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RESUMO

POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR PARTE DO RECÉM

FORMADO OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO

AUTOR: Rodrigo Castro de Oliveira
ORIENTADOR: Cel. Antenor Teixeira Monteiro

Trata  este  estudo a respeito  da  possibilidade  de  aquisição  de imóvel  por  parte  do recém
formado oficial  do Exército Brasileiro,  onde através de um estudo bibliográfico e de uma
pesquisa de campo, observou-se a importância da Educação Financeira na vida do militar.
Apesar da maioria dos entrevistados demonstrar interesse pela Educação Financeira e julgá-la
importante em suas vidas, observou-se que a maioria dos militares encontram-se endividados,
utilizando o cartão de crédito sempre e não investindo seus salários, como forma de poupar
dinheiro para a compra de um imóvel.

Palavras-chave: Educação Financeira. Aquisição. Imóvel. Oficial. Exército Brasileiro.
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ABSTRACT

 

POSSIBILITY OF ACQUISITION OF PROPERTY BY THE NEWLY FORMED

OFFICIAL OF THE BRAZILIAN ARMY

AUTHOR: Rodrigo Castro de Oliveira

ORIENTER: Cel. Antenor Teixeira Monteiro

This study deals with the possibility of acquiring property on the part of the newly formed
official of the Brazilian Army, where through a bibliographical study and a field research, the
importance of Financial  Education  in the life  of the military was observed.  Although the
majority of respondents showed an interest in Financial Education and considered it important
in their lives, it was observed that most of the military are indebted, always using credit cards
and not investing their salaries as a way to save money for the purchase of a property.

Keywords: Financial Education. Acquisition. Immobile. Official. Brazilian army.
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1 INTRODUÇÃO

O estudo em questão trata sobre o assunto aplicações financeiras, campo de pesquisa

inserido na área de administração, conforme definido na Portaria nº 517, de 26 de setembro de

2000, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2000).

O escopo do trabalho restringiu-se ao estudo da possibilidade  de aquisição de um

imóvel por parte do recém formado oficial do Exército Brasileiro, tendo como objetivo geral

analisar quais  os  melhores  investimentos  para  a  poupança  de  militares,  a  fim de  que  os

mesmos tenham a possibilidade de adquirir um bem imóvel.

Durante anos, o mercado financeiro se transformou, pressionado pela criação de novos

produtos e serviços que fizessem face a uma inflação galopante (FORTUNA, 2005).

Por outro lado, as mudanças ocorridas no cenário geo-econômico, devido à eliminação

das  fronteiras  fiscais  e  à  liberdade  de  trânsito  de  moeda  internacional,  facilitados  pelas

telecomunicações, colocaram o Brasil ao alcance de investimentos internacionais, exigindo

uma resposta adequada a esse novo desafio (FORTUNA, 2005).

A criatividade do setor financeiro, buscando alternativas para atender à necessidade do

mercado, impulsionou o surgimento de produtos e serviços que, com características próprias e

nuanças  imperceptíveis,  poderiam oferecer  ganhos  melhores,  desde que  convenientemente

utilizadas (BESSADA, 2006).

Assim  sendo,  ressalta-se  a  importância  do  oficial  recém  formado  do  Exército

Brasileiro conhecer a respeito dos fundamentos da Educação Financeira, com a finalidade de

que  o  mesmo  consiga  adquirir  bem  imóvel,  assim  como  ter  uma  vida  financeiramente

equilibrada em seu futuro.

Com isso, tem-se que o referido tema é de grande relevância e deve ser estudado de

forma mais aprofundada.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar quais os melhores investimentos para a poupança de militares, a fim de que

os mesmos tenham a possibilidade de adquirir um bem imóvel.

1.1.2 Objetivos específicos
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Conceituar Educação Financeira; 

Verificar a importância dos fundamentos da Educação Financeira para o oficial recém

formado; 

Analisar o comportamento financeiro do cadete da AMAN; 

Analisar os tipos de investimentos disponibilizados no mercado e qual a melhor opção

para o oficial recém formado do Exército Brasileiro que deseja adquirir um bem imóvel.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo Brasil (2015, p. 1):

A educação financeira é uma ferramenta que permite aos militares, aos servidores
civis  da  Força  Terrestre  e  as  suas  respectivas  famílias  atingirem  a  estabilidade
financeira  e  uma melhor qualidade  de vida individual  e  familiar,  o  que refletirá
diretamente na operacionalidade da tropa.

A educação financeira tem a “finalidade de 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).

Para alcançar a independência financeira quanto mais dinheiro se poupar para investir,

mais  rápido  o  objetivo  será  alcançado.  “Somente  será  viável  a  independência  financeira

investindo todo dinheiro poupado na criação de novas fontes de renda” (CERBASI 2009, p.

5). 

Ao  entrar  no  mercado  financeiro  de  investimentos,  se  observa  diversos  pontos

delicados e que necessitam de muita atenção e estudos, particularmente em investimentos de

renda variável,  onde nota-se os riscos de perder praticamente todo o investimento em um

curto intervalo de tempo, não ter com exatidão como o mercado estará disposto em semanas

ou meses a frente; incerteza de qual será o retorno obtido no investimento; necessidade do

conhecimento  e  entendimento  das  características  do  investimento  realizado  e  como

administrar e planejar financeiramente todo o capital investido e lucrado.

No entanto, para aplicar o dinheiro é preciso que haja, por parte do indivíduo, um certo

conhecimento  a  respeito  dos  fundamentos  da  Educação  Financeira,  principalmente  para

aqueles que desejam investir em ações. Com isso, utiliza-se a Análise Fundamentalista.

A análise fundamentalista utiliza a análise de balanços como forma de iniciar a análise

das demonstrações financeiras das empresas. Assim são comparados os balanços de um ano

para outro, observando-se a evolução das contas e analisando qual teve melhor desempenho

naquele exercício (WILTGEN, 2016).

Além dos índices de rentabilidade os analistas utilizam outros índices como forma de

mensurar a saúde financeira das empresas, que segundo Wiltgen (2016) podem ser: índices de

liquidez, índices de endividamento, índices de atividade.

Brasil (2015, p. 5) é incisivo ao dizer que:
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O jovem entre 20 e 30 anos que entra no mercado de trabalho fica deslumbrado com
o 1º salário e quer logo desfrutar dele. Não é bem assim. Ao receber o salário, é
preciso refletir sobre algumas questões financeiras e iniciar a poupança o mais cedo
possível. No início de carreira, deve-se poupar, no mínimo, 10% da receita líquida, a
fim  de  desenvolver  uma  mentalidade  de  poupança.  A  poupança  servirá  para  a
realização dos sonhos e das metas. Poupa mais quem gasta menos.

O oficial recém formado deve conhecer o que o mercado lhe oferece de investimentos

e optar pelo que melhor lhe aprouver, dentro de suas capacidades, verificando principalmente

o tempo em que seu dinheiro ficará aplicado, para que em uma emergência tenha uma quantia

disponível.

Assim sendo, aconselha-se aos cadetes e futuros oficiais que pesquisem o mercado e

selecionem o investimento  que  melhor  lhes  atende  em termos  de  rentabilidade,  prazo  de

aplicação e risco,  tomando-se por base seus conhecimentos em fundamentos  da Educação

Financeira.

2.1  EDUCAÇÃO  FINANCEIRA  E  SUA  IMPORTÂNCIA  PARA  O  OFICIAL  DO

EXÉRCITO BRASILEIRO

O Exército  Brasileiro  é  uma instituição  que  necessita  regularmente  possuir  meios,

material e pessoal para cumprir suas missões. Assim sendo, é fundamental que o oficial do

exército tenha conhecimento a respeito de finanças (BRASIL, 2015).

Segundo D`Aquino (2014), mesmo não tendo um conhecimento financeiro advindo de

muitos anos o mesmo pode ser adquirido ao longo da vida. Assim, caso o oficial não tenha

tido  uma  educação  financeira  desde  criança  ainda  assim  poderá  adquirir  conhecimentos

necessários para que possa desenvolver bem sua tarefa como militar.

O planejamento financeiro leva o indivíduo a fazer bom uso do dinheiro, definindo as

necessidades mais urgentes e fazendo com que o mesmo acumule bens, contribuindo para que

em uma situação de emergência o mesmo não passe por dificuldades financeiras, de acordo

com Torralvo (2008). 

Para  o  autor,  a  educação  financeira  trará  ao  militar  e  sua  família  a  estabilidade

financeira, consequentemente uma melhor qualidade de vida, o que irá refletir de forma direta

na operacionalidade da tropa.

O desenvolvendo novos hábitos e definindo quais os sonhos terão prioridade para a

família o militar conseguirá atingir uma estabilidade financeira e consequentemente não terá

problemas relacionados a dinheiro e ao sustento da família. Desta forma, estará em paz para
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poder desempenhar seu papel na OM, sem ter preocupações com a família ou consigo mesmo,

Segundo Brasil (2015).

Para o autor,  poupando o militar  posteriormente  terá  condições  de investir,  porém

deverá  saber  onde  investir,  para  poder  fazê-lo  com segurança  e  obter  uma  rentabilidade

satisfatória.

As metas devem ser em um primeiro momento definidas, sendo que as mesmas podem

ser de curto, médio ou longo prazo, porém devem ser claras e ter um prazo definido, segundo

Brasil (2015). O autor aponta o fato de que o comportamento influencia a relação entre a

pessoa e o dinheiro. Assim, pelo quadro abaixo pode-se entender melhor:

Tabela 1 – Comportamento e relação com o dinheiro

Dominância Influência Estabilidade Conformidade
Pessoas competitivas,

autoritárias,
objetivas, diretas e
assertivas tendem a
ser muito arrojadas

com seus investimentos,
já que uma

de suas características
é ter foco em

resultado.

Recomendação:
Tomar a decisão

de investimento somente
depois de

análise bastante
criteriosa, pois a
impetuosidade

é a sua
marca registrada.

Pessoas
persuasivas,
amistosas,

comunicativas e
emocionais tendem
a valorizar muito a
opinião de outras.

Recomendação:
Gastos supérfluos
são comuns, pois
as pessoas com

esse perfil
necessitam

constantemente
agradar a si

e aos outros. Antes
de comprar, pensar

realmente se o
gasto

valerá a pena.

Pessoas que adotam
uma postura mais

previsível
são boas ouvintes,

organizadas,
persistentes,
amigáveis e

gentis, e tendem a ser
muito previsíveis, e,

por vezes, pouco
flexíveis.

Seu foco de atuação
é na organização e

nas rotinas. Lidar com
mudanças pode ser

desconfortável.

Recomendação:
Podem ser indecisas
quanto ao dinheiro.

Pesquisar novas
alternativas

de investimento,
aumentar opções e

fazer diferente.

Pessoas detalhistas,
lógicas,

perfeccionistas e
focadas em

procedimentos
tendem

a ser muito regradas.
Seu foco de
atuação é no

planejamento.

Recomendação:
Podem ter grande

aversão ao
risco, mas saber

que rebeldia
controlada
pode ajudar
na conquista

da independência
financeira.

Fonte: BRASIL (2015)

No ambiente familiar o militar casado deve unir-se à esposa, somando esforços para

fazerem bom uso do dinheiro, bem como proporcionar aos filhos uma educação financeira

que os faça entender a importância do dinheiro, como lidar com o mesmo e o que fazer para
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conseguir saldar todas as responsabilidades e ainda realizar seus sonhos, de acordo com Brasil

(2015).

No que diz respeito à poupança, Brasil (2015) aponta para o fato de que a mesma é a

melhor maneira de se conseguir dinheiro para a realização de sonhos, devendo pois haver uma

reflexão do que será feito com o salário. Aconselha-se que 10% do salário seja poupado, em

início  de  carreira.  Pode-se observar  pela  tabela  abaixo uma aplicação  de  10% do salário

líquido a uma taxa de juros de 0,5882 ao mês, para que se tenha uma ideia de poupança:

Tabela 2 - Simulação de aplicação na poupança de 10% da receita líquida mensal

Depósito mensal

R$

5 anos

R$

8 anos

R$

10 anos

R$

20 anos

R$

30 anos

R$
100,00 7.212,30 12.927,75 17.466,36 52.772,21 124.138,17
200,00 14.424,59 25.855,50 34.932,71 105.544,42 248.276,33
300,00 21.636,89 38.783,25 52.399,07 158.316,62 372.414,50
400,00 28.849,19 51.711,00 69.865,42 211.088,83 496.552,66
500,00 36.061,49 64.638,75 87.331,78 263.861,04 620.690,83
600,00 43.273,78 77.556,50 104.798,13 316.633,25 744.828,99
700,00 50.486,08 90.494,24 122.264,49 369.405,46 868.967,16
800,00 57.698,38 103.421,99 139.730,85 422.177,66 993.105,32
900,00 64.910,67 116.349,74 157.197,20 474.949,87 1.117.243,49
1000,00 72.122,97 129.277,49 174.663,56 527.722,08 1.241.381,65

Fonte: BRASIL (2015)

Pela tabela apresentada observa-se que mesmo poupando pouco por um longo período

valerá a pena. Para ajudar a controlar os gastos Brasil (2015) recomenda que se faça uma

planilha, onde até mesmo um simples lanche deverá ser lançado, no intuito de se ter uma ideia

dos gastos reais.

Abaixo  segue um modelo  de  planilha  de  orçamento  doméstico,  a  qual  poderá  ser

utilizada como forma de ajudar a controlar o orçamento doméstico.

Figura 1 – Planilha de orçamento doméstico
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Fonte: BEMESTAR.COM.BR (2019).

As planilhas podem ser mensais ou anuais, podem ser simples, colocando somente a

entrada  do  dinheiro  e  os  gastos  feitos,  bem como  podem ser  mais  complexas,  contendo

previsão de gastos e fazendo uma comparação de tudo o que foi gasto. Após fazer a planilha

pode-se desenvolver um gráfico, onde poderá perceber mais nitidamente a situação financeira

da família, segundo Tobias (2015).

Um ponto importante  é fazer  os pagamentos  em dia,  principalmente  de cartões  de

crédito, uma vez que os juros são altos e podem até mesmo comprometer a renda familiar,

segundo Tobias (2015).

Com a planilha em mãos a autora aponta para a necessidade de verificar se é preciso

diminuir gastos e como fazê-lo, dando prioridade para as contas fixas, como água, luz, gás,

aluguel, dentre outras.

Tobias  (2015)  também  sugere  que  se  faça  uma  planilha  somente  para  fastos

supérfluos, como lazer, viagens, jantares, desta forma fica fácil controlar os gastos extras e até

se programar para algum evento.

A autora atenta para o fato de que na internet encontram-se várias planilhas eletrônicas

e até mesmo modelos  de planilhas feitas em Excel,  bem como aplicativos que podem ser

utilizados através do celular.
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Os gastos excessivos como o vilão do orçamento doméstico. É preciso gastar menos

do que se ganha, pagando as contas e ainda tendo um pouco de dinheiro disponível para as

atividades de lazer. Desta forma encontra-se o equilíbrio financeiro (BRASIL, 2015).

O  consumismo  é  o  principal  vilão  dos  orçamentos  domésticos.  Compra-se

desnecessariamente, por simples compulsão ou por vontade de adquirir um bem que muitas

vezes não terá utilidade, o que acaba sendo transformado em lixo, de acordo com Bauman

(2008).

É  preciso,  de  acordo  com  o  autor,  fazer  um  planejamento  para  comprar,  dando

prioridade para as compras à vista. Compras à prazo normalmente têm juros embutidos, o que

para o consumidor não é aconselhável, chegando-se muitas vezes a pagar o dobro do preço

em determinado bem pelo simples fato de parcelar.

Brasil (2015, p. 5-2) cita os dez mandamentos do consumidor:

Não comprar por impulso. Deve-se fazer planos. Esse dinheiro pode ser necessário
em outras  ocasiões.  Pesquisar  antes  de  comprar.  Comparar  qualidade  e  preço  e
avaliar o custo-benefício. As grifes, em alguns casos, significam apenas que se paga
mais caro por uma etiqueta específica e não por um produto melhor. Ao sair com os
amigos, deve-se separar, antecipadamente, o dinheiro que se pretende gastar e deixar
guardada alguma quantia para emergências. Prestar atenção na origem, na qualidade,
no prazo de validade e nas especificações do que se compra é importante para não se
envolver em uma situação difícil ou adquirir algo que não pode ser usado. Prestar
atenção nas promoções e propagandas, mas cuidar para não ser levado a um engano.
É importante calcular se o valor pago é realmente justo. Buscar informações sobre a
empresa antes de adquirir um produto. Além de saber se a empresa é inidônea, é
bom descobrir  se ela não causa prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente e se
opera  legalmente.  Não  ter  vergonha  de  pedir  o  comprovante  de  pagamento  e  o
certificado de garantia. Ao sentir-se injustiçado em alguma compra ou negociação,
deve-se procurar  orientação e os órgãos de apoio ao consumidor,  por exemplo o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Não se deve intimidar
ao pedir descontos e barganhar.  É importante sempre perguntar o preço antes de
comprar. 

Pela fala do autor, nota-se que o consumidor deve tomar alguns cuidados básicos e

simples para que faça uma compra de algum bem que seja realmente necessário e que ficará

satisfeito  com  a  compra,  sem  que  a  mesma  influencie  de  forma  negativa  o  orçamento

doméstico.

Brasil (2015) demonstra como se deve usar o 13º. salário, o qual deve ser priorizado

para o pagamento de contas. Também fala a respeito da utilização de cartões de crédito e

cheque especial, que são os principais vilões da economia doméstica.

O cartão de crédito e os cheques especiais e pré datados são um perigo constante para

a  economia  doméstica.  Ao  utilizar  estas  duas  opções  na  verdade  o  consumidor  estará
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contraindo  uma  dívida  para  o  futuro,  e  diga-se  de  passagem,  se  não  pagar  na  data  de

vencimento terá um juro exorbitante, de acordo com Tobias (2015).

Os cheques especiais possuem as taxas de juros mais altas do mercado, chegando a

167,94% ao ano, caso o mesmo não seja quitado de forma rápida poderá se transformar em

um verdadeiro pesadelo (BRASIL, 2015).

Com relação a adquirir um carro, Brasil (2015) é taxativo: carro é um bem de consumo

caro, porque as despesas operacionais são altas. Porém é necessário, devendo-se analisar a

compra do mesmo e verificar a possibilidade de comprar à vista para que não adquira uma

dívida.

Torralvo  (2008)  aponta  como  causa  principal  do  endividamento  a  falta  de

conhecimento em educação financeira, bem como consumismo e a facilidade que se tem em

adquirir bens a crédito.

O endividamento segundo o autor trás sérias consequências para a vida pessoal, tanto

dentro de casa como no trabalho. Há motivação, baixa auto estima e até mesmo problemas de

saúde ocasionados pelo endividamento.

Brasil  (2015,  p.  8-1)  cita  algumas  medidas  que  se  deve  tomar  para  sair  do

endividamento: “parar de fazer dívidas; levantar o total da dívida; pesquisar a melhor taxa de

juros; fazer um empréstimo com juros menores para pagar todas as dívidas; renegociar as

dívidas com os credores, buscando pagar o mínimo possível”.

Torralvo (2008) aponta a renegociação de dívidas como o melhor caminho para sair do

endividamento.

2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRA DISPONÍVEIS NO MERCADO

O mercado financeiro disponibiliza os mais variados tipos de investimentos, devendo

o  cliente  observar  o  que  melhor  lhe  atrai,  uma  vez  que  alguns  são  voltados  para

empreendedores que não desejam deixar seus recursos parados em caixa e outros para pessoas

que desejam apenas que seu dinheiro dê algum rendimento, de acordo com CEF (2019).

2.2.1 Caderneta de poupança
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Um dos investimentos mais seguros e procurados, principalmente por pessoas de baixa

renda é a caderneta de poupança. É um investimento seguro e simples, possuindo liquidez

diária. Normalmente os juros da poupança giram em torno de 0,5%, segundo a CEF (2019). 

As principais características de acordo com CEF (2019) são: rendimento: TR+0,5%;

isenção do imposto de renda; não existe limite para a aplicação; menores de idade podem ter

caderneta de poupança.

2.2.2 Câmbio

O investimento  em câmbio  é  a  compra  de moedas  estrangeiras,  sendo que a  mais

procurada  é  o dólar  americano.  Ao comprar  a  moeda espera-se que  a  mesma tenha uma

valorização em relação ao real, e que no momento da venda isso ocorra, segundo CEF (2019).

O câmbio também é utilizado para investimentos de longo prazo e para viagens ao

exterior.  O  dólar  tem  cotações  em  relação  ao  real  que  podem  ser  classificadas  como:

comercial, turismo ou flutuante e paralelo, de acordo com CEF (2019).

Comercial: é a cotação oficial usada nas operações comerciais  e nas remessas de
moeda de empresas  com sede no exterior.  Turismo ou Flutuante:  é usado como
referência para compra de moeda estrangeira para viagem, tanto em espécie quanto
em travellers. Paralelo: Não é reconhecido pelo mercado, mas é usado em operações
do chamado mercado negro, geralmente pelos conhecidos “doleiros” (CEF, 2019).

2.2.3 Ouro

Ouro  é  um investimento  seguro,  podendo  o  mesmo  ser  feito  nos  bancos.  Caso  o

comprador queira as barras de ouro adquiridas podem ficar em seu poder ou ficar no próprio

banco, sob custódia, de acordo com CEF (2019).

O valor da tarifa de custódia é apurado com base no saldo de posição médio mantido

no mês, de forma proporcional à quantidade de dias em que o ativo esteve depositado em

custódia,  multiplicado pela  cotação média  do metal  neste  mesmo mês.  Nas operações  de

compra e venda, não há cobrança de tarifas de corretagem ou taxas de emolumentos (CEF,

2019).

2.2.4 CDB e RDB
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O Certificado de Depósitos Bancários ou CDB é o mesmo que “financiar um valor

para  o  banco,  em  que  ao  final  do  prazo  estabelecido  o  banco  pagará  o  valor  que  foi

emprestado acrescido de juros, ou seja receberá o dinheiro investido mais um lucro do tempo

passado”, Segundo CEF (2019).

A principal vantagem do CDB é que o investidor poderá realizar outra proposta antes

do fim do prazo,  porém isso implicará  ou poderá  implicar  na  perda  de  parte  do que  foi

emprestado (CEF, 2019).

Já o Recibo de Depósitos Bancários (RDB) tem o mesmo funcionamento do CDB,

porém não se pode negociar após o fechamento do acordo. São investimentos em que o risco

de prejuízo é mínimo, porém se o banco quebrar não há como reaver o dinheiro investido

(CEF, 2019).

2.2.5 Títulos públicos

Os títulos  públicos  foi  um investimento  criado  pelo  governo federal,  e  tem como

principal  objetivo  financiar  atividades  do  governo.  É  uma  opção  de  investimento  onde

compra-se títulos públicos em leilão ou no próprio Tesouro Nacional, de acordo com CEF

(2019).

2.2.6 Ações

CEF (2019) define ações como sendo:

Ativos  de  empresas  com  capital  aberto  ou  S.A  Sociedade  Anônima,  que  são
negociados em bolsas de valores, em outras palavras podemos dizer que ações são
pedaços ou partes das empresas que são vendidas na bolsa de valores. Quando uma
pessoa  compra  um grupo  de  ações  de  uma empresa,  significa  que  ela  estará  se
tornando sócia daquela empresa, cuja participação dependerá da quantidade de ações
compradas.

De acordo com o autor existem dois tipos de ações: ON (ações ordinárias) e PN (ações

preferenciais). Comprando ações ON o comprador participa dos lucros da empresa e ainda

garante o direito a voto nas assembleias. Já as ações PN dão direito aos lucros, porém não dão

direito ao voto.
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2.2.7 Fundos de investimento

CEF (2019) afirma que esta  modalidade  de investimento  é  feita  por  um grupo de

pessoas que se reúnem,  no intuito  de ter  menores  custos  nos  investimentos.  Esse tipo  de

investimento não é garantido,  podendo ser investido a curto,  médio ou longo prazo. Pode

haver cobranças de taxas como IOF e IR.
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras preliminares

para aprofundamento do tema; definição e elaboração dos instrumentos de coleta de dados e

definição das etapas de análise do material. Ao serem estabelecidas as bases práticas para a

pesquisa, procurou-se garantir a execução da pesquisa seguindo o cronograma proposto além

de propiciar a verificação das etapas de estudo.

3.1 TIPOS DE PESQUISA

Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.

3.2 MÉTODOS

No  decorrer  da  pesquisa  realizamos  os  seguintes  procedimentos:  apresentação  da

pesquisa  bibliográfica  relacionada  à  temática.  Identificamos,  inicialmente,  trabalhos  de

autoria de Fortuna (2005), Bessada (2006) e o Manual de Educação Financeira do Exército

Brasileiro, que desenvolvem os conceitos necessários a nossa pesquisa.

Procedemos  ao  levantamento  dos  dados  bibliográficos,  bem  como  fichamento  do

material a ser utilizado, os quais não constam no TCC. Foi realizado um estudo de campo,

onde  foi  dado  um questionários  aos  cadetes  do  4º  ano  da  AMAN,  a  fim de  verificar  o

conhecimento que os mesmos possuem a respeito de Educação Financeira e se os mesmos

consideram  este  conhecimento  importante  para  a  realização  de  seus  sonhos,  como  por

exemplo, adquirir um bem imóvel.

Por  fim,  confrontamos  os  dados com as  hipóteses  propostas,  sugerindo formas  de

aplicação financeira para que o oficial recém formado consiga realizar seu sonho de adquirir

um bem imóvel.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi realizado um estudo de campo com 40 cadetes do 4º ano da AMAN. Estes cadetes

responderam a um questionário virtual, o qual encontra-se no Anexo 1 deste TCC.

A primeira pergunta diz respeito ao conhecimento sobre Educação Financeira, tendo

sido dadas as opções: (   ) Muito    (    )  Pouco   (   ) Nenhum. 70% dos entrevistados disseram

ter  muito  conhecimento  a  respeito  de  Educação  Financeira  e  30%  disseram  ter  pouco

conhecimento.

Gráfico 1 – Conhecimento em Educação Financeira

Fonte: DO AUTOR (2019).

A respeito de como o entrevistado considera a Educação Financeira importante para o

oficial militar, tendo sido dadas as opções: (    ) Muito importante  (    ) Mais ou menos

importante   (    ) Não é importante.

90% dos  entrevistados  alegaram ser  muito  importante,  10% disseram ser  mais  ou

menos importante.
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Gráfico 2 – Importância da Educação Financeira para o Oficial Militar

Fonte: DO AUTOR (2019)

A  respeito  do  grau  de  importância  que  o  entrevistado  dá  à  disciplina  Educação

Financeira  fazer  parte  do currículo  da AMAN, tendo sido dadas  as  opções:  (     )  Muito

importante  (    ) Mais ou menos importante   (    ) Não é importante

Gráfico 3 – Importância da disciplina Educação Financeira no currículo da AMAN

Fonte: DO AUTOR (2019)
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A respeito de como anda a situação financeira atual do entrevistado, tendo sido dadas

as opções: (   )  Investindo mensalmente (   )  Equilibrado mensalmente (   )  Endividado.

80%  dos  entrevistados  encontram-se  com  dívidas;  15%  estão  equilibrados

mensalmente e 5% estão investindo mensalmente.

Gráfico 4 – Situação financeira do entrevistado

Fonte: DO AUTOR (2019)

Com relação à utilização do cartão de crédito, tendo sido dadas as opções: (   ) Utilizo

sempre  (   ) Utilizo quando necessário  (   ) Utilizo raramente  (   ) Não tenho cartão de

crédito.  85%  dos  entrevistados  utilizam  sempre  o  cartão;  8%  quando  necessário;  5%

raramente utilizam e 2% não possuem cartão de crédito.
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Gráfico 5 – Utilização do cartão de crédito

Fonte: DO AUTOR (2019)

Indagados  a  respeito  da  pretensão  de  compra  de  um imóvel,  tendo  sido  dadas  as

opções: (   ) Ainda este ano  (   ) Ano que vem  (   ) Nos próximos anos  (   ) Não tenho

pretensão.

Gráfico 6 – Pretensões de compra de um imóvel

Fonte: DO AUTOR (2019)
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Sobre o que os entrevistados têm feito para poupar dinheiro para a compra do imóvel,

tendo sido dadas as opções: (   ) Investimento  (   ) Nada

Gráfico 7 – O que têm feito para aquisição de um imóvel

Fonte: DO AUTOR (2019)

Após feita a tabulação dos dados da entrevista chegou-se à seguinte conclusão:

Os  entrevistados,  cadetes  do  4º  ano  da  AMAN,  consideram  o  conhecimento  em

Educação Financeira  importante  para suas vidas,  bem como consideram importante  que a

disciplina faça parte do currículo da AMAN.

Apesar da maioria dos entrevistados alegarem que a Educação Financeira é importante

para  o  futuro  oficial  do  EB,  80% dos  entrevistados  encontra-se  com dívidas;  15% estão

equilibrados mensalmente e 5% estão investindo mensalmente.

No que diz respeito à utilização de cartão de crédito, 85% dos entrevistados utilizam

sempre o cartão; 8% quando necessário; 5% raramente utilizam e 2% não possuem cartão de

crédito.

A maioria dos entrevistados pretende comprar um imóvel em um futuro próximo, no

entanto, apenas 5% dos mesmos têm poupado para adquirir o bem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o oficial militar é de extrema importância que o mesmo entenda de Educação

Financeira e coloque em prática seus ensinamentos, pois em casos de infortúnios e problemas

financeiros o mesmo terá seu emocional afetado, o que além de afetar as relações familiares

também irão afetar seu trabalho.

O planejamento é a melhor forma de não contrair dívidas, e para isso há ferramentas

disponíveis até mesmo para celulares. Programas próprios e planilhas feitas em Excel ajudam

muito o indivíduo a perceber se seus gastos condizem com o salário que ganha, onde está

sendo feitos gastos em excesso, o que pode ser feito para conseguir o equilíbrio das finanças.

Algumas  atitudes  devem ser  repensadas  e  modificadas,  principalmente  no  que  diz

respeito à utilização do cartão de crédito. Deve-se pensar em poupar, e conforme planilha

apresentada no decorrer do trabalho observou-se que aplicando 10% da renda na poupança ao

final de um prazo estipulado poderá o poupador até mesmo adquirir um bem imóvel de alta

qualidade.

Com  relação  ao  endividamento  ficou  claro  que  o  mesmo  se  dá  devido  ao  não

planejamento e à utilização de cartões de créditos e cheque especial,  os quais, em caso de

inadimplência cobram um juro altíssimo.

O  sonho  de  comprar  um  imóvel  deve  ser  analisado,  o  militar  deverá  poupar,

escolhendo um melhor tipo de investimento, a fim de que ao final consiga realizar seu sonho.

É preciso lembrar que as adversidades são melhores enfrentadas quando se tem as

finanças em ordem. Desta forma, ao entender de finanças, o militar aprende a trabalhar seu

dinheiro,  tendo maiores chances de administrar seu salário e por conseguinte,  adquirir  um

imóvel. 

A Educação Financeira não á algo inato, mas sim adquire-se ao longo da vida e para

conseguir  um  equilíbrio  financeiro  o  principal  é  começar  a  poupar  e  não  se  render  ao

consumismo.

Ao final do desenvolvimento deste trabalho conclui-se que para o oficial do Exército é

de extrema importância o conhecimento em educação financeira, como uma forma de ajudá-lo

tanto com sua família quanto dentro do próprio pelotão.
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ANEXO
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ANEXO 1 – ENTREVISTA COM OS CADETES

1) Qual seu conhecimento sobre Educação Financeira?

(   ) Muito    (    )  Pouco   (   ) Nenhum

2) Como você considera a Educação Financeira importante para o oficial militar?

(    ) Muito importante  (    ) Mais ou menos importante   (    ) Não é importante

3) Qual o grau de importância que você dá à disciplina Educação Financeira fazer parte do

currículo da AMAN?

(    ) Muito importante  (    ) Mais ou menos importante   (    ) Não é importante

4) Como está sua situação financeira atualmente?

(   )  Investindo mensalmente;

(   )  Equilibrado mensalmente;

(   )  Endividado.

5) Com relação à utilização do cartão de crédito: 

(   ) Utilizo sempre  (   ) Utilizo quando necessário  (   ) Utilizo raramente  (   ) Não tenho

cartão de crédito.

6) Qual sua pretensão em comprar de um imóvel?

(   ) Ainda este ano  (   ) Ano que vem  (   ) Nos próximos anos  (   ) Não tenho pretensão.

7) O que você tem feito para poupar dinheiro para a compra do imóvel?

(   ) Investimento  (   ) Nada
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