dados coletados no questionários apontaram para a possibilidade de que o cadete do 

quarto ano de cavalaria não sabe escolher a melhor forma para adquirir bens de altos valores 

antes de concluir a formação pois ele pode ser influenciado a tomar decisões financeiras 

baseado nos diversos comportamentos de outros cadetes próximos que agem sem 
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planejamento ou sem preocupação dos gastos que se comprometerão, algumas das vezes 

apenas para satisfazer sua autoestima ou adquirir um status através de um bem material. 

 Partiu-se da suposição de que alguns cadetes não possuem conhecimento e/ou 

amadurecimento financeiro suficiente, junto com um equilíbrio emocional que possibilite 

fazer uma análise adequada da situação econômica na qual se encontram com a intenção de 

comprar um ativo fixo no momento certo optando pela forma de pagamento que vá oferecer 

menos possibilidade de perda ou risco. 

 Logo, trabalhou-se com as variáveis que envolvem o comportamento do indivíduo no 

que diz respeito a compra de um bem, a base de conhecimento financeiro e a capacidade de 

planejamento que cada um possui. Foram levadas em consideração as condições cotidianas 

que os cadetes apresentam sendo submetidos a atividades com um certo nível de stress 

durante o período dos cinco anos sob regime de internato. 

Visou-se, especificamente, os cadetes do quarto ano de Cavalaria da AMAN pois são 

elementos que passaram por um longo período sob regime de internato em uma escola de 

formação militar, cuja ajuda de custo recebida é destinada, principalmente, para a compra de 

materiais militares, passagens para visitar familiares e produtos de subsistência. Esse público 

ficou afastado por um período considerável do mercado de consumo e em um espaço curto de 

tempo começará a receber um salário acima da média para administrar. 

Com o propósito de operacionalizar a pesquisa, adotou-se os procedimentos 

metodológicos descritos abaixo. 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica visando identificar a literatura 

que nos fornecesse base teórica para prosseguir na pesquisa. Desse levantamento, destacam-se 

os livros de Cerbasi (2009), Martins (2012), Macedo Júnior (2003), Goleman (1996), o 

Programa de Educação Financeira do Exército Brasileiro, a Estratégia Nacional de Educação 

Financeira e os estudos realizados por Daniel Kahneman e Amos Tversky (1979). 

A primeira constatação foi a de que existem edições até o momento de alguns títulos 

sobre os assuntos, entretanto nenhum que relacione diretamente os dois temas. Quanto à 

qualidade das fontes encontradas, pode-se dizer que são de autores reconhecidos 

mundialmente por escrever trabalhos com respeitada base científica como Cerbasi (2009) que 

apresenta um vasto conhecimento sobre o tema Educação Financeira e Goleman (1996), um 

dos mais importantes doutores no tema Inteligência Emocional. 

Adotou-se como instrumento de coleta de dados o questionário (conforme o Apêndice 

A), aplicado aos cadetes do quarto ano de cavalaria da AMAN no período de 02/05/16 a 
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05/05/16. Os objetivos foram verificar se os cadetes do quarto ano realizam a compra de bens 

executando um planejamento financeiro adequado. Dada a população de 64 cadetes do quarto 

ano de cavalaria da AMAN delimitou-se a amostra a 50 cadetes para a aplicação do 

questionário. 

No tratamento dos dados coletados, trabalhou-se com estatísticas básicas e gráficos, 

por permitirem um entendimento mais prático do leitor. Na análise dos dados, efetuou-se a 

porcentagem das respostas para cada pergunta do questionário. Confrontou-se os resultados 

com a teoria estudada na revisão da literatura. 
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6. RESULTADOS 

 

Com o objetivo de analisar o problema que norteou a pesquisa, foi elaborado um 

questionário que tivesse por finalidade verificar o nível de inteligência emocional e 

planejamento financeiro que os cadetes adquiriram ao longo da formação. Apresenta-se a 

seguir a análise dos dados do questionário aplicado. 

 

6.1 Resultados e análise dos dados 

 

 O primeiro resultado importante encontrado foi que uma quantidade alta de cadetes 

acredita ser importante adquirir o automóvel antes de concluir a formação. Isso fica evidente 

no questionário aplicado a cinquenta cadetes do quarto ano de cavalaria da AMAN em que 

trinta e um cadetes revelaram concordar total ou parcialmente com a necessidade do carro ser 

adquirido antes de concluir a formação o que pode ser constatado no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Adquirir o automóvel antes de se formar 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Analisando esses dados pode-se observar que muitos cadetes têm a intenção de 

comprar o carro até a conclusão do curso e isso é um dos fatores que podem comprometer a 

saúde financeira do militar pois em muitos casos não existe um planejamento prévio da 

compra e, sim, apenas a necessidade de satisfazer uma vontade como forma de aumentar a 

autoestima ou até obter “status” no meio de convívio. 

 No Gráfico 2, pode-se perceber que a maioria dos cadetes concordam que o automóvel 

é considerado uma prioridade e por esse motivo seria importante um acompanhamento da 
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AMAN como forma de prestar informações e alguns conhecimentos fundamentais na compra 

desse bem de alto valor para que seja escolhida a melhor forma de pagamento evitando o 

endividamento do militar. 

 

Gráfico 2 – Automóvel como prioridade de compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A porcentagem dos que responderam que concordam total e parcialmente corresponde 

a 82% do total sendo uma quantidade grande de cadetes que tem a compra do carro próprio 

como sua prioridade. 

 É importante destacar a quantidade de cadetes que planejam se comprometer com um 

empréstimo financeiro para realizar a compra do carro. Considerando que esse empréstimo 

em determinados casos não é para quitar o valor mas para ser dado como entrada em um 

automóvel de alto valor enquanto o restante seria financiado. 

 

Gráfico 3 – Planejam contrair empréstimo para a compra 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 



30 

 

 

 Quanto ao foco do problema de pesquisa, é possível perceber que uma grande 

quantidade de cadetes planejam comprar um carro antes de se formar e pretendem realizar um 

empréstimo financeiro para o ato mesmo sabendo que ao final da formação irão receber um 

montante de dinheiro referente a transferência. 

O fato é que vivemos em uma sociedade de consumo com todas as pressões para 

consumirmos cada vez mais, uma sociedade que valoriza demais o ter, em 

detrimento do ser. Nessa sociedade, a felicidade é diretamente proporcional ao seu 
poder de compra. Infelizmente, essa felicidade é instantânea, presente no ato da 

compra, o que torna o ato de comprar uma necessidade, um vício. (BRASIL, 2007, 

p.17). 

 Entretanto, o resultado que mais chamou a atenção foi o levantamento sobre a 

condição de comprar um carro sem a realização de empréstimo. Exatamente 50% dos 

pesquisados declararam ter a possibilidade de comprar o primeiro carro sem precisar recorrer 

a empréstimo. Isso quer dizer que uma parcela considerável de cadetes possuem condição de 

comprar um automóvel mais barato sem pegar empréstimo porém, mesmo assim, preferem 

contrair uma dívida financeira para comprar um carro de valor mais elevado para satisfazer 

uma vontade própria. Esses dados são confirmados pelo Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Conseguiriam comprar o automóvel sem realizar empréstimo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Na comparação dos dados do Gráfico 3 com os dados obtidos no Gráfico 4, percebe-se 

a confirmação da preferência do cadete de contrair uma dívida para comprar um carro mais 

caro ao invés de adquirir um veículo mais barato sem correr o risco do endividamento. 
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Gráfico 5 – Valor de juros que o militar se comprometeria em um empréstimo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

O fato de as pessoas desconhecerem produtos financeiros é também determinante 

para que fiquem endividadas. Não conhecer o impacto que o pagamento de juros 

pode causar no orçamento pessoal e familiar e a não leitura dos contratos firmados 

são situações que contribuem efetivamente para o processo de endividamento. 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013, p. 31). 

Diante dos resultados encontrados, pode-se fazer algumas inferências. A resposta ao 

problema formulado mostra que alguns cadetes não possuem um comportamento financeiro 

adequado correndo um risco de se endividarem por um longo prazo no início da carreira. No 

entanto, faz-se necessário demonstrar essa resposta, sem desconsiderar o que foi encontrado 

em contrário, ou seja, existe uma parcela de cadetes que se manifestou assinalando que se 

submeteria ao empréstimo financeiro para a compra do carro porém a maior parte não se 

comprometeria a um juros maior que dois mil reais conforme o Gráfico 5. 

 A pesquisa de campo foi realizada por meio de um questionário aplicado em uma 

amostra de 50 cadetes de uma população de 64 existentes na turma do quarto ano de cavalaria 

de 2016 da Academia Militar das Agulhas Negras. Deve-se enfatizar o fato de não existir a 

possibilidade de reunir a turma do quarto ano por completo para aplicar a pesquisa de campo 

pelo motivo de não existir uma coincidência nos horários de instrução se tornando uma 

limitação. Os resultados e análises encontrados neste trabalho não devem ser generalizados 

aos cadetes de outros anos da AMAN, a militares de outras escolas de formação ou de outra 

Força Armada. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A pesquisa teve como objetivo realizar um estudo buscando identificar se o preparado 

e as orientações que os cadetes da AMAN recebem ao longo da formação são suficientes para 

proporcionar que sejam tomadas decisões financeiras que envolvam altos valores de uma 

forma que os riscos de um endividamento prematuro sejam nulos ou baixos. 

Ao longo dos cinco anos de formação o cadete da AMAN tem aula de Economia no 

primeiro e no quarto ano além de possuir um acompanhamento psicopedagógico em 

dinâmicas que estimulam o cadete a refletir sobre diversas situações, inclusive financeiras. 

 Com a análise da pesquisa de campo pode-se observar que existem cadetes que desde 

o início da formação ou antes de ingressar no Exército tiveram algum contato com o assunto 

do educação financeira. Seja por ensinamentos passados pela família ou por conhecimentos 

buscados por vontade própria, esses cadetes demonstraram que possuem controle de suas 

vidas financeiras e sabem tomar decisões com um planejamento prévio sabendo aguardar o 

momento certo de realizar uma compra e qual valor é possível gastar. 

Ao mesmo tempo, a maior parte dos cadetes demonstraram não possuir um 

conhecimento suficiente sobre o comportamento financeiro pessoal. Esse fato importante faz 

com que alguns indivíduos façam suas escolhas baseadas em opiniões alheias ou sem 

nenhuma orientação coerente o que poderá levar a um caminho de dívidas por um longo 

prazo. Outro fator que influencia em decisões prejudiciais à saúde financeira são as compras 

realizadas por impulso sem o planejamento de uma reserva financeira que possa diminuir o 

impactos das consequências na compra de um ativo imobilizado. 

O cadete, de uma forma geral, não possui o equilíbrio emocional de analisar sua 

situação financeira e ter a paciência para adquirir, primeiramente, um automóvel que seja 

compatível com o seu orçamento para depois aumentar o nível gradualmente com a aquisição 

de outros bens. Outro caso observado foi a preferência de 40% dos cadetes pela realização de 

um empréstimo ou financiamento para a compra de um carro que esteja em alta no momento 

mesmo que o valor do bem seja superior ao orçamento. 

Nas fontes pesquisadas ao longo da realização do trabalho foi observado que os 

conhecimentos sobre educação financeira influenciam diretamente a qualidade de vida do 

militar de forma geral, principalmente para os que estão iniciando a carreira, como é o caso 

dos cadetes da AMAN, podendo evitar desde as bases que os problemas de endividamento. 
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O controle do equilíbrio e da inteligência emocional são fundamentais para que o 

indivíduo tenha a capacidade e a paciência para que as decisões mais coerentes sejam tomadas 

no momento adequado com o intuito de evitar o endividamento que como consequência reduz 

a qualidade de vida dos militares e seus familiares, afetando o desempenho e o rendimento 

dos mesmos. 

 Destaca-se a sabedoria que o militar deve buscar ter para identificar as estratégias 

utilizadas pelos profissionais do marketing e que estão presentes de várias formas no 

capitalismo com o objetivo de fazer o consumidor gastar cada vez mais, por diversas vezes 

sem necessidade. As ofertas, as promoções e os juros podem funcionar como armadilhas para 

se tornar um devedor dos bancos e financeiras que vão estar sempre dispostos a oferecer um 

serviço ou um produto que vai agradar a vontade do consumidor. 

Os militares recém formados, ao adquirirem um automóvel, devem levar em 

consideração também gastos mensais extras que são consequência desse meio e que não estão 

inclusos no valor da compra, como por exemplo: manutenção, combustível, seguro, impostos, 

pedágios e multas. 

 Diante do trabalho pode-se notar que seria adequado aprimorar cada vez mais o 

conhecimento técnico-profissional que a AMAN proporciona aos seus cadetes de forma que 

as finanças pessoais sejam melhor trabalhada durante da formação para que ao final dos cinco 

anos o militar atinja uma maturidade desejável para administrar seus recursos financeiros e 

tomar decisões que vão melhorar e qualidade de vida.  

 Como foi apresentado no capítulo sobre a Teoria dos Prospectos, o comportamento 

humano possui raciocínios lógicos que nem sempre resultam nas melhores escolhas deixando 

as decisões suscetíveis ao risco de perdas e ganhos. Para melhor aperfeiçoar essa área seria 

válido uma cooperação da Seção Psicopedagógica com a Cadeira de Economia da AMAN 

realizando atividades que incentivam o cadete a trabalhar seu equilíbrio e sua inteligência 

emocional visando aperfeiçoar o comportamento do militar e deixá-lo preparado para 

enfrentar as decisões que aparecerão ao longo da carreira. 

 Futuramente poderão ser realizados trabalhos visando promover um levantamento de 

quais métodos e conteúdos seriam mais adequados no processo de ensino acadêmico para se 

atingir o objetivo desejado de capacidade financeira e inteligência emocional do cadete da 

AMAN. 
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APÊNDICE A 

 

Questionário 

 

Esse questionário servirá como base de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso 

do cadete Bruno dos Santos Oliveira. 

 

1) Possui automóvel próprio? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

2) É importante para o cadete do 4º ano adquirir um carro antes de se formar. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo parcialmente   (  ) Neutro   

(  ) Discordo parcialmente   (  ) Discordo totalmente 

 

3) Quando pretende comprar o carro durante o ano de 2016? 

(  ) Entre Janeiro e Março (  ) Entre Abril e Junho (  ) Entre Julho e Setembro 

(  ) Entre Outubro e Dezembro (  ) Não pretendo comprar em 2016 

 

4) Pretende comprar um carro entre quais valores? 

(  ) 15 mil e 20 mil (  ) 20 mil e 30 mil (  ) 30 mil e 40 mil 

(  ) 40 mil e 50 mil (  ) Acima de 50 mil 

 

5) Planeja realizar empréstimo para a compra do automóvel. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo parcialmente   (  ) Neutro   

(  ) Discordo parcialmente   (  ) Discordo totalmente 

 

6) Se comprometeria em contrair um empréstimo para a aquisição pagando quanto de 

juros? 

(  ) 1 mil a 2 mil   (  ) 2 mil a 3 mil   (  ) 3 mil a 4 mil   (  ) 4 mil a 5 mil 

(  ) Acima de 5 mil 

 

7) Conseguiria comprar o carro sem a utilização de empréstimos financeiros. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo parcialmente   (  ) Neutro   

(  ) Discordo parcialmente   (  ) Discordo totalmente 

 

8) Adquirir um automóvel não está entre suas prioridades. 

(  ) Concordo totalmente   (  ) Concordo parcialmente   (  ) Neutro   

(  ) Discordo parcialmente   (  ) Discordo totalmente 


