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RESUMO 

A necessidade de conhecimento de educação financeira na formação do oficial do 

Exército Brasileiro: estudo da evolução do nível de educação financeira durante o 

período de formação da Academia Militar das Agulhas Negras. 

 

AUTOR: William Zalamena Schmitt 

ORIENTADOR: Maj QCO Alex Hummel 

 

O crescente endividamento da sociedade brasileira reflete diretamente na vida financeira dos 

cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), por consequência, na sua educação 

financeira. Estudar a vida financeira deste grupo, seus gastos e investimentos é importante para 

saber se o mesmo consegue gerir corretamente suas finanças. O objetivo desde trabalho foi 

analisar se houve evolução no conhecimento de educação financeira dos cadetes da Turma 150 

anos da Campanha da Tríplice Aliança e se os conteúdos ministrados durante a formação 

acadêmica contribuíram para o engrandecimento deste conhecimento relativo a conceitos não 

só de finanças, consumo, investimentos, como também as escolhas feitas a partir dos mesmos. 

Para a realização deste trabalho foi aplicada uma pesquisa para analisar os conceitos, assim 

como o perfil do pesquisado. A pesquisa é quantitativa, quanto a abordagem; descritiva, quanto 

o nível de profundidade do estudo; e bibliográfica e de levantamento, quanto aos procedimentos 

utilizados na coleta de dados. Com uma análise descritiva dos dados, através de um questionário 

aplicado para os cadetes do quarto ano da AMAN, foi possível identificar o perfil financeiro, o 

nível de conhecimento sobre educação financeira e a capacidade de análise de riscos. Com esta 

pesquisa foi possível concluir que ao longo da formação de Ciências Militares, os pesquisados 

demonstraram sua evolução financeira positiva, souberam identificar riscos, tomar decisões 

financeiras de maior qualidade, e por isso, demonstra a importância dos conhecimentos 

aprendidos durante a formação.  

 

Palavras-chave: Educação financeira. Investimentos, Finanças. 
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ABSTRACT 

The necessity of financial education knowledge during the Brazillian Army Officer 

formation: a study about the educational financial level evolution during the formational 

period at Academia Militar das Agulhas Negras. 

 

AUTHOR: William Zalamena Schmitt 

INSTRUCTOR: Maj QCO Alex Hummel 

 

The rising indebtedness of Brazilian society reflects directly on Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) Cadet’s financial life, and therefore, on their financial education. Observe and 

explore this group’s financial life, its expenses, and also investments is essential to learn if they 

are able to manage correctly its financials. The main objective of this study was to analyze if 

there was an evolution in financial education knowledge’s of Cadets Class 150 years from the 

Triple Alliance Campaign and its contents lectured during academic studies contributed to this 

knowledge increase, related not only to finances, but also to consume, investments, such as your 

choices. To this work execution, one research was applied to analyze concepts, as well as 

respondent profiles. The research is quantitative, regarding its approach; descriptive, regarding 

the study level of depth; and bibliography and lifting, regarding procedures used in data 

collection. With a descriptive data analysis, trough an applied questionary to AMAN fourth year 

Cadet’s was possible to identify its financial profile, financial education knowledge level, and 

its risk analysis capability. With this research was attainable to conclude that during Military 

Sciences studies, the study participants demonstrated a positive financial evolution, knew how 

to identify risks, make financial decisions with more quality, and consequently, demonstrated 

the importance of the knowledge learned through their education. 

 

Keywords: financial education, investments, finances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Investimento x rentabilidade, liquidez e segurança Investimento x rentabilidade, 

liquidez e segurança...............................................................................................25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 -  Perfil do investidor....................................................................................................29 

Figura 2 - Percepção de segurança x aposentadoria x aquisição de carro....................................44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Pirâmide etária Brasil 2018....................................................................................19 

Gráfico 2 – Idade dos respondentes............................................................................................34 

Gráfico 3 – Estado Civil dos respondentes.................................................................................35 

Gráfico 4 – Raça dos respondentes.............................................................................................35 

Gráfico 5 – Religião dos respondentes.......................................................................................36 

Gráfico 6 – Renda familiar dos respondentes.............................................................................36 

Gráfico 7 – Nível de escolaridade entre os familiares dos respondentes.....................................37 

Gráfico 8 – Principais gastos......................................................................................................37 

Gráfico 9 – Dívidas entre os cadetes da turma 150 anos da campanha da Tríplice Aliança no ano 

de 2020.......................................................................................................................................38 

Gráfico 10 – Dívidas entre os cadetes da turma 150 anos da campanha da Tríplice Aliança no 

ano de 2017................................................................................................................................38 

Gráfico 11 – Percepção de segurança quanto ao nível de conhecimento em educação 

financeira...................................................................................................................................39 

Gráfico 12 - Preferência nos investimentos por parte dos respondentes.....................................40 

Gráfico 13 – Resposta da sétima questão....................................................................................41 

Gráfico 14 - Comparação das dívidas dos cadetes entre os anos de 2017 e 2020........................45 

Gráfico 15 - Comparação das preferências de aquisição de carros entre os anos de 2017 e 

2020........................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AMAN Academia Militar das Agulhas Negras 

CNC Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

PEIC Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

CNDL Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

CDL Câmara de Diretores Lojistas 

ENEF Estratégia Nacional de Educação Financeira 

TR Taxa Referencial 

SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

CDB Certificados de Depósitos Bancários 

IR Imposto de Renda 

IOF Imposto sobre Operações Financeiras 

FGC Fundo Garantidor de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

SUMÁRIO 

 
1       INTRODUÇÃO ..............................................................................................................14 

1.1    PROBLEMA ....................................................................................................................14 

1.2    DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA ......................................................14 

1.3    OBJETIVOS .....................................................................................................................15 

1.3.1 Objetivo geral ..................................................................................................................15 

1.3.2 Objetivos específicos .......................................................................................................15 

1.4    JUSTIFICATIVA .............................................................................................................16 

1.5    ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ...............................................................................16 

2       REFERENCIAL TEÓRICO .........................................................................................17 

2.1    EDUCAÇÃO FINANCEIRA ...........................................................................................17 

2.1.1 Conhecimentos básicos ...................................................................................................19 

2.1.2 A importância do controle orçamentário .....................................................................20 

2.1.3 Planejamento financeiro ................................................................................................22 

2.2    CONSUMO E ENDIVIDAMENTO ................................................................................23 

2.3    INVESTIMENTOS ..........................................................................................................24 

2.3.1 Tipos de investimentos ...................................................................................................25 

2.3.2 Perfil do investidor .........................................................................................................29 

3       REFERENCIAL METODOLÓGICO .........................................................................31 

3.1    CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA ................................................................................31 

3.2    POPULAÇÃO, AMOSTRA E SUJEITOS DA PESQUISA ...........................................31 

3.3    PLANO DE COLETA DE DADOS .................................................................................32 

3.4    MÉTODOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO .........................................................32 

4       RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................34 



13 

 

4.1    ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO CADETE .......................................34 

4.2    FONTES DE CONHECIMENTO, SEGURANÇA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA .....38 

4.3    NOÇÃO DE SEGURANÇA E PROPENSÃO AO RISCO .............................................40 

4.4    INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA TOMADA DE DECISÕES .......42 

5       CONSIDERAÇÕES FINAIS .........................................................................................45 

         REFERÊNCIAS ..............................................................................................................47 

         APÊNDICE A .................................................................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira possui, em sua maioria, um baixo conhecimento de educação 

financeira e, por consequência, o planejamento dos recursos financeiros passa a ser uma prática 

pouco adotada pela população, menos ainda, pelos jovens. Sendo assim, percebe-se que o cadete 

da Academia Militar das Agulhas Negras pertence a esse universo rodeado pelo baixo 

conhecimento e propenso a má administração de suas finanças. 

Em virtude disso, verifica-se a necessidade de analisar se o futuro oficial possui ou não 

possui conhecimentos suficientes para administrar suas finanças pessoais. Além disso, busca-

se saber se, durante o período de formação na AMAN, o cadete consegue evoluir estes 

conhecimentos, desde a compreensão de seus gastos mensais, fixos e eventuais até o 

entendimento de tipos de investimentos e da incidência do imposto de renda. Para compreender 

melhor o nível de conhecimento de educação financeira do cadete, se faz necessário comparar 

perfis positivos e negativos do ano de 2017 e do ano de 2020, e se durante o intervalo de 4 anos 

foi possível perfis negativos evoluírem, assim como perfis positivos regredirem. 

Com a análise do nível de educação financeira do cadete, poderá ser observado os perfis 

mais propensos ao endividamento, inadimplência ou qualidade de vida inferior à média e outros 

que possuem uma qualidade de vida boa e com condição financeira estável. Assim, poderá ser 

percebido a necessidade de maior ou menor orientação ao estudo desse tema, visto que quanto 

maior o conhecimento, maior será a probabilidade de uma correta gestão das finanças pessoais. 

Essa correta gestão, por sua vez, traz muitos benefícios, que associado ao valor do salário do 

oficial do exército brasileiro asseguram uma vida estável e de boa qualidade.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

O problema define o objetivo principal da pesquisa e é a pergunta que deve ser 

respondida ao final deste trabalho de pesquisa. O seguinte projeto problematiza o tema com a 

pergunta “Os cadetes, durante o período de formação no curso de Bacharel em Ciências 

Militares, melhoram seu conhecimento em educação financeira?”. 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA  
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Delimitar o tema é definir o tempo, o espaço, a população e a abordagem. O tema “A 

necessidade de estudo de educação financeira para o futuro oficial do Exército Brasileiro” está 

delimitado no tempo: entre os anos de 2017 e 2020; no espaço: Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN); na população: amostra dos cadetes do 1º ano de 2017 e os cadetes do 4° ano 

de 2020; na abordagem: quantitativa comparativa.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

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

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

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral é a síntese do que pretendemos alcançar com a realização do trabalho 

pesquisa. O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é verificar se há a necessidade 

de aumentar a educação financeira do curso de Bacharel em Ciências Militares da Academia 

Militar das Agulhas Negras. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

Os objetivos específicos ajudam a execução do objetivo geral, especificando a forma 

como os objetivos serão alcançado. Assim, para o referido trabalho de conclusão de curso, os 

objetivos específicos são: 

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

b) Identificar aspectos ligados à evolução do nível de educação financeira dos cadetes do 

quarto ano da AMAN; 

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

população estudada; 

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

evolução no nível de conhecimento adquirido; 

e) Identificar o perfil socioeconômico da população estudada; 

f) Verificar a evolução do nível de educação financeira na formação da AMAN. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa tem por finalidade apresentar as razões que tornam a realização deste 

projeto relevante.  

Para Brasil (2015), a educação financeira visa aumentar a 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 ainda afirma “a saúde financeira gera saúde mental, que gera saúde física, que 

gera qualidade de vida, que gera felicidade!” (2015, p. 15)  

Após formados, os cadetes são declarados Aspirantes-a-Oficial e passarão a constituir 

as mais diversas Unidades do Exército Brasileiro e poderão assim, disseminar o conhecimento 

aprendido. Desta forma, o estudo tem a intenção de verificar a evolução do conhecimento de 

educação financeira dos cadetes durante seu período de formação, para que possam gerir suas 

finanças, aumentar sua capacidade laboral e influenciar seus subordinados. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho apresenta uma relação da evolução do conhecimento de educação financeira 

a partir de cadetes do quarto ano, baseado na comparação de pesquisa realizada em 2017 e 2020. 

O seguinte projeto está estruturado em cinco capítulos, no qual, o primeiro capítulo tem como 

finalidade apresentar o tema, a delimitação do tema, seus objetivos e a justificativa. Na 

sequência, o segundo capítulo, o referencial teórico, enfatiza o tópico educação financeira. O 

terceiro capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa, na qual define o modo que a pesquisa 

foi realizada. O quarto capítulo expõe os resultados obtidos, e por fim, para concluir, são 

apresentadas as considerações finais do estudo, as referências bibliográficas e o modelo de 

questionário em anexo. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, busca-se contextualizar o tema educação financeira, é contextualizado, 

teoricamente, o tema educação financeira, a formação de oficiais, os jovens e o Brasil. 

 

2.1 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

Uma forma inicial de explicar o conceito de educação financeira é recorrer ao sentido 

amplo das palavras de educação e finanças. Segundo Houaiss (2001), educação se refere à 

ação de desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais e morais, conhecimento e prática dos 

hábitos sociais, boas maneiras; é todo o processo contínuo de formação e ensino-aprendizagem. 

Já a palavra finança, para Houaiss (2001), se refere à ciência que consiste na atividade 

do manejo do dinheiro ou de títulos que o representem; conjunto de receitas e despesas. 

Segundo Gitman (2004, p. 4), “podemos definir finanças como a arte e a ciência da gestão do 

dinheiro”. 

Para Camargo (2007), a educação financeira está diretamente relacionada à 

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

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

do indivíduo. 

Para Brasil (2015, p. 13):  

A educação financeira é um conhecimento que possibilita o consumo consciente e a 

oportunidade de poupar com finalidade preestabelecidas. Resumidamente, educação 

financeira é um tema comportamental que orienta a melhor maneira de utilizar o 

dinheiro que entra e sai. 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. 

 

Já Santana afirma que “a importância da Educação Financeira tem sido apontada como 

um recurso para auxiliar empresários e pessoas comuns a tomarem decisões adequadas sobre 

finanças, evitando que decisões equivocadas afetem sua vida financeira, profissional e social.” 

(2014, p. 6). 

Conforme SantAna (2014): 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo também publica 

pesquisa sobre as características do endividamento da população brasileira. A 

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor é apurada mensalmente 

pela CNC desde janeiro de 2010.[...] Partindo dessas premissas, na pesquisa realizada 



18 

 
pela PEIC (2013) em comparação com o ano 2012, o número de famílias que relataram 

possuir dívidas diversas – cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, 

crédito consignado, crédito pessoal, carnês, financiamento de carro, financiamento de 

casa, etc. – se elevou, alcançando o seu maior patamar em julho de 2013, que foi de 

65,2% das famílias, correspondendo ao segundo maior índice de toda a série histórica 

da pesquisa. [...] Em 2012, 58,3%, e, por fim, em 2013, o patamar foi de 62,5% (PEIC, 

2013). De acordo com a Câmara de Diretores Lojistas (CDL) (2013), três em cada dez 

brasileiros já contrataram um empréstimo consignado, sendo que 47% dos 

consumidores entrevistados alegaram que contraíram o empréstimo com o objetivo de 

quitar dívidas, como as de cartão de crédito. 

 

A partir da análise de SantAna (2014) e conforme Gallery et al. (2011, p.288), educação 

financeira é "a capacidade de fazer julgamentos inteligentes e decisões eficazes em relação ao 

uso e gestão do dinheiro”, pode-se inferir que a sociedade brasileira tem apresentado um 

resultado preocupante quanto ao seu endividamento. A educação financeira é importante não 

só para aprender sobre investimentos e melhorar a renda pessoal, mas também para aprender a 

controlar corretamente as despesas, este último reflete diretamente no bem-estar social, pois ao 

não fazer julgamentos inteligentes e decisões eficazes pode-se afetar a vida pessoal e 

comprometer a carreira profissional. 

De acordo com os dados apresentados, o perfil financeiro do brasileiro está longe do 

ideal, a maior parte do seu orçamento é voltado para o consumo, apresenta dívidas, e, 

frequentemente, a contratação de empréstimos. O hábito de poupar e investir é pouco frequente 

e a educação financeira é a chave para romper este perfil e trazer ao brasileiro maior bem-estar 

social e financeiro. No brasil, o governo, em busca de uma forma de mitigar os problemas 

financeiros da sociedade, desenvolveu o ENEF através do Decreto Federal 9.397/2010, que visa 

disseminar a educação financeira, promover tomada de decisões corretas e solidificar o sistema 

financeiro. Posteriormente ao decreto, além de criar o ENEF, foi desenvolvido o site para 

divulgação de informações e ações relacionadas à educação financeira, 

<www.vidaedinheiro.gov.br>. 

A disseminação do conhecimento relativo à educação financeira é de suma importância 

para toda a sociedade brasileira, principalmente aos jovens - para Brasil (2013) “[...] são 

consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade” 

- e estes, que além de serem o futuro da nação brasileira, compõem a maior parte da população 

brasileira conforme o gráfico abaixo: 
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Grafico 1 – Pirâmide etária do Brasil 2018 

 

Fonte: IBGE (2018) 

Por fim, a educação financeira será abordada na pesquisa como o conjunto de decisões 

que promovem a gestão correta das finanças através do uso consciente do dinheiro, aprendendo 

a gastar, poupar e investir corretamente, melhorando o bem-estar social não só do indivíduo, 

como também de toda a sociedade em geral, estimulando o indivíduo a planejar, controlar seu 

erário e buscar o conhecimento básico utilizado no meio financeiro. 

 

2.1.1 Conhecimentos básicos 

 

Conforme Pavini (2017), em todo Brasil, menos de um quarto da população 

economicamente ativa afirma fazer algum tipo de investimento e mais da metade não conhece 

nenhum tipo de investimento. O hábito de priorizar o consumo, ao invés de poupar, é uma 

questão cultural e um dos motivos do desconhecimento por parte da sociedade brasileira. Para 

entender a educação financeira é necessário conhecer os termos básicos de finanças, estes que 

não garantem um bom nível de educação, porém são fundamentais para entender os processos 

financeiros. 

a. Capital: qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimentos ao decorrer do 

tempo por meio de sua aplicação em uma operação financeira.  

b. Juros: é o rendimento obtido ao se emprestar dinheiro por um determinado 

período, uma forma de remuneração do Capital. Os juros são determinados por taxa percentuais, 
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conhecidas como taxas de juros e calculadas de acordo com a inflação. Atualmente, a taxa Selic 

e a taxa referencial são as referências para as taxas de juros do Brasil. 

c. Montante: também conhecida como valor acumulado ou valor futuro, é a soma 

do capital e os juros acumulados. 

d. Rentabilidade: percentual de remuneração do capital investido, é o retorno 

esperado de um investimento descontando custos, tarifas e inflação. 

e. Risco: é a probabilidade de insucesso associado as decisões financeiras tomadas. 

f. Inflação: aumento contínuo e generalizado dos preços de produtos e serviços. 

g. Liquidez: é a facilidade de um ativo ser convertido em dinheiro, estar prontamente 

disponível e aceito para transações. 

h. Taxa Selic: o termo Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia. A taxa Selic é parte do Banco Central que registra as operações relacionadas aos 

títulos escriturais do Tesouro Nacional e boa parte dos ativos financeiros são comprados pelos 

bancos. 

i. Taxa referencial (TR): como forma de controlar a inflação, é uma taxa mensal 

criada para referenciar as taxas de juros no Brasil. A TR é usada como um fator de correção 

monetário de empréstimos, do FGTS, de investimentos e da poupança. 

j. Ação: é a menor parcela do capital social das empresas de capital aberto ou 

sociedades anônimas.  

k. Empréstimo: é um contrato entre cliente e instituição financeira pelo qual o 

primeiro recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, 

acrescida de juros. 

l. Financiamento: contrato similar ao empréstimo, porém é destinado a compra de 

um bem, como carros e imóveis. 

  

2.1.2 A importância do controle orçamentário 

 

O controle orçamentário é a garantia da qualidade de vida e bem-estar financeiro. Por 

vezes, a limitação de recursos econômicos faz com que os resultados financeiros desejados 

sejam afetados e o controle financeiro busca aproximar os resultados financeiros planejados 

com os resultados reais. 
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Segundo Ewald:  

Nas Empresas, o Planejamento Financeiro se faz por meio de um Orçamento 

Empresarial, que é a peça fundamental para o controle das Receitas e Despesas. É uma 

matéria estudada exaustivamente em livros e em manuais especializados, em cursos 

de graduação e de pós-graduação, de modo a preparar executivos para uma boa gestão 

empresarial. No caso das Famílias, o Orçamento Doméstico costuma ser desconhecido 

ou ignorado. Resultado: em muitas famílias, as despesas fogem do controle e é muito 

comum faltar dinheiro antes do mês acabar. (EWALD, 2003, p.12). 

 

Para Cerbasi (2004, p. 61), alguns pontos são essenciais no planejamento financeiro, tais 

como: controle de gastos, estabelecimento de metas, disciplina com investimentos, ajustes 

referentes à inflação e mudanças de renda, administração do que se conquistou. 

O controle financeiro pessoal não pode ser uma tarefa complicada, nem muito complexa. 

Pelo contrário, deve-se garantir a eficiência do controle, com um método simples, devido à 

possibilidade do desenvolvimento de uma ferramenta de controle orçamentário mais fácil de ser 

seguido, entendido e controlado. 

 Conforme Ewald: 

O planejamento financeiro é fundamental para uma Família que pretende ter as contas 

em dia e com isso levar uma vida sem estresse. O orçamento Doméstico é o principal 

instrumento para se fazer o Planejamento Financeiro para hoje, amanhã e dias futuros. 

É utilizado como ferramenta para se planejar em equilíbrio entre as Receitas e as 

Despesas nas contas do “lar doce lar”. (EWALD, 2003, p.11)  

 

O planejamento orçamentário pessoal requer controle e disciplina. Para garantir a 

eficiência do orçamento, é fundamental controlar rigorosamente todas as despesas, desde uma 

despesa mais simples, até os gastos pré-definidos e fixos. Pequenas transações financeiras 

diárias são feitas e acabam não sendo lançadas no controle financeiro, uma espécie de fluxo de 

caixa. Por serem esquecidas, deixam de ser somadas no fechamento do período, ocasionando 

falhas no controle. Por esse motivo, é importante anotar todas entradas e saídas em termos 

monetários, essa atitude evita resultados não condizentes com a realidade do orçamento. Por 

meio do controle orçamentário, é possível acompanhar todas as despesas, possibilitando uma 

melhor visualização dos gastos e das sobras durante o mês, proporcionando uma previsão futura. 

Cerbasi afirma:  

Mais importante do que conquistar um padrão de vida é mantê-lo, e é para isso que 

devemos planejar. Os maiores benefícios dessa atitude serão notados alguns anos 

depois, quando a família estiver usufruindo a tranquilidade de poder garantir a 

faculdade dos filhos ou a maioria no padrão desejado. (CERBASI, 2004, p. 34).  

No controle financeiro, o mais importante não é conquista-lo, mas sim, mantê-lo. Dessa 

forma, é fundamental adquirir hábitos para que o controle orçamentário seja mantido e a longo 
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prazo, seja possível conquistar uma vida financeira planejada, alcançar os objetivos financeiros 

e possuir uma qualidade de vida tranquila. Para que o controle financeiro ideal seja atingido, 

deve-se seguir a premissa que a receita deve ser superior às despesas, mantendo assim um fluxo 

de caixa positivo, conforme afirma Cerbasi: 

A receita para qualquer pessoa física ou empresa prosperar envolve um raciocínio 

bastante simples: gastar menos do que se ganha e investir bem a diferença. De tão 

óbvia a colocação, parece inócua. Mas aqueles que entendem a profundidade desta 

fórmula são os que deixam o rebanho dos inconformados para conquistar seu lugar ao 

sol. (CERBASI, 2009, p. 42) 

Uma forma básica para atingir um fluxo de caixa positivo é separar gastos necessários 

dos gastos supérfluos. De acordo com Brasil (2015, p. 4-2) “muito da habilidade em lidar com 

finanças, tanto na infância quanto na vida adulta, depende da capacidade de diferenciar o 

‘querer’ do ‘precisar’”. Para saber diferenciar o ‘querer’ do ‘precisar’ é necessário que se defina 

prioridades dentre os gastos, e os gastos considerados como supérfluos podem ser minimizados 

ou até eliminados. 

 

2.1.3 Planejamento financeiro 

 

Para Giareta: 

O planejamento possibilita ao cidadão ou família adequar suas rendas as suas 

necessidades. Para isso é fundamental o envolvimento de todos que estão sujeitos ao 

mesmo orçamento, no sentido de conhecer seu potencial econômico, ter noção de 

valores e estabelecer metas, prioridades e prazos para a realização. (GIARETA, 2011, 

p. 10) 

 

O planejamento financeiro, de acordo com o plano diretor da ENEF, é: 

[…] o processo pelo qual o indivíduo desenvolve estratégias de decisões de consumo, 

poupança, investimento e proteção contra riscos, que aumenta a probabilidade de 

dispor dos recursos financeiros necessários ao financiamento de suas necessidades e à 

realização de seus objetivos de vida.  
 

Desta forma, pode-se inferir que o controle do orçamento financeiro é o controle das 

finanças com o objetivo de alcançar um fluxo de caixa positivo, fazendo com que a receita seja 

maior que as despesas e planejamento financeiro está no seu objetivo. Já o planejamento 

financeiro é quando o orçamento e os objetivos de vida estão conciliados, sendo assim não se 

pode buscar um planejamento financeiro sem antes atingir o controle das finanças.  
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Para Macedo (2007), planejamento financeiro é o processo de gerenciar suas finanças 

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

atender as necessidades e alcançar os objetivos no decorrer da vida. É necessário incluir a 

programação do orçamento, a racionalização dos gastos e a otimização de investimentos. 

Conforme Gitman (1997, p.588) “os planos financeiros de curto prazo, são ações 

planejadas para um período curto (de um a dois anos) acompanhado da previsão de seus reflexos 

financeiros”, e “os planos financeiros de longo prazo, são ações financeiras projetadas para um 

futuro distante acompanhado da previsão de seus reflexos financeiros. Tais planos tendem a 

cobrir um período de dois a dez anos”. 

O principal fator dos jovens terem grande dificuldade em guardar parte de suas receitas 

está no consumo descontrolado e no imediatismo. Segundo dados da ENEF (2010), o brasileiro 

realiza somente o planejamento a curto prazo, deixando de reservar dinheiro para a aquisição 

de bens, ou, se necessário, para alguma eventual emergência. Por mais que os jovens consigam 

suprimir gastos supérfluos e conquistar alguns de seus objetivos pessoais, como por exemplo, 

pagar pelo consórcio de um carro ou imóvel, planejar uma viagem de férias, quando 

necessitarem de algum objetivo de longo prazo dificilmente iram alcançar, e não conseguiram 

planejar uma previdência ou aposentadoria, ou até mesmo adquirir um carro mais caro. 

 

Para Brasil (2007), o planejamento financeiro é descrito como a maturidade financeira 

no gerenciamento das finanças pessoais (investimentos, despesas, patrimônios, dívidas), com o 

intuito da realização dos objetivos pessoais (ter a casa própria, poupar para a educação dos 

filhos, fazer a viagem dos sonhos, investir, ser bem sucedido, ter uma aposentadoria, ter 

qualidade de vida)  

 

2.2 CONSUMO E ENDIVIDAMENTO 

 

Para Lucci et al: 

Em um mundo de numerosos e variados produtos financeiros (cheque especial, cartão 

de crédito, financiamentos e leasing, crédito direto ao consumidor, poupança, fundos 

de investimentos, etc), as pessoas devem estar preparadas para lidar com situações 

cada vez mais complexas ao desejarem adquirir um bem ou serviço (LUCCI et al, 

2006) 
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Brasil (2015) afirma que “o mundo atual vive um momento em que o consumismo 

desenfreado causa uma série de despesas desnecessárias e, muitas vezes, os desejos são 

transformados em necessidades.” (BRASIL. 2015, p. 25) 

O consumo é a utilização de bens e serviços para satisfazer as necessidades pessoais, 

necessárias ou não. Através de uma análise subjetiva entre o consumo e o endividamento, 

percebe-se que existe uma linha tênue que separa ambas marcada pelo controle financeiro. O 

endividamento começa a surgir a partir do consumo de bens e serviços desnecessários 

agregando um saldo devedor.  

Costa (2002) relaciona o endividamento à manutenção da qualidade de vida e conforto: 

Na economia de endividamento, tudo se articula com o crédito. O crescimento 

econômico é condicionado por ele. O endividamento dos lares funciona como “meio 

de financiar a atividade econômica”. Segundo a cultura do endividamento, viver a 

crédito é um bom hábito de vida e conforto do mundo contemporâneo, o crédito não 

é um favor, mas um direito fácil. Direito fácil, mas perigoso. O consumidor endividado 

é uma engrenagem essencial, mas frágil da economia fundada sobre o crédito. 

(COSTA. 2002, p.58) 

 

De acordo com Marques et al (2003), o endividamento é o saldo devedor de um 

agregado, logo o endividamento é a utilização de recursos de terceiros para fins próprios de 

consumo, ao se apossar desse recurso se estabelece um compromisso em devolver, com a data 

estabelecida, acrescido de juros e correção monetária.  

Segundo dados do CNDL, 47% dos jovens não realizam o controle das finanças pessoais 

e 37% já esteve com o nome negativado. Estes dados refletem no consumo descontrolado e 

impulsivo dos jovens e se o consumo fosse controlado, não apenas o percentual de 

inadimplência recuaria, como também, utilizando de uma gestão financeira correta, parte dos 

gastos, principalmente os desnecessários, poderiam se tornar em reservas financeiras e 

posteriormente transformadas em investimentos, trazendo benefícios de curto a longo prazo. 

 Compreende-se que a correta gestão financeira através de controle e planejamento 

orçamentário facilmente evitaria a inadimplência e o endividamento. Gerir corretamente os 

gastos não implica em deixar de consumir produtos desnecessários que satisfazem o comprador, 

porém significa que estes são deixados de lado frente a necessidades mais importantes. 

 

2.3 INVESTIMENTOS 
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Para Silva Neto (2003) poupança é o simples ato de não gastar parte da receita e 

investimento é quando se utiliza desse valor não gasto para comprar algo que trará benefícios 

futuros, como ações ou CDB.  

E Macedo Junior (2007) completa que os investimentos são aplicações de recursos em 

ativos que geram algum tipo de retorno financeiro para o investidor e poupar é simplesmente 

guardar dinheiro. Investir é fazer o dinheiro render. 

 Aumentar seu montante de dinheiro através de investimentos é o objetivo financeiro 

quando se busca investir, porém para atingir a correta gestão dos investimentos é necessário 

considerar três fatores: a liquidez, o risco e a rentabilidade. Portanto, é fundamental conhecer 

os tipos de investimentos, o que cada um proporciona de acordo com o nível de conhecimento 

e perfil do investidor. 

 

2.3.1 Tipos de investimentos 

 

Ao investir é necessário adequar o perfil do investidor ao melhor tipo de investimento 

para esse perfil, levando em consideração não só os três fatores, liquidez, risco e rentabilidade, 

como também o nível de conhecimento sobre investimentos. Os investimentos mais comuns no 

mercado financeiro são: a caderneta de poupança, CDB, títulos públicos, fundos de renda fixa, 

imóveis e ações. Estes tipos de investimentos serão o foco da abordagem desta pesquisa. 

 

Tabela 1 - Investimento x rentabilidade, liquidez e segurança  

 

 

Fonte: Banco do Brasil (2007) 

 

2.3.1.1 Caderneta de poupança 
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Segundo Fortuna (2008, p. 314), a caderneta de poupança tradicional é uma aplicação 

simples e tradicional, que permite aplicação de pequenas somas e liquidez. De acordo com 

Assaf Neto (2003, p.134), a caderneta de poupança é uma alternativa de aplicação financeira 

bastante conservadora e permite isenção de imposto de renda. 

Cerbasi (2013) afirma que esse tipo de investimento possui a característica marcante de 

se tratar de uma aplicação com risco quase nulo, liquidez imediata e baixa rentabilidade. Além 

disso, é livre de impostos de renda e de IOF e não há limite mínimo para o depósito inicial.  

Através da Medida Provisória nº 567/2012, as regras de remuneração da poupança 

mudaram. O rendimento é depositado no dia do aniversário, dia que o dinheiro foi aplicado, e 

só ocorre se for deixado por mais de 30 dias. A partir da nova regra, a remuneração ocorre da 

seguinte forma: se a taxa Selic estiver maior que 8,5% ao ano, o rendimento é de 0,5% ao mês 

mais a TR. Se a taxa da Selic for de 8,5% ao ano ou menos, o rendimento passa a ser 70% da 

Selic mais TR.  

 

2.3.1.2 Títulos públicos 

 

Os títulos públicos são parte do programa criado pelo Tesouro Nacional que possibilita 

às pessoas físicas a compra de títulos emitidos pelo próprio Tesouro Nacional através da 

internet.  Esse tipo de investimento funciona como um empréstimo de recursos ao governo, que 

em contrapartida, depois do período, retorna o valor emprestado acrescido de rendimento. É um 

investimento de renda fixa com previsibilidade, liquidez, baixo custo e risco e boa rentabilidade. 

Apesar do risco ser baixo, pois o Tesouro Nacional garante todo o capital investido, há certo 

risco, pois os títulos pré-fixados podem ter rendimento abaixo da inflação. 

Cerbasi (2013) afirma que para poder investir em títulos públicos é necessário a 

utilização Tesouro Direto, um programa do Ministério da Fazenda que permite a negociação de 

títulos da dívida pública federal. É necessário realizar o cadastramento do investidor junto a um 

banco ou uma corretora financeira, que será a responsável pela guarda dos títulos públicos 

comprados. 

 

2.3.1.3 Certificado de depósito bancário (CDB) 
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O CDB é um título de renda fixa emitido pelos bancos Comerciais e bancos de 

Investimentos, que têm como finalidade captar recursos para financiar suas atividades 

financeiras.  

A diferença do CDB dos títulos públicos é a instituição que o dinheiro é destinado, 

enquanto os títulos públicos são destinados a União para pagar as dívidas públicas, o CDB é 

enviado às instituições financeiras. 

 Os juros dos CDBs costumam ser frequentemente mais elevados, devido a necessidade 

das instituições financeiras e uma forma atrativa de atrair clientes. Diferente dos títulos 

públicos, a segurança e o risco dos CDBs variam de acordo com a credibilidade da instituição 

na qual foi adquirida o certificado. 

 

2.3.1.4 Fundos de renda fixa 

 

Os fundos de renda fixa podem ser adquiridos através de bancos, corretoras e 

distribuidoras e o valor mínimo e aplicação varia de acordo com a instituição financeira. É uma 

carteira de investimento composta por diversos produtos, entre eles títulos públicos e privados, 

como o Tesouro Direto e os CDBs, respectivamente.  

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

gestor de fundos, que aplica o dinheiro em investimentos variados de renda fixa. Assim, o gestor 

pode inserir ou retirar aplicações desta carteira, pois o objetivo é ter a maior rentabilidade com 

o mínimo de risco. 

Os fundos de renda fixa apresentam diversas vantagens e desvantagens, dentre essas as 

principais vantagens são a praticidade, a rentabilidade e a gestão profissional, pois sempre terá 

um profissional capacitado para administrar a carteira e não é necessário acompanhar o mercado 

financeiro diariamente. Porém os fundos apresentam desvantagens: come-cotas, taxas, garantia 

e crédito. Este tipo de investimento não só apresenta taxas que incidem no fundo, IR, IOF e 

taxas de administração, como também não é coberto pelo FGC, acarretando em riscos altos 

dependendo da instituição financeira. 

  

2.3.1.6 Imóveis como forma de investimento 
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Para Cerbasi (2013) os imóveis como forma de investimentos é recomendado para quem 

pensa em acumular ativos para viver do rendimento deles através da renda dos aluguéis.” 

Cerbasi (2013) também afirma que no Brasil, o investimento em imóveis é a mais antiga, 

abrangente e popular. 

O mercado imobiliário é amplo e variável e os imóveis como forma de investimentos 

não são seguros e apresentam baixa liquidez.  

Para Cerbasi: 

Os imóveis não são tão seguros ou livres de risco quanto aparentam ser. Os riscos no 

mercado de imóveis não são nada desprezíveis, principalmente se considerarmos a 

reduzida rentabilidade média desse tipo de ativo. A valorização dos imóveis não é 

certa e depende de projetos de infraestrutura dos governos locais e investimentos da 

iniciativa privada na região. Dependendo das obras nos arredores, imóveis podem 

tanto valorizar-se quanto desvalorizar-se. (CERBASI, 2013, P. 176) 
 

Além disso, Cerbasi completa: 

Ao investir em imóveis você também deve levar em conta a sua baixa liquidez: se 

precisar vendê-los com urgência, poderá encontrar dificuldades. Para minimizar esses 

riscos, alguns cuidados devem ser tomados. Esteja atento, principalmente aos detalhes 

quanto à escolha do imóvel e quanto às orientações de seu corretor de imóveis. 

(CERBASI, 2013, P. 176) 

 

2.3.1.7 Mercado de ações 

 

As ações correspondem à compra de uma parte do capital de uma empresa. Assaf Neto 

(2013) afirma que o acionista é detentor da ação e um coproprietário da empresa com direito a 

participação nos resultados. Elas não têm prazo e podem ser resgatadas ou adquiridas a qualquer 

momento através da negociação no mercado financeiro, vendendo ou comprando as ações.  

O mercado de ações, segundo Cerbasi (2013), baseia-se na renda variável e isso acarreta 

na incerteza dos ganhos decorrentes da incerteza (risco) em relação ao futuro desse tipo de 

investimento.  

 Para Cerbasi: 

 

Comprar ações é adquirir o direito de participar do sucesso – e também do insucesso 

– de empresas que optaram por abrir seu capital a investidores anônimos; quanto 

melhor o desempenho das empresas, mais as ações se valorizam e maior é a 

participação nos lucros(dividendos) recebida pelos acionistas. (CERBASI, 2013, p. 

123) 

A BM&FBovespa é uma empresa de capital aberto e responsável por controlar o 

Mercado de Ações brasileiro. O IBovespa é o indicador dos desempenhos das cotações das 

ações negociadas através da BM&FBovespa. O investimento é realizado pela compra e venda 
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de ações e, atualmente, as negociações são realizadas no pregão eletrônico, o Home Broker e o 

After Market. No Home Broker, os clientes passam a comprar e vender ações pelo site 

eletrônico das corretoras, e o After Market é a extensão de horários do pregão para atender o 

home broker. 

 

2.3.2 Perfil do investidor 

 

O perfil do investidor é classificado de acordo com a relação ao risco, à rentabilidade e 

aos lucros, podendo ser: conservador, moderado, agressivo. 

Figura 1 – Perfil do Investidor 

 
Fonte: Gazeta do povo (2015) 

 

2.3.2.1 Investidor conservador 

 

A partir da análise dos Bancos Santander e Caixa federal pode-se afirmar que o perfil 

conservador de acordo com o primeiro têm como objetivo a preservação do capital e possuem 

baixa tolerância a riscos. Também é representado por investidores que estão dispostos a correr 

um pouco mais de riscos na busca por retornos diferenciados e têm a necessidade de sacar os 

recursos em curto período de tempo. 

Para o segundo, esse tipo de perfil investe preferencialmente em investimentos como 

poupança, CDB, títulos públicos ou fundos de renda fixa com riscos classificados em muito 

baixo, baixo ou médio.  

 

2.3.2.2 Investidor moderado 
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Segundo a análise dos dados do Banco do Brasil (2020), o investidor moderado tem 

como característica a diversidade na sua carteira de investimentos, pois o mesmo deseja a 

segurança em seus investimentos, mas também busca investir em produtos com maior risco que 

possam proporcionar maiores ganhos a longo prazo. Conforme dados da Caixa Federal (2020), 

esse perfil de investidor mescla seus investimentos entre CDB, devido ao baixo risco, como 

também investe em fundos de renda fixa, por ser de médio risco. 

 

2.3.2.3 Investidor agressivo 

 

Conforme dados do Banco Santander (2020), o investidor agressivo possui alta 

tolerância a riscos, não possui necessidade de liquidez em curto/médio prazo e está disposto a 

aceitar as oscilações do mercado, mesmo que acarrete possíveis perdas. Baseado nos dados da 

Caixa Federal (2020), é aconselhado a investidores desse perfil como forma de proteger seu 

patrimônio, investir em renda fixa, poupança, CDB e fundos de risco baixo.  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

O capítulo tem por finalidade, abordar sobre a pesquisa realizada, descrever qual sua 

classificação, as características da população amostral, a forma de coleta dos dados para, na 

sequência, serem tabulados e interpretados.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada é classificada dentro do método utilizado e da forma de abordagem. 

Quanto ao primeiro, o método indutivo foi utilizado na pesquisa para obter o resultado final, 

através deste, observa-se as características de uma parte dos cadetes da Turma 150 anos da 

Campanha da Tríplice Aliança, e por consequência disto, induz-se que as mesmas 

características da população amostral representam a característica da turma. Quanto a forma, a 

pesquisa é classificada como quantitativa, possibilita traduzir tudo para um formato 

quantificável, ou seja, analisar através de números. 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é classificada com descritiva, porque têm como 

objetivo descrever as características de determinada população e desta forma estabelecer 

relações entre variáveis. Quanto aos meios ou procedimentos técnicos, a pesquisa é 

bibliográfica e de levantamento, por se tratar de um estudo baseado em materiais publicados e 

é de levantamento por se tratar de uma pesquisa analisada quantitativamente das características 

da população amostral através de um questionário. 

 

3.2 POPULAÇÃO, AMOSTRA E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para Silva, “Toda pesquisa estatística precisa atender a um público alvo, pois é com base 

nesse conjunto de pessoas que os dados são coletados e analisados de acordo com o princípio 

da pesquisa. Esse público alvo recebe o nome de população e constitui um conjunto de pessoas 

que apresentam características próprias” ([20--]). 

Segundo dados da 1ª Seção do Corpo de Cadetes da AMAN, a presente pesquisa tem 

como população os cadetes da turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança nos anos de 

2017 e 2020, atual quarto ano da AMAN, sendo estes 485 em 2017 e 454 em 2020. 
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Conformes os dados de Parise (2017), foram aplicadas 219 pesquisas para os cadetes da 

turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança em 2017. No ano de 2020, foram aplicadas 

XX pesquisas para os cadetes da mesma turma no ano de 2020. 

A forma de amostragem foi a não-probabilística para simplificar o processo utilizado. 

Sendo assim, não é possível retratar com precisão o universo selecionado, sendo estes 

escolhidos deliberadamente. 

 

3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

Os pesquisa aplicada foi realizada nos meses de maio e junho na AMAN, coletando 

dados de cadetes do quarto ano de 2020, por meio de um questionário na ferramenta de 

formulários Google Docs.  

O questionário online apresenta 15 questões de múltipla escolha referentes ao nível de 

conhecimento de educação financeira, conceitos de finanças, decisões de consumo e 

investimento do pesquisado, assim como seu perfil. 

Para ser realizada o estudo do problema desta pesquisa, foram comparados dados de 

pesquisa realizadas no ano de 2017, realizados pela mesma turma, quando estes cursavam o 

primeiro ano da AMAN. 

 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

Foi realizado um questionário de múltipla escolha, de acordo com o Anexo A, sobre o 

perfil socioeconômico e o nível de educação financeira do cadete, os quais foram analisados, 

quantificados e, por fim, tabulados através do programa Microsoft Excel. Com isso, são 

apresentados os dados obtidos em gráficos percentuais, e posteriormente, explicados e 

relacionados com o tema desta pesquisa. 

O foco do trabalho é mensurar o nível de educação financeira, suas decisões financeiras 

tomadas no cotidiano e seu perfil socioeconômico. 

O nível de educação financeira refere-se ao conhecimento do cadete sobre 

conhecimentos como juros, inflação, financiamento, tipos de investimento. Já as suas decisões 

financeiras trata das atitudes tomadas quanto ao seu consumo e finanças adquiridas, sendo elas 
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benéficas ou não para sua vida financeira, como por exemplo, a aquisição de um bem, carro ou 

imóvel financiado e os tipos de investimentos que realiza. 

Estudar e mensurar o perfil socioeconômico destina-se a compreender a relação do nível 

de educação financeira e suas decisões tomadas. Desta forma, pode-se explicar os motivos aos 

quais, nem sempre se encontrará um alto nível conhecimento sobre educação financeira 

diretamente ligado a um maior nível de investimento. 

Conforme os objetivos específicos deste trabalho, será verificado o nível de educação 

financeira, sua evolução durante a formação acadêmica em relação ao perfil socioeconômico. 

Para isso, cada item do questionário, conforme Anexo A, possui um objetivo. 

A primeira questão visa identificar o conhecimento prévio do pesquisado sobre 

educação financeira, assim como verificar se para o mesmo este nível é satisfatório. A próxima 

questão busca detectar as fontes do conhecimento adquirido, a relevância de cada uma na 

construção do aprendizado e conforme o objetivo “f”, mensurar a importância da formação 

acadêmica. 

A terceira questão procura verificar se os pesquisados consciência de que investimentos 

possuem diferentes níveis de rentabilidade, demonstrando assim que os bens materiais, como 

carros e imóveis, possuem menor liquidez. 

As questões quatro e cinco possuem objetivos similares, observar se a população 

amostral tem conhecimento da incidência de juros em relação ao tempo e qual forma de 

investimento possui a melhor relação maior juro e menor grau de risco. Assim, as respostas das 

questões são “b” e “c”, respectivamente. 

Posteriormente, a questão seis, busca relacionar aspectos como o consumo imediato à 

presença de juros e se o pesquisado tende adiantar seu consumo em detrimento a pagar maior 

preço no seu produto. Diante disso, a alternativa “b” é a correta para esta questão. 

A sétima questão trata dentro dos tipos de investimentos, qual o pesquisado julga ser a 

mais segura face a urgência da situação apresentada, trazendo assim a alternativa “b” como a 

resposta correta. 

As questões de oito a dezesseis visam identificar o perfil socioeconômico, de acordo 

com o objetivo “e” desta pesquisa. Os itens do perfil socioeconômico estudado são a idade, 

estado civil, raça, religião, renda familiar, grau de escolaridade dos pais, além de os tipos de 

dívida que possui e as características do consumo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados obtidos através da pesquisa. Está 

divido em cinco subitens, todos referentes ao cadete: seu perfil socioeconômico, sua fonte de 

educação financeira, seu nível de educação financeira, a predisposição ao risco, e por fim, 

planejamento e tomada de decisões.  

 

4.1 ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DO CADETE 

 

Para realizar o perfil socioeconômico do cadete e estipular o perfil da turma 150 anos 

da Campanha da Tríplice Aliança de forma indutiva, foram analisados os seguintes aspectos: 

idade, estado civil, raça, religião, renda familiar, formação escolar dos pais, principais gastos e 

dividas adquiridas.  

Conforme mostra o Gráfico 2, os cadetes da turma 150 anos da Campanha da Tríplice 

Aliança possuem a média de 22,58 anos. Dos cadetes respondentes, 39,2% têm 22 anos, 24,3% 

têm 23 anos, 14,9% têm 21 anos, 12,2% têm 23 anos, os restantes 9,4% correspondem a cadetes 

que têm 20, 25 e 26 anos. 

 

Gráfico 2 – Idade dos respondentes 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Em relação ao estado civil dos cadetes dessa turma, houve um aumento significativo em 

relação aos cadetes que eram solteiros no ano de 2017 e no ano de 2020 ou eram casados ou 

possuíam união estável. Em 2017, com 98,2% solteiros, 0,9% com união estável e 0,9% 

casados, em 2020, os solteiros passaram 82,4%, os casados foram de 0,9% para 10,8%, já os 
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cadetes que possuem união estável foram de 0,9% para 6,8. Conforme pode ser observado no 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 3 – Estado Civil dos respondentes. 

 
Fonte: AUTOR (2020). 

 

Sobre a raça, os cadetes se consideram 45,9% brancos, 23% pardos, 21,6% negros, 5,4% 

se consideram amarelos ou orientais e 4,1% indígenas. Conforme mostra o gráfico abaixo: 

  
Gráfico 4 – Raça dos respondentes 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Com base no Gráfico 5, é possível analisar a religião da população amostral.44% dos 

cadetes são católicos, 26% são evangélicos, 15% são espíritas, 12% não têm religião e 3% são 

muçulmanos. 
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Gráfico 5 – Religião dos respondentes 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

A renda familiar, como pode ser observada no Gráfico 6, dos cadetes da turma 150 anos 

da Campanha da Tríplice Aliança, 45% possuem renda familiar superior a R$ 4000,00, 20% 

possuem renda entre R$ 2500,00 a R$ 4000,00, 19% entre R$ 1500,00 a R$ 2500,00 e 16% 

possuem renda familiar inferior a R$ 1500,00. 

 

Gráfico 6 – Renda familiar dos respondentes 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Conforme pode ser visto no Gráfico 7, o nível de escolaridade entre os familiares dos 

cadetes é relativamente avançado. 59,4% dos cadetes têm origem em famílias concluíram algum 

tipo de Ensino Superior, 29,7% dos cadetes possuem familiares que concluíram o Ensino Médio 

e os outros 10,9% possuem pais que concluíram o Ensino Fundamental. 
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Gráfico 7 – Nível de escolaridade entre os familiares dos respondentes 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Como forma de analisar os cadetes da turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança 

referente ao controle orçamentário, buscou-se verificar a relação consumo x endividamento, 

através das questões 13 e 15. 

O gráfico a seguir é a análise da questão 13 sobre dados dos principais gastos dos 

cadetes. Percebe-se que, no ano de 2017, os cadetes gastavam seu dinheiro com material militar, 

alimentação e lazer. No ano de 2020, houve uma mudança entre os gastos, os gastos com 

alimentação e lazer superam os gastos com material militar. Ao decorrer da formação, verifica-

se que o cadete deixa de consumir materiais militares e passa a consumir bens e serviços de 

alimentação, lazer, vestuário e bens duráveis.  

 

 Gráfico 8 – Principais gastos  

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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O Gráfico 9 foi analisado a partir da questão 13, como forma de verificar o 

endividamento dos cadetes e Gráfico 10 foi analisado a partir de Parise (2017). Ambos gráficos 

retratam a turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança e o endividamento da turma. 

Verifica-se que no intervalo de três anos houve um aumento significativo de cadetes que 

contraíram dividas, em 2017, apenas 38% dos respondentes possuíam algum tipo de dívida e 

em 2020, esse número passou para 47%. Dentre os 38%, atualmente 55,3% quitarão suas 

dívidas em curto prazo, 25,5% não sabem quando quitarão suas dívidas e 19,2% quitarão suas 

dívidas em longo prazo. 

 

Gráfico 9 – Dívidas entre os cadetes da turma 150 anos da campanha da Tríplice Aliança no ano de 2020 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 10 – Dívidas entre os cadetes da turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança no ano de 2017 

  
Fonte: AUTOR (2020) 

 

4.2 FONTES DE CONHECIMENTO, SEGURANÇA E EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
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O conhecimento humano provém de diversas fontes e são transmitidas tanto de pessoa 

para pessoa, como também em materiais escritos. O conhecimento em educação financeira não 

difere do conhecimento humano e, dessa forma, o questionário buscou identificar as fontes de 

conhecimento e o nível de educação financeira que cada um se identifica. Foram considerados 

as fontes de conhecimento através fontes de jornal, revistas e internet, de aulas na faculdade, 

conversas com familiares e amigos e da experiência prática adquirida pelo cadete.  

O conhecimento adquirido com familiares e amigos foi considerado tanto em 2017, 

como em 2020, como a principal fonte do cadete. Segundo Parise (2017), os cadetes da turma 

150 anos da Campanha da Tríplice Aliança em 2017, elencaram o aprendizado com os 

familiares como fator de maior relevância. Diferentemente do que ocorreu em 2017, o 

conhecimento adquirido pela própria experiência deixou de ser a menos relevante, as fontes 

como jornais, revistas, rádio e TV se tornaram, na opinião dos respondentes, como a menos 

relevante. As demais fontes de conhecimento foram consideradas de média relevância. 

Para identificar o nível de educação financeira dos cadetes, foi estabelecido níveis de 

segurança quanto a percepção do aprendizado em educação financeira. Desta forma, observa-

se que houve diferença em dois grupos: em 2017, 37% dos cadetes se consideravam pouco 

seguros quanto ao seu nível de conhecimento, em 2020, esse número caiu para24,3%. Em 

contrapartida, os cadetes que se consideravam razoavelmente seguros somavam 40,6% em 2017 

e em 2020, esse número subiu para 47,3%. Os índices de cadetes que consideravam nada 

seguros apresentaram poucas mudanças e os cadetes muito seguros mantiveram os índices, 

conforme mostra o Gráfico 11 abaixo: 

 
Gráfico 11 – Percepção de segurança quanto ao nível de conhecimento em educação financeira 

 
Fonte: AUTOR (2020) 
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Verifica-se que durante os três anos de formação, houve uma evolução na percepção do 

nível de educação financeira dos cadetes. Em 2017, observou-se que menos de 50% dos cadetes 

se consideravam seguros o suficientes sobre o tema, já em 2020, ocorreu uma diminuição nos 

índices dos cadetes que se consideravam inseguros. Logo, percebe-se a contribuição da 

formação dos na educação financeira decorrente das fontes utilizadas pelos cadetes para ampliar 

seu aprendizado. 

 

4.3 NOÇÃO DE SEGURANÇA E PROPENSÃO AO RISCO 

 

A noção de segurança e propensão ao risco são influenciadas de acordo com o nível de 

conhecimento sobre investimentos e pelo perfil do investidor. Percebe-se que ao longo dos três 

anos de formação, o nível de conhecimento mudou, dessa forma as preferencias mudaram, e por 

consequência, o perfil de investidor da turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança 

também foi alterado. 

A quarta questão tinha como objetivo verificar o novo perfil de investidores da turma e 

perguntava se o respondente tivesse recursos para investir, sem ter prazo definido para resgate, 

qual tipo de investimentos o mesmo se identificaria.  

O perfil de investidor dos cadetes demonstra que estes preferem à rentabilidade, à 

segurança, à liquidez, caracterizando um perfil de investidor moderado. 41,9% dos cadetes 

investiriam em fundos de investimentos de médio risco, 20,3% investiram em caderneta de 

poupança, 20,3% investiriam em bens (Carros, motos, imóveis) e os outros 17,6% investiriam 

no mercado de ações.  

Segundo Parise (2017), a turma 150 anos da Campanha, em 2017, apresentou um perfil 

de investidor conservador, pois optaram por investimentos como poupança e bens duráveis. No 

gráfico abaixo, compara-se a evolução do tipo de investidor apresentado pela turma em 2017, 

de acordo com Parise (2017), e em 2020. 
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Gráfico 12 – preferência nos investimentos por parte dos respondentes 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

 

Para todo tipo de investimento deve ser levado em consideração a liquidez, a segurança, 

o grau de risco e a rentabilidade. Avaliar as noções de segurança e propensão ao risco é 

compreender a preferência individual, através desses três aspectos.  

A sétima questão do questionário tinha como objetivo identificar a preferência e avaliar 

o perfil financeiro dos cadetes dentro dos aspectos mencionados, e foi abordado na questão qual 

tipo de investimento o respondente julgaria melhor em caso de uma situação de desemprego. 

Dentre as alternativas, os respondentes poderiam optar por um investimento de menor liquidez, 

boa segurança e rendimento variável (aplicação em bens como carros e imóveis), outro 

investimento que apresentava certo grau de risco, de liquidez intermediária e de melhor 

rendimento (aplicações financeiras, como fundos de investimento) e a última oferecia grande 

segurança e liquidez, porém não apresentava rendimentos. 

Em uma situação de desemprego, os investimentos de maior segurança e liquidez são os 

que protegeriam uma família, nesta questão a conta corrente é a que oferece estes aspectos. Já 

bens como imóveis e carros, apesar de oferecerem boa segurança, apresentam baixa liquidez, e 

frente essa situação, a necessidade de dinheiro é fundamental, logo, estes investimentos 

dificultariam a situação da família.  

Em 2017, 57% dos cadetes julgaram que esses bens seriam a melhor forma de proteger 

uma família e em 2020, apenas 32% julgaram esse tipo de investimento como forma de proteger 

uma família. Em 2017, 35% dos cadetes julgaram como o melhor tipo de investimento seria a 

aplicação financeira e em 2020, esse índice subiu para 60%. Os índices referentes a conta 
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corrente como investimento que melhor protegeriam uma família se manteve constante. As 

respostas se encontram no gráfico abaixo em um comparativo com os anos de 2017 e 2020. 

 

Gráfico 13 – Resposta da sétima questão 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

4.4 INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA TOMADA DE DECISÕES 

 

As escolhas relacionadas ao consumo e investimentos dos cadetes está diretamente 

relacionada à sua educação financeira. Essa afirmação é corroborada através da análise das 

respostas do questionário aplicado: as mesmas proporções de cadetes que se consideram 

razoavelmente seguros ou muito seguros (cerca de 50%) é encontrada nas respostas de questões 

em relação à aquisição de um carro (cerca de 50% pouparia antes de comprar) ou até mesmo, 

em relação a aposentadoria (cerca de 50% têm planos de começar a poupar ou já possui algum 

tipo de previdência ou poupança). Conforme exemplifica a figura abaixo: 

Figura 2 – Percepção de segurança x aposentadoria x aquisição de carro 

 
Fonte: AUTOR (2020) 



43 

 

Na sexta e décima quinta questões, pôde-se observar a relação direta entre os índices de 

cadetes que não possuem dívidas com a forma de pagamento na compra de um carro. Os 

gráficos abaixo foram analisados a partir das respostas da sexta e décima quinta questões. 

Percebe-se que, a partir dos gráficos, apesar da turma 150 anos da Campanha da Tríplice 

Aliança ter apresentado evolução quanto ao nível de educação financeira, a tomada de decisões 

ao adquirir um carro ou no controle de dívidas não evoluíram proporcionalmente ao seu 

conhecimento entre os anos de 2017 e 2020. 

 

Gráfico 14 – Comparação das dívidas dos cadetes entre os anos de 2017 e 2020 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

Gráfico 15 – Comparação das preferências de aquisição de carros entre os anos de 2017 e 2020 

 
Fonte: AUTOR (2020) 

 

De acordo com os resultados analisados e discutidos, pode-se inferir que o nível de 

educação financeira dos cadetes da turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança evoluiu 
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durante os anos de formação, de 2017 a 2020, porém a tomada de decisões frente a atividades 

financeiras não evoluiu da mesma forma. Com isso, demonstra que o nível de educação não 

determina as decisões tomadas frente à aquisição de bens ou até mesmo no controle financeiro, 

evitando assim, contrair dívidas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo identificar a evolução do conhecimento de educação 

financeira que o cadete adquire ao longo da formação e corroborar que ao atingir o quarto e 

último ano da AMAN, o mesmo teria um melhor nível deste conhecimento. 

 Ficou comprovado, por meio de um questionário, que o nível de educação financeira 

dos cadetes da turma 150 anos da Campanha da Tríplice Aliança evoluiu no decorrer da 

formação da AMAN, entre os anos de 2017 e 2020. A análise do resultados obtidos mostrou 

que o objetivo “b” foi atingido, sendo assim o trabalho conseguiu identificar os aspectos ligados 

à evolução do nível de educação financeira. 

 Pôde-se concluir que os cadetes em 2020, conseguiram diferenciar os tipos de 

investimentos, e com isso, ter uma menor propensão ao risco e maior noção de segurança. Desta 

forma, a analise entre propensão de risco e noção de segurança aponta que ambas estão 

relacionadas ao nível de conhecimento e que a medida que o conhecimento aumenta, a 

propensão de risco e a noção de segurança aumentam. 

 A análise comparativa da percepção de segurança dos cadetes mostrou que a maioria em 

2017 já se considerava razoavelmente segura e a tendência percebida foi que, durante a 

formação acadêmica, essa percepção aumentou positivamente, demonstrando que os cadetes se 

sentiram mais seguros a respeito de seus conhecimentos para gerenciar suas finanças. 

 É conveniente ressaltar que o aumento da segurança por parte dos cadetes e do nível de 

educação financeira alterou o perfil de investidor dos cadetes. Em 2017, os cadetes 

apresentaram um perfil conservador e à medida que o conhecimento evoluiu, seu perfil passou 

a ser moderado, gerando maior confiança em investimentos futuros. 

 Analisando o perfil socioeconômico da população amostral, percebe-se que ao longo da 

formação o endividamento aumenta, assim como a contratação de empréstimos. Este aumento 

é proveniente dos gastos que os cadetes possuem ao longo da formação com materiais militares 

e outros bens supérfluos que poderiam ser evitados, tornando o fluxo de caixa negativo. Devido 

ao fluxo de caixa negativo, as dívidas foram se acumulando ao longo da formação e alguns 

cadetes perderam seu controle orçamentário, por não realizarem um planejamento prévio de 

suas finanças.  
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O aumento do nível de conhecimento em educação financeira analisado nos dados 

apresentados tem sua origem na experiência que o cadete adquire de sua experiência e de seus 

familiares. Porém é conveniente citar que o conhecimento acumulado também é influenciado 

pelos conceitos financeiros aprendidos por meio de matérias acadêmicas relacionada a 

microeconomia e finanças pessoais, como noções básicas de liquidez, segurança e rentabilidade.  

Percebe-se que o nível de conhecimento de educação financeira não determina a tomada 

de decisões frente à aquisição de um bem ou até mesmo do controle e planejamento correto de 

suas finanças, devido a característica de consumo da população estudada e a expectativa de 

aumento de salário ao final de 2020. 

Conclui-se que ao final da formação da AMAN, os cadetes da turma 150 anos da 

Campanha da Tríplice Aliança apresentaram maior nível de conhecimento de educação 

financeira, porém sua tomada de decisões foi pouco influenciada. 

Dessa forma, espera-se que os dados obtidos por este estudo possam ser utilizados como 

base para melhorar ainda mais o nível de conhecimento de educação financeira dos cadetes e, 

por meio deste, diminuir os índices de dívidas, podendo com um planejamento financeiro 

correto converte-las, em investimentos e melhorando a qualidade de vida. 
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APÊNDICE A 

 

Modelo de questionário aplicado 

 

1. Como você 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. 

 

2. Onde você adquiriu a maior parte dos seus conhecimentos para gerir o seu dinheiro? 

Preencha as lacunas por ordem decrescente de importância (1 – mais importante, 2- 

importância média-alta, 3- importância média...). 

 

Em casa com a família. 

De conversas com amigos. 

Em aulas na faculdade. 

De revistas, livros, TV e rádio. 

De minha experiência prática. 

 

3. Muitas pessoas guardam dinheiro para despesas inesperadas. Se você fosse guardar algum 

dinheiro para emergências, qual das seguintes formas seria a menos eficiente para o caso de 

precisar do recurso com urgência?  

a. Poupança ou Fundos de Investimento 

b. Ações ou Dólar 

c. Conta corrente 

d. Bens (Carro, moto, imóvel...) 

 

4. Se você tivesse recursos para investir, sem ter um prazo definido para resgatar, com qual 

das alternativas abaixo você mais se identificaria como aplicador?  

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

perdas. 

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

com algum risco. 

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

d. Bens (Carro, moto, imóvel...), pois a segurança para mim é a coisa mais importante. 

 

5. Em relação à sua aposentadoria, qual das alternativas abaixo melhor representa sua 

situação?  

a. Não me preocupei com isso ainda 

b. Pretendo ter apenas a aposentadoria militar 

c. Faço um plano de previdência/poupança própria para aposentadoria 

d. Tenho planos de começar a poupar para isso 

e. Não vejo necessidade de poupar para minha aposentadoria 
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6. Se você fosse comprar um carro, qual seria a melhor alternativa na sua visão? * 

a. Ter o carro imediatamente e pagar por ele durante 24 meses. 

b. Poupar por 15 meses para comprá-lo à vista, sem dívida. 

c. Ficar no meio termo, guardando dinheiro por uns meses e financiando o restante.  

 

7. Qual dos investimentos abaixo você julga que melhor protegeriam uma família em caso 

de desemprego?  

a. Depósito em conta corrente 

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

c. Aplicações em bens como carro ou imóvel 

 

8. Idade:  

c. 20 anos 

d. 21 anos 

e. 22 anos 

f. 23 anos 

g. 24 anos 

h. 25 anos 

i. 26 anos 

 

9. Estado Civil:  

a. solteiro 

b. casado 

c. União estável 

 

10. Qual raça você se considera?  

a. Branca 

b. Amarela/Oriental 

c. Negra 

d. Indígena 

e. Pardo 

f. outro 

 

11. Qual a sua religião?  

a. Católica 

b. Evangélica 

c. Espírita 

d. Sem religião 

e. Outro 

 

12. Qual sua faixa de renda mensal líquida familiar?  

a. Até R$ 500,00 

b. R$ 500,01 até R$ 1.000,00 

c. R$ 1.000,01 até R$ 1.500,00 

d. R$ 1.500,01 até R$ 2.500,00 

e. R$ 2.500,01 até R$ 4.000,00 

f. Acima de R$ 4.000,00 
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13. Com o que você gasta seu dinheiro? (Marque até três alternativas)  

a. vestuário 

b. alimentação 

c. lazer 

d. transporte 

e. material militar 

f. saúde 

g. bens duráveis (veículos, eletrônicos) 

h. outro 

 

14. Qual o maior grau de escolaridade dos seus pais?  

a. Ensino Fundamental Incompleto 

b. Ensino Fundamental Completo 

c. Ensino Médio Incompleto 

d. Ensino Médio Completo 

e. Ensino Superior Incompleto 

f. Ensino Superior Completo 

g. Pós-graduação Completo ou Incompleto 

 

15. Você tem algum tipo de dívida (empréstimos, financiamentos, rotativo do cartão)?  

a. Sim, tenho, mas trata-se de financiamento de longo prazo, cuja prestação eu sempre 

procuro pagar em dia 

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

c. Sim, mas vou pagá-las em pouco tempo, já que tomei o cuidado de calcular na ponta do 

lápis como e quando iria quitá-las 

d. Não, não tenho dívidas pessoais. Sempre faço o planejamento necessário para comprar à 

vista e com desconto. 

 
 


