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RESUMO 

 
ANÁLISE DOS FATORES QUE INTERFEREM NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
REALIZADAS PELOS COMANDANTES DE PELOTÕES DE CADETES DA AMAN 

 
AUTOR: CAD Hélder de Lima Ferreira 

ORIENTADOR: TC Augusto Henrique Skrebsky Mello 
 

A missão do trabalho foi analisar os fatores que interferem nas aplicações financeiras 
de 50 tenentes que comandam pelotões de cadetes. O trabalho foi feito com base em 
literaturas sobre alguns problemas que poderiam afetar os oficiais nos investimentos 
como a falta de preparo para investir e o endividamento. E, depois disso, foi elaborado 
um questionário para verificar quais desses fatores estão presentes nos tenentes 
comandantes de pelotões de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras. A 
amostra utilizada nesse questionário foram os tenentes que comandam pelotões de 
cadetes para se utilizar um grupo que recentemente se formou na AMAN. Os fatores 
que mais afetam de acordo com a pesquisa foram a falta de controle de gastos, a falta 
de conhecimento sobre educação financeira, falta de importância dada ao assunto e 
o fator que menos afeta é o endividamento. Além disso, foi confeccionado uma 
questão que busca saber qual a fonte de conhecimento mais importante no que se 
refere a finanças para descrever como a AMAN se encontra em relação a esse 
assunto. A pesquisa conclui que o Grêmio de Educação Financeira Agulhas Negras 
(GEFAN) pode auxiliar os futuros oficiais com esses assuntos e dessa forma, além de 
auxiliar nas finanças pessoais e da família militar, garantir que haja menos problemas 
que afetem a instituição ocasionados por falta de preparo dos oficias formados na 
AMAN nesse assunto. 
 

Palavras-chave: Educação financeira, Oficiais, Aplicações financeiras, 

Conhecimento. 

 

 
  



ABSTRACT 

 

ANALYSE OF THE FACTORS THAT INTERFERE IN THE FINANCIAL 
APPLICATION MADE BY THE LIEUTENANTS CADET PLATOON COMMANDERS 

 

AUTHOR: CAD Hélder de Lima Ferreira 

ADVISOR: TC Augusto Henrique Skrebsky Mello 

 

The work mission was to analyze factors that interfere in the financial application made 
by 50 lieutenants who command cadet platoons. The work was made based on 
literatures about some problems that can impact the officers in their investments, such 
as, lack of preparation to invest and indebtedness. And, afterwards, a questionnaire 
was created to evaluate which of these factors are present in the lieutenants who 
command cadet platoons at Academia Militar das Agulhas Negras. The sample used 
in this questionnaire were the lieutenant who command cadet platoons in order to use 
a group that graduated recently from AMAN. The most affecting factors according to 
the research were the lack of expense control, the lack of knowledge about financial 
education, lack of importance given to the subject and the factor that affects the least 
is the indebtedness. Besides that, a question was posed in order to uncover which is 
the most important source of knowledge referring to finances to describe how AMAN 
finds itself regarding this subject. The research concluded that the financial education 
guide of Agulhas Negras can assist the future officers concerning these matters and, 
in this way, besides helping in the personal finances and the military family´s finances, 
also ensure that there will be fewer problems affecting the institution caused by lack of 
preparation by the officers graduated from AMAN in this subject. 

 

Keywords: Finances education, Officers, Financial application, Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente o oficial do exército brasileiro desempenha na sociedade função 

de destaque pela sua missão constitucional de defesa da Pátria. Logo, os oficiais do 

Exército devem ter uma vida econômica que não afete na sua vida profissional de 

forma negativa. É de extrema importância que tenham um orçamento familiar bem 

controlado para poderem ter uma vida tranquila. São diversos os problemas que 

atingem pessoas o que pode gerar falta de empenho na profissão por estar 

preocupados com as dificuldades financeiras do lar o que pode causar até depressão 

em alguns casos. O correto investimento pode fazer com que os oficiais tenham uma 

vida financeira tranquila e não venham a ter problemas ocasionados por falta de 

dinheiro. 

Esse trabalho busca mostrar os fatores que mais afetam esse grupo de 

pessoas quanto as suas aplicações financeiras e fazer uma relação com o ensino 

sobre economia dado pela AMAN e observar como esses fatores atuam nas 

aplicações para que possamos achar uma solução para esse problema. É importante 

ressaltar que os tenentes exercem grande influência como formadores dos cadetes e 

é importante que transmitam conhecimentos importantes sobre finanças pessoais 

para que mais à frente os futuros oficiais possam passar esses ensinamentos para 

seus subordinados. 

Desta forma, é correto questionar o seguinte: Os oficiais estão investindo da 

melhor maneira possível? O que faz o oficial não investir ou investir em aplicações 

menos proveitosas? A AMAN prepara o oficial para conseguir administrar o seu 

dinheiro e incute a mentalidade de investir para evitar uma série de problemas 

financeiros? 

Diante dessas perguntar, a pesquisa busca através de um questionário e 

embasamentos teóricos buscar essas respostar através de análise de dados, 

principalmente, fazendo generalizações em cima da amostra para os resultados 

serem mostrados para todos os oficiais. 

A justificativa para essa pesquisa está na possível melhora das instruções 

relativas a esse assunto na AMAN e também para que os oficiais subjuguem os fatores 

encontrados buscando melhorar seus orçamentos financeiros e dessa forma melhorar 

a situação econômica da família militar que é de extrema importância para a atuação 

do Exército Brasileiro como um todo. Além disso, como já salientado, os oficiais 

influenciam os seus subordinados, sendo assim toda a sociedade pode ser 
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beneficiada caso os futuros comandantes consigam transmitir ideias importantes 

sobre esse assunto. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar os fatores que afetam nas aplicações financeiras dos oficiais 

comandantes dos pelotões de cadetes para verificar o nível de conhecimento sobre 

investimentos dos oficiais do Exército Brasileiro. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Conhecer quais fatores afetam nos investimentos dos tenentes comandantes 

de pelotões de cadetes; 

Conhecer e analisar as fontes de conhecimento sobre educação financeira; 

Analisar como os fatores afetam nos investimentos do grupo em questão; 

Relacionar os fatores verificados com a formação na AMAN.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FALTA DE ENSINO SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

A educação dos cidadãos desde o ensino fundamental não dá a importância 

necessária para o preparo da vida financeira a fim de proporcionar uma vida tranquila 

sem problemas familiares gerados por causa de endividamentos, e devido a isso 

várias pessoas acabam tendo esse tipo de problema. Conforme a citação de Kiyosaki 

e Lechter (2000, p. 16-17), no livro Pai rico Pai pobre: 

As escolas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas 
não nas habilidades financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de 
banco e contadores inteligentes que tiveram ótimas notas quando estudantes 
terão problemas financeiros durante toda a sua vida. 

2.2 IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Para um entendimento da importância desse assunto é necessário um 

conceito que retrate o quão importante é esse tema. A seguir, uma definição de 

Educação financeira com uma citação abaixo que mostra benefícios da educação 

financeira. 

o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira 
que, com  informação, formação e orientação, possam desenvolver os 
valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes 
das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer 
escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações 
que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais 
consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 
comprometidos com o futuro. (OCDE, 2005 apud PREVIC, [201-]) 

O conhecimento sobre educação financeira é de extrema importância, pois 

pode definir quais são as famílias que terão uma vida financeira ajustada e aquelas 

que terão uma vida atormentada por problemas financeiros, os quais afetam com 

frequência as bases familiares. Da mesma forma, a família militar deve se preocupar 

com essa questão porque se trata de uma parcela da sociedade que muitas vezes é 

vista como referencial por toda sociedade. É importante salientar que o entendimento 

das aplicações financeiras faz parte dos estudos sobre esse tema e deve ter uma 

atenção especial pois trata-se de o que fazer para conseguir obter mais rendimentos 

em cada situação para o dinheiro poupado. 
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Além disso podemos ver com essa citação a seguir o sucesso que pode se 

chegar com o conhecimento sobre esse tema: 

Com o conhecimento das modalidades de investimento e a popularização da 
educação financeira, ao fim, colhem-se frutos de solidez, de progresso. 
Independentemente de qual seja o modo, “as pessoas precisam compreender 
as características dessas modalidades de planos para decidir qual é o mais 
adequado às suas necessidades”. (ARAÚJO; SOUZA apud SOARES; 
LEMOS 2012-2013, p. 211) 

2.3 REFERENCIAL GRÁFICO 

A seguir serão mostrados um gráfico e uma tabela para mostrar claramente 

que a falta de conhecimento e a falta de preparo faz com que um grande número de 

pessoas invista sem obter o melhor rendimento. 

A tabela abaixo mostra a porcentagem de rendimento das aplicações 

econômicas nos anos de 2001 até 2017. Dentre os investimentos destaco a presença 

da poupança que em 2017 teve rendimento de 6,8%, do Título público que obteve 

11,41%. 

O gráfico mostra uma pesquisa feita pela Federação do Comercio do Estado 

do Rio de Janeiro que mostra as formas de investir da população de acordo com uma 

pesquisa feita pela Federação com 1200 pessoas do Estado do Rio de Janeiro no 

período de 1 a 14 de julho de 2017. 
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TABELA 1 – Rendimento das Aplicações Financeiras 

 Poupança CDB 
Renda 
Fixa 

Ouro Dólar Bolsa Imóveis 
Título 
Público 

Inflação Selic 

2001 8,59% 17,72% 17,07% 21,47% 18,66%  -11,02% 8,80% 17,20% 7,67% 17,32% 

2002 9,27% 14,00% 13,49% 71,37% 43,46%  -17,00% 11,36% 16,79% 12,53% 19,17% 

2003 11,10% 18,42% 21,23% -3,66% 
-
20,57% 

 97,34% 16,18% 17,53% 9,30% 23,34% 

2004 8,12% 12,50% 11,80% -8,11% -2,84%  17,81% 10,94% 18,09% 7,60% 16,25% 

2005 9,18% 17,56% 18,48% 2,93% 
-
11,82% 

 27,71% 6,85% 18,08% 5,69% 19,05% 

2006 8,23% 13,76% 14,89% 12,69% -8,66%  32,93% 5,05% 19,04% 3,14% 15,08% 

2007 7,63% 10,49% 11,31% 11,27% 
-
17,15% 

 43,65% 6,03% 19,44% 4,46% 11,88% 

2008 7,88% 11,82% 12,20% 32,13% 31,94%  -41,22% 11,97% 19,69% 5,90% 12,53% 

2009 6,92% 9,14% 10,02% -3,05% 
-
25,49% 

82,66% 3,21% 14,15% 4,31% 9,93% 

2010 6,90% 7,92% 9,97% 32,26% -4,31% 1,04% 7,57% 15,25% 5,91% 9,78% 

2011 7,50% 11,80% 11,60% 15,90% 13,20% -18,11% 7,58% 14,29% 6,50% 11,62% 

2012 6,58% 7,82% 8,40% 15,26% 8,94% 7,40% 7,26% 26,13% 5,84% 8,46% 

2013 6,32% 7,85% 8,06% 
-
17,35% 

14,64% -15,50% 8,07% 12,26% 5,91% 8,18% 

2014 7,02% 10,07% 10,81% 12,04% 13,39% -2,91% 6,74% 14,16% 6,41% 10,96% 

2015 7,94% 12,47% 13,24% 33,63% 47,01% -13,31% 7,22% 18,78% 10,67% 13,47% 

2016 8,30% 12,39% 14,00% 
-
12,33% 

-
16,54%  

38,94% 6,34% 26,97% 6,58% 14,18% 

2017 6,80% 8,37% 9,93% 13,89% 1,50% 26,86% 4,03% 11,41% 2,95% 10,11% 
 

Fonte: Instituto Assaf 

GRÁFICO 1 – Formas de Investimento 
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Fonte: Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro 

Comparando a tabela com o gráfico podemos entender que grande parcela 

da população que consegue poupar dinheiro, por vezes não empenha esse dinheiro 

em rendimentos mais rentáveis mesmo que sejam com ambos com a característica 

de terem baixo risco como é o caso do tesouro direto que obteve mais rendimento nos 

últimos anos e mesmo assim continua sendo maior no investimento na poupança. 

Nesse outro gráfico, que mostra o rendimento mensal de diversas aplicações 

de renda fixa e realiza um comparativo, claramente mostra que a caderneta de 

poupança permanece com um rendimento próximo de 0,50% por mês com o passar 

dos anos. Mostra que o tesouro Pós fixado – LFT é o investimento com o melhor 

rendimento com o passar dos meses e pode ser utilizado por pessoas que possuem 

propensão para investimentos de baixo risco, ou seja, é uma melhor opção para 

pessoas que estejam interessadas em baixo risco e queiram ter uma rentabilidade 

maior. 

GRÁFICO 2 – Comparativo de rendimento mensal 

 

Fonte: Banco Central, Tesouro Nacional. 
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2.4 ENDIVIDAMENTO 

Outro fator que interfere na vida financeira das pessoas é o endividamento e 

esse problema afeta uma grande parcela da população e pode assumir uma posição 

de destaque como fator que faz os oficiais não investirem por não estarem poupando. 

O endividamento tem várias causas dentre elas podemos destacar a má 

administração dos recursos financeiros, inexistência de uma reserva para 

emergências, acumulo de empréstimos e o consumismo excessivo. Observando 

esses motivos podemos salientar que o endividamento geralmente é adquirido por 

falta de educação financeira básica dos cidadãos e sempre deve haver o cuidado de 

com esse assunto visto que a inadimplência sempre tem início no endividamento. 

O endividamento excessivo pode causar vários problemas pessoais, além de 

dificultar a poupança de dinheiro. As possíveis consequências desse problema de 

acordo com Navarro (2014) são problemas de saúde como depressão, estresse, 

problemas de relacionamento e queda de produtividade e concentração no trabalho. 

Por isso os oficiais devem evitar ao máximo esse problema para não ocasionar em 

falta de rendimento nos serviços prestados ao Exército Brasileiro e ao clima de 

trabalho da Organização militar, além de atrapalhar na vida pessoal do oficial. 

Em pesquisa realizada sobre Impactos do endividamento no estado 

emocional do brasileiro chegou à seguinte conclusão: 

No ambiente de trabalho a influência do endividamento também se faz 
presente, já que 31% dos entrevistados garantem ter ficado desatentos e 
pouco produtivos, enquanto 22% passaram a perder a paciência com os 
colegas, ainda que ocasionalmente. (SPC BRASIL, 2015) 

2.5 CONTROLE DE GASTOS 

O orçamento é uma atividade necessária para o conhecimento de todas a vida 

financeira como receita, investimentos e despesas. Essa atividade é de fácil 

realização, porém é necessário a construção do hábito diário realizando, por exemplo, 

um controle de gastos diário. Segundo Vilain (2013 apud VIEIRA, 2014, p. 20) “O 

planejamento financeiro é um processo pelo qual bases e atividades financeiras estão 

definidas, a fim de minimizar os riscos e aproveitar as oportunidades e recursos”. 

Para a realização dessa atividade será necessário que o indivíduo defina sua 

prioridade de gastos e saiba definir bem quais são seus gastos recorrentes e 

eventuais. Com a realização de um bom controle vai ser mais fácil evitar gastos 
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supérfluos e realizar compras com mais critério otimizando os gastos. As 

consequências da prática de um bom orçamento são principalmente a maior 

poupança de dinheiro que possibilitará o aumento do nível de investimentos e terá 

menos chances de ficar endividado. 

Santos (2014, p.256) mostra a importância do planejamento financeiro para o 

êxito das finanças pessoais: 

Para o êxito das finanças pessoais é indispensável a elaboração, a utilização 
e o monitoramento frequente do planejamento ou orçamento financeiro 
mensal. Através desse mecanismo, as pessoas terão conhecimento 
detalhado de sua situação financeira e do que precisarão fazer para que 
tenham saldos líquidos mensais positivos que sejam destinados para a 
formação ou reforço da reserva financeira. 

2.6 OS TENENTES DA AMAN 

Os tenentes comandantes de pelotões da Academia Militar das Agulhas 

Negras, como já dito na introdução, são escolhidos de um universo, os tenentes que 

foram questionados no trabalho fazem parte das turmas formadas na AMAN entre os 

anos de 2013 e 2016. 

Os tenentes tiveram um ensino de educação financeira na cadeira de 

Economia, que é vista no primeiro ano de formação na AMAN. Na época em que 

estavam na Academia não contavam com o Grêmio de Educação financeira, pois sua 

criação ocorreu depois da formação deles, o que já mostra uma vantagem das novas 

turmas. 

É importante abordar que os salários dos tenentes podem variar de acordo 

com a sua vida militar. Por exemplo, caso o tenente tenha realizado algum curso de 

especialização, terá benefícios no salário. Entretanto, podemos inferir que a média de 

soldo desses oficiais gira em torno de R$ 8.245,00 de acordo com o Portal do 

Ministério da Defesa (2017). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Foi realizada uma pesquisa exploratória com coleta de dados para esclarecer 

os fatores que interferem nos investimentos dos tenentes do corpo de cadetes. A 

pesquisa é quantitativa e os dados foram obtidos de um questionário feito com os 

tenentes comandantes dos pelotões de cadetes da Academia Militar das Agulhas 

Negras. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Questionário 

Foi realizado um questionário adaptado da Dissertação do Senhor João 

Ricardo Amadeu cujo título é A educação financeira e sua influência nas decisões de 

consumo e investimento: proposta de inserção da disciplina na matriz curricular (2013) 

e do TCC da Senhora Fernanda Krüger cujo título é Avaliação da educação financeira 

no orçamento familiar (2014) no qual foram buscadas as seguintes informações dos 

participantes da pesquisa:  

Fatores que possam dificultar a sobra de dinheiro para investimentos como a 

má administração do orçamento; 

A importância dada aos investimentos no orçamento familiar e a quantidade 

de dinheiro que é guardada mensalmente para investimentos; 

O conhecimento de educação financeira básica para que possam investir 

bem; 

Ordem de importância dos meios pelo qual foi adquirido os conhecimentos de 

educação financeira. 

3.2.2 Amostra da pesquisa     

A amostra da pesquisa foram 50 tenentes comandantes dos pelotões de 

cadetes do ano de 2019 da AMAN, exceto um tenente o qual estava no Curso de Ação 

de Comandos o que impossibilitou a coleta de dados. 



19 
 

O intuito de escolher essa amostra é que os participantes tenham se formado 

na AMAN a pouco tempo para podermos relacionar com os estudos de economia da 

grade curricular da formação do oficial. Por isso, será colhido dados apenas com os 

tenentes. 

Além disso, os comandantes de pelotão da AMAN são selecionados de 

acordo com o seu desempenho na formação acadêmica e o no corpo de tropa para 

que auxiliem da melhor maneira possível a formação dos futuros oficiais do Exército 

Brasileiro. Os tenentes são formadores de pensamento e podem incutir nos cadetes 

subordinados a ideia sobre os assuntos importantes para a carreira e para a vida. 

Logo, cresce a importância do conhecimento desses assuntos discutidos no trabalho 

para os tenentes, pois, além de ter suas finanças pessoais para cuidar, exercem 

grande influência em seus subordinados. 

3.2.3 Análise de dados 

Os dados obtidos através do questionário foram analisados para mostrar 

como os fatores que dificultam ou impossibilitam os investimentos foram vistos nos 

oficiais, por exemplo, a falta de uma boa administração financeira pessoal ou a falta 

de conhecimento sobre a utilização das aplicações financeiras em favor do orçamento 

familiar, e, também, possibilitará ver qual fator mais afeta e, com isso, analisar uma 

possível solução para esse problema. 
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4 ANÁLISE DA PESQUISA 

4.1 FONTE DE CONHECIMENTO 

A quarta questão busca ver a fonte mais importante de conhecimento na área 

de educação financeira e como a Academia está sendo avaliada quanto a importância 

na passagem desses assuntos aos tenentes. Nessa questão os questionados davam 

as diferentes fontes a importância de 1 a 7 em que o 1 é a fonte mais importante e a 

7 a menos importante. 

GRÁFICO 3 – Fonte de conhecimento sobre educação financeira 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

O gráfico dessa questão mostra que a Academia foi tida em segundo lugar 

como a fonte menos importante de conhecimento na área financeira o que explica 

alguns oficiais não terem a educação para gerir seu dinheiro, os militares embora 

tenham sido ensinados na área de educação financeira na Academia, não deram a 

importância necessária a esse assunto quando estavam no período de formação, 

embora que, como visto, esses conhecimentos interfiram diretamente na vida 

profissional de cada militar, além de afetar na vida pessoal o que pode gerar 

problemas a família militar. O Grêmio de Educação Financeira Agulhas Negras é uma 

ótima alternativa para incutir conhecimentos dessa área nos futuros oficiais e pode 
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utilizar diversas técnicas de ensinos, o que é uma vantagem para as novas turmas 

formadas na AMAN. Uma boa quantidade de militares, no entanto, está dando grande 

importância aos conhecimentos adquiridos através da própria experiencia o que 

mostra a importância que estão dando ao assunto, pois procuraram aprender mais na 

prática sobre essa atividade que pode gerar grandes oportunidades. Além disso, 

vemos uma boa quantidade que aprenderam através de revistas, livros, TV e rádio e 

os que aprenderam com vídeos no youtube, esses dados mostram que não é difícil o 

oficial aprender um pouco mais sobre esses assuntos. 

4.2 ANÁLISE DOS FATORES 

A primeira questão visa observar qual o trato dispensado as dívidas por parte 

dos questionados para que possamos saber se é um fator que atrapalha a poupança 

deles. 

GRÁFICO 4 - Dívidas 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

Analisando o gráfico da primeira questão é possível observar que nenhum dos 

avaliados possuem dívidas sem que haja condições de quita-las sempre em dia. Isso 

16%

0%

18%

66%

O senhor possui algum tipo de dívida 
(empréstimos bancários, cartão de crédito, 

financiamentos)?

sim, possuo, mas refere-se a um
financiamento a longo prazo, cuja
prestação eu sempre quito em dia

Sim, possuo, mas não sei bem
quando nem como irei pagá-las

Sim, mas vou saldá-las em pouco
tempo, já que anotei e calculei
como e quando iria quitálas

Não, não tenho dívidas pessoais.
Procuro planejar todas as compras
para conseguir pagar à vista e com
desconto.
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mostra que estão com um pensamento para que não fiquem endividados de maneira 

a atrapalhar sua vida. 

A segunda questão tem o objetivo de saber se os tenentes estão dando a 

devida importância para o controle de gastos que é a atividade mais importante do 

orçamento pessoal e familiar. 

GRÁFICO 5 – Controle de gastos 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

Já na análise da segunda questão é visto que mais da metade dos tenentes 

não dão a importância necessária para o controle de gastos e despesas, o que faz 

uma diferença muito grande no orçamento familiar. Um bom controle dos gastos pode 

permitir uma maior poupança que trará benefícios a curto e longo prazo. 

A terceira questão deseja conhecer a auto avaliação quanto ao nível de 

conhecimento e quanto a auto segurança para lidar com finanças necessários para 

conseguir fazer o dinheiro trabalhar para os questionados. 

48%

26%

26%

2. O senhor tem o hábito de anotar seus 
gastos e outras despesas mensais?

a. Sim, anoto os gastos e
recebimentos em planilhas todo
final de mês

b. Não, estou habituado com meus
gastos, então não vejo necessidade
de anotar

c. Às vezes
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GRÁFICO 6 – Auto avaliação 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

É visto com o gráfico que nenhum dos oficiais se sente nada seguro, ou seja, 

todos tem conhecimento sobre o assunto o que é o mais importante. A maioria, 68% 

sentem-se razoavelmente seguro, ou seja, prontos para exercer as atividades 

financeiras cotidianas de maneira racional e eficaz, esse deveria o estado mínimo dos 

oficiais, os tenentes que não possuem um razoável conhecimento, que gera uma 

segurança no assunto, têm mais chances de encontrar problemas para administrar e 

conseguir alinhar os investimentos com suas finanças. 

A quinta questão tem a intenção de saber o nível de conhecimento dos 

tenentes. É uma questão que se faz necessário conhecer a diferença entre os níveis 

de liquidez de diferentes aplicações para que escolham a opção esperada. 

0% 16%

68%

16%

3.  Como o senhor se sente a respeito dos 
seus conhecimentos para gerenciar seu 

próprio dinheiro?

a.  Nada seguro – Eu gostaria de 
possuir um nível muito melhor de 
educação financeira

b.  Não muito seguro – Eu gostaria 
de saber um pouco mais sobre 
finanças

c.  Razoavelmente seguro – Eu 
conheço a maioria das coisas que 
eu precisaria saber sobre o assunto

d.  Muito seguro – Eu possuo 
conhecimentos bastante amplos 
sobre finanças
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GRÁFICO 7 – Avaliação da liquidez 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

Nessa questão era esperado que a resposta fosse uma forma de investimento 

com menos liquidez, pois dificultaria a resolução de um problema por causa de 

dinheiro. A opção letra D é a resposta ideal para essa questão pois são patrimônios 

que tem uma menor liquidez dentre os demais e foi a escolha de 74%, o que mostra 

que a grande maioria está ciente da questão da liquidez, mostrando ter um bom 

conhecimento sobre o assunto. A letra A e a letra C tiveram um percentual de escolha 

de 4 e 6 porcento, respectivamente, e mostraram um baixo conhecimento sobre o 

assunto, pois o tesouro direto tem a possibilidade da opção com uma maior liquidez, 

assim como os fundos de investimentos. 

A questão 6 explora a propensão para o risco em relação aos investimentos 

financeiros dos tenentes, ou seja, o risco que estão dispostos para ganhar mais em 

uma aplicação. 

4%
16%

6%

74%

5.  Qual das seguintes formas de 
investimento seria a menos eficiente para o 

caso de alguma urgência?

a.  Poupança ou Fundos de
Investimento

b.  Ações ou Dólar

c.  Tesouro direto

d.  Bens (Carro, moto, imóvel...)
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GRÁFICO 8 – Perfil do investidor 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

Nas respostas foi visualizado que apenas 4% prefere investir em bens, como 

uma casa própria, para ser o investimento pois priorizam a segurança aos ganhos da 

aplicação. Já a maioria dos tenentes preferem uma aplicação em que tenha um 

rendimento razoável, mesmo que para conseguir esses dividendos tenham que correr 

algum risco. Além disso, 14% prefere um rendimento de alto com alto risco e 16% 

prefere aplicações com baixo risco de perda, mesmo que tenham um rendimento 

baixo. Isso mostra que a maioria dos tenentes estão dispostos a correr risco com 

aplicações pois visualizam que a longo prazo conseguirão resultados melhores. 

A sétima pergunta deseja ter uma visão dos oficiais sobre qual seria a melhor 

forma de proteção em caso de um desemprego. Embora que todos os militares 

questionados sejam de carreira e possuam estabilidade no Exército Brasileiro é 

importante que tenham noção quanto a proteção das aplicações para solucionar 

algum problema imprevisto. 

14%

66%

16%

4%

6.  Se o Senhor tivesse recursos para investir, sem ter um prazo definido para 
resgatar, com qual das alternativas abaixo o senhor mais se identificaria como 

aplicador?  

a.  Ações, pois agrada-me a
possibilidade altos ganhos, mesmo
sabendo do risco elevado de
perdas

b.  Fundos de investimento de risco
médio, pois quero um rendimento
razoável, ainda que com algum
risco

c.  Poupança, pois priorizo a
segurança em relação ao
rendimento

d.  Bens (Carro, moto, imóvel...),
pois a segurança para mim é a
coisa mais importante.
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GRÁFICO 9 – Avaliação da utilização em caso de urgência 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

A grande maioria dos militares questionados, no caso exposto, preferem 

colocar numa aplicação financeira que renderia juros, o que faria com que 

conseguissem se recuperar, nesse caso especifico, depois de um tempo. 16% 

preferiam deixar o dinheiro na conta corrente pois visualizam ser melhor a liquidez no 

caso de desemprego, mas deixam de visualizar que o dinheiro pode trabalhar, caso 

houvesse uma poupança antecipada e aplicada de forma consciente. E uma pequena 

parcela, 8%, preferiria ter aplicações de bens ou imóveis, ou seja, preferem ter o 

dinheiro em bens pois teria segurança do patrimônio, porém não teria uma boa liquidez 

para despesas imediatas e não renderia tanto quanto uma aplicação que rendesse 

como um fundo de investimento. Isso mostra que a grande maioria está seguindo uma 

linha de raciocínio que beneficiaria no caso de problemas, que seria a linha de ação a 

qual o dinheiro rendesse mais dinheiro, ou seja, que o dinheiro trabalhasse para o 

militar. 

A oitava questão pretende verificar o quanto os oficiais estão poupando em 

vistas que a quantidade poupada é diretamente proporcional à importância dada aos 

investimentos em geral. A intenção é saber a importância que os oficiais estão 

destinando comparando com uma ação realizada rotineiramente, que, no caso, é o 

salário que recebe todos os meses. 

16%

76%

8%

7.  Qual das aplicações abaixo o senhor julga 
que melhor protegeriam uma família em 

caso de desemprego?

a.  Depósito em conta corrente

b.  Uma aplicação financeira, como
por exemplo um fundo de
investimentos

c.  Aplicações em bens como carro
ou imóvel
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GRÁFICO 10 – Porcentagem do salário poupado 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

A grande maioria, 72%, dos oficiais estão dando uma boa importância para 

esse assunto, pois reservam entre 10 e 30 porcento de seus salários para um 

investimento que futuramente irá gerar benefícios na sua vida financeira e na da sua 

família. 14 % estão dando um grau de importância acima da média, estão garantindo 

um investimento maior nas aplicações para que possam conseguir boas 

consequências dessa poupança. Por outro, lado 14 % também, estão se preocupando 

pouco com esse assunto e estão reservando menos de 10% do salário para uma 

poupança que é capaz de resolver algum problema inesperado e também de 

futuramente garantir uma melhor qualidade de vida. 

A nona questão procura saber a porcentagem de militares que utilizam a 

poupança e quanto colocam visto que é um péssimo investimento pois não tem um 

bom rendimento embora seja de baixo risco e tenha uma alta liquidez deixa a desejar 

comparado com outras de mesmas características. 

14%

72%

14% 0%

8. Qual a porcentagem do seu salário é 
colocada em alguma aplicação financeira 

por mês?

a. Abaixo de 10%

b. Entre 10% e 30%

c. Entre 30% e 50%

d. Acima de 50%
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GRÁFICO 11 – Quantidade poupada que vai para a poupança 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

O gráfico das respostas da nona pergunta mostra que 46% da dos 

questionados não estão colocando o dinheiro na poupança, ou seja, provavelmente 

estão conhecendo as aplicações financeiras possíveis e estão escolhendo melhores 

opções para colocar o dinheiro. Entretanto, 18% dos oficiais estão colocando ou todo 

o dinheiro poupado, ou grande parte, o que mostra que provavelmente não estão 

dando importância para pesquisar a melhor forma de investir o seu dinheiro e não 

estão colocando na melhor opção ainda que desejem uma opção de renda fixa e com 

alta liquidez. 

Comparando essa questão com a questão 6 foi possível verificar que a grande 

maioria dos tenentes que buscam por um investimento com médio risco que gera mais 

lucro realmente estão colocando pouco dinheiro na poupança ou não estão colocando 

nada. Isso gera uma confirmação quanto ao interesse de buscar a aplicação financeira 

que mais se encaixa no perfil por parte dos oficiais. 

A décima verifica a importância dada ao investimento visando alguma 

eventualidade, por exemplo um problema de saúde, ou para alcançar algum objetivo 

como a casa própria ou uma viagem ao exterior. 

36%

8%
10%

46%

9.  Quanto do dinheiro que o senhor poupa 
é depositado na caderneta de poupança?

a. Coloco uma quantia menor que
a metade

b. Coloco uma quantia maior que a
metade

c. Coloco todo o dinheiro

d. Nada poupado vai para a
caderneta de poupança
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GRÁFICO 12 – Importância de poupar 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

Através do gráfico, conclui-se que a grande maioria dos tenentes estão dando 

importância a poupança a ser utilizada em algum problema inesperado ou para atingir 

algum objetivo, 86% afirmaram guardar dinheiro para esses eventos. Porém, uma 

parcela de 14% não dá a importância devida, e se acontecer algum problema surpresa 

podem entrar no endividamento e talvez até na inadimplência o que gera graves 

problemas pessoais e na vida profissional. Além disso, Os 14% não buscam juntar 

para conseguir objetivos como a casa própria o que futuramente pode gerar uma 

grande dificuldade para sua família. 

A décima primeira busca a importância dada a previdência desde o começo 

da carreira, pois devido a grandes debates políticos nessa área é impossível saber o 

que acontecerá daqui a 20 anos nesse aspecto sendo cada vez mais importante uma 

preparação a mais por parte dos militares para esse evento. Além disso, uma fonte de 

renda depois da reserva irá fazer com que o militar desfrute de uma melhor qualidade 

de vida e possa proporciona-la também aos seus familiares mais próximos. 

86%

4%
10%

10. O senhor procura conservar uma parte 
de seus rendimentos em algum 

investimento, para fins emergenciais, ou 
visando atingir objetivos materiais (compra 

de casa, carro etc.)? 

a. Sim

b. Não

c. Às vezes
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GRÁFICO 13 – Transferência para a reserva 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor 

Essa pergunta verificou que 44% dos oficiais estão se preocupando em fazer 

uma reserva de dinheiro tendo em vista a transferência para a reserva sendo essa 

reserva uma previdência privada a ser utilizada no futuro ou uma poupança para ter 

uma reserva de dinheiro na reserva remunerada. Também foi verificado que 28% tem 

planos de começar a poupar, ou seja, visualizam a necessidade de uma reserva de 

dinheiro de segurança e para terem uma melhor qualidade de vida. Porém os 28% 

que responderam as letras “a”, “b” e “e” não se preocupam em guardar nada pensando 

na reserva, e isso é um dos fatores que faz os oficiais não investirem a longo prazo e 

consequentemente não terão os benefícios dos dividendos dos investimentos na 

reserva. Além disso, os 28% não estão levando em conta as diversas discussões 

sobre esse tema no nível político o que gera grande incerteza sobre a reserva integral 

dos militares.  

12%

14%

44%

28%

2%

11. Em relação à sua transferência para a 
reserva, qual das alternativas abaixo melhor 

representa sua situação?

a.  Não me preocupei com isso
ainda

b.  Pretendo ter apenas a reserva
remunerada

c.  Faço um plano de
previdência/poupança própria

d.  Tenho planos de começar a
poupar para isso

e.  Não vejo necessidade de poupar
para a reserva
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5 CONCLUSÃO 

O objetivo da monografia é mostrar quais são os fatores que mais interferem 

nas aplicações financeiras dos tenentes e com o questionário foi possível elencar 

alguns fatores e explica-los com base na literatura utilizada no trabalho, além de 

mostrar como isso pode interferir no aspecto profissional da vida do tenente e na parte 

familiar visto que a família militar exerce grande importância na instituição. Além disso 

foram listados outros objetivos para conseguir alcançar o principal da pesquisa. 

As respostas do questionário mostraram que existe grande parte do efetivo 

questionado que está bem preparado financeiramente para controlar e aproveitar 

todos os benefícios dos investimentos e de suas finanças pessoais. Os fatores que 

mais se destacaram nas respostas como dificuldades para as aplicações foram o 

controle de gastos e a importância dada aos investimentos. O endividamento é um 

fator que interfere pouco de acordo com a pesquisa e a maioria possui um 

conhecimento do assunto. Podemos então entender que uma das opções para 

melhorar o preparo dos tenentes nas questões financeiras seria uma plena utilização 

do Grêmio de Educação Financeira Agulhas Negras com diversos métodos de incutir 

o conhecimento e a consciência em relação a esse assunto. 

A utilização do Grêmio de Educação Financeira Agulhas Negras, além de 

melhorar o desempenho pessoal nessa área, fará com que a AMAN seja uma fonte 

vista como principal para os oficiais. Poderiam ser feitos alguns questionários sobre 

os assuntos como alguns que já foram disponibilizados no Ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) dos cadetes. Desta forma os cadetes iriam estudar sobre os 

assuntos para realizarem esses questionários. Além disso, poderia ser melhor 

utilizada a experiência dos professores da cadeira de economia na área de educação 

financeira para auxiliar os futuros oficiais com alguns vídeos que poderiam também 

ser disponibilizados no AVA dos cadetes. 

Para finalizar é importante todos os integrantes da AMAN incentivarem a 

busca de conhecimento aos cadetes nessa área. O compartilhamento de informação 

das pessoas mais experientes é de vital importância para incutir a importância desse 

assunto no futuro líder militar.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Este Questionário tem a finalidade de mostrar quais são os fatores que mais 

interferem nas aplicações financeiras dos tenentes que comandam pelotões de 

cadetes. Este questionário foi adaptado da Dissertação do Senhor João Ricardo 

Amadeu cujo título é A educação financeira e sua influência nas decisões de consumo 

e investimento: proposta de inserção da disciplina na matriz curricular (2013) e do 

TCC da Senhora Fernanda Krüger cujo título é Avaliação da educação financeira no 

orçamento familiar (2014). Os dados retirados deste questionário serão usados no 

Trabalho de Conclusão de Curso do Cadete Hélder de Lima Ferreira o qual será 

entregue na Academia Militar das Agulhas Negras. O questionário é de caráter 

voluntário e, ao responde-lo, o militar concorda com a divulgação dos dados de 

maneira estatística. Nenhum dado pessoal será divulgado. 

Orientador do Trabalho: Augusto Henrique Skrebsky Mello - TC 

Orientando: Hélder de Lima Ferreira – CAD 

 

1. O senhor possui algum tipo de dívida (empréstimos bancários, cartão de crédito, 

financiamentos)?  

a. Sim, possuo, mas refere-se a um financiamento a longo prazo, cuja prestação 

eu sempre quito em dia 

b. Sim, possuo, mas não sei bem quando nem como irei pagá-las 

c. Sim, mas vou saldá-las em pouco tempo, já que anotei e calculei como e 

quando iria quitá-las 

d. Não, não tenho dívidas pessoais. Procuro planejar todas as compras para 

conseguir pagar à vista e com desconto. 

 

2. O senhor tem o hábito de anotar seus gastos e outras despesas mensais? 

a. Sim, anoto os gastos e recebimentos em planilhas todo final de mês 

b. Não, estou habituado com meus gastos, então não vejo necessidade de anotar 

c. Às vezes 
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3.  Como o senhor se sente a respeito dos seus conhecimentos para gerenciar seu 

próprio dinheiro? 

a.  Nada seguro – Eu gostaria de possuir um nível muito melhor de educação 

financeira 

b.  Não muito seguro – Eu gostaria de saber um pouco mais sobre finanças 

c.  Razoavelmente seguro – Eu conheço a maioria das coisas que eu precisaria saber 

sobre o assunto 

d.  Muito seguro – Eu possuo conhecimentos bastante amplos sobre finanças 

 

4. Onde o senhor adquiriu a maior parte dos seus conhecimentos para gerir o seu 

dinheiro? Preencha as lacunas de 1 a 7 por ordem decrescente de importância (1 – 

mais importante, 2- importância média-alta, 3- importância média...). 

(    )Em casa com a família 

(    )De conversas com amigos 

(    )Em aulas na AMAN 

(    )De revistas, livros, TV e o rádio 

(    )De minha experiência prática 

(    )De vídeos no youtube 

(    )De redes sociais 

 

5.  Qual das seguintes formas de investimento seria a menos eficiente para o caso de 

alguma urgência? 

a.  Poupança ou Fundos de Investimento 

b.  Ações ou Dólar 

c.  Tesouro direto 

d.  Bens (Carro, moto, imóvel...) 

 

6.  Se o Senhor tivesse recursos para investir, sem ter um prazo definido para resgatar, 

com qual das alternativas abaixo o senhor mais se identificaria como aplicador?   

a.  Ações, pois agrada-me a possibilidade altos ganhos, mesmo sabendo do risco 
elevado de perdas   
b.  Fundos de investimento de risco médio, pois quero um rendimento razoável, ainda 
que com algum risco  
c.  Poupança, pois priorizo a segurança em relação ao rendimento   

d.  Bens (Carro, moto, imóvel...), pois a segurança para mim é a coisa mais importante. 
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7.  Qual das aplicações abaixo o senhor julga que melhor protegeriam uma família em 

caso de desemprego? 

a.  Depósito em conta corrente 

b.  Uma aplicação financeira, como por exemplo um fundo de investimentos 

c.  Aplicações em bens como carro ou imóvel 

 

8. Qual a porcentagem do seu salário é colocada em alguma aplicação financeira por 

mês? 

a. Abaixo de 10% 

b. Entre 10% e 30% 

c. Entre 30% e 50% 

d. Acima de 50% 

 

9.  Quanto do dinheiro que o senhor poupa é depositado na caderneta de poupança? 

a. Coloco uma quantia menor que a metade 

b. Coloco uma quantia maior que a metade 

c. Coloco todo o dinheiro 

d. Nada poupado vai para a caderneta de poupança 

 

10. O senhor procura conservar uma parte de seus rendimentos em algum 

investimento, para fins emergenciais, ou visando atingir objetivos materiais (compra 

de casa, carro etc.)?  

a. Sim 

b. Não  

c. Às vezes  

 

11. Em relação à sua transferência para a reserva, qual das alternativas abaixo melhor 

representa sua situação? 

a.  Não me preocupei com isso ainda 

b.  Pretendo ter apenas a reserva remunerada 

c.  Faço um plano de previdência/poupança própria 

d.  Tenho planos de começar a poupar para isso 

e.  Não vejo necessidade de poupar para a reserva  


