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RESUMO 

 

 

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA E SUAS APLICAÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ESTABILIDADE NA VIDA ECONÔMICA DO FUTURO 

OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 

 

AUTOR: Mateus Drumond de Souza 

ORIENTADOR: Marcos Vinicius Teixeira 

 

 

A educação financeira pode ser considerada um meio de desenvolvimento uma vez que 

cidadãos bem instruídos quanto a este assunto se tornam consumidores mais conscientes e 

exigentes, capazes de utilizar seus recursos financeiros de maneira sábia. Além disso a 

manutenção de uma vida financeiramente sustentável é um dos fatores fundamentais para que 

se mantenha a qualidade de vida de um indivíduo e, portanto, sua capacidade laborativa, fato 

que se aplica inclusive para o Exército Brasileiro. Porém sabe-se que este conhecimento muitas 

vezes não é divulgado da maneira como deveria, tampouco explorado pelas escolas e 

instituições de ensino com o enfoque necessário, o que faz com que muitos cidadãos não 

apresentem os conhecimentos básicos para manter uma vida financeira saudável. O presente 

trabalho buscou analisar quais seriam estes conhecimentos através da elaboração de um 

referencial teórico e realizar uma pesquisa de campo, por meio de um questionário, dentro do 

corpo de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, afim de levantar dados acerca no 

nível de instrução dos cadetes. Dessa forma, foi possivel realizar uma comparação entre os 

conceitos levantados e os dados coletados dos cadetes e estabelecer uma análise do 

conhecimento dos cadetes acerca do assunto. Foi utilizada uma amostra de 60 cadetes, sendo 

metade pertencente ao primeiro ano de formação e outra metade pertencente ao quarto ano da 

formação. Estes cadetes foram submetidos a um questionário (apêndice A) e tiveram suas 

respostas analisadas com base no referencial teórico. Através da pesquisa foi possivel concluir 

que os cadetes possuem certo conhecimento sobre educação financeira, mas apresentam 

comportamentos que podem leva-los a futuras complicações. A maior parte dos cadetes 

analisados não realiza um planejamento financeiro detalhado, o que reflete em outros aspectos 

como a estagnação financeira. Muitos cadetes se mostraram inseguros ou pouco seguros em 

relação a seus conhecimentos financeiros o que refletiu em resultados que mostram que apenas 

uma parte menor dos cadetes analisados consegue administrar com maior excelência seus 

recursos. Foi possivel perceber a deficiência existente em relação a apresentação destes 

conhecimentos pela Academia, que representou apenas 6% das fontes de aprendizado do 

assunto. Com esta pesquisa foi possivel perceber que o Academia precisa trabalhar melhor e de 

maneira mais próxima do cadete para apresentar de forma formal este conteúdo. Foi possivel 

verificar que de maneira geral a visão do cadete em relação ao assunto está alinhada com a parte 

teoria levantada, mas ainda existe pouca prática dos conhecimentos levantados.   
 

 

Palavras-chave: Educação financeira. Corpo de cadetes. Conhecimento. Estabilidade.    
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ABSTRACT 

 

 

FINANCIAL EDUCATION AND ITS APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT 

OF STABILITY IN THE ECONOMICAL LIFE OF THE FUTURE OFFICER OF 

THE BRAZILIAN ARMY. 

 

 

AUTHOR: Mateus Drumond de Souza 

ADVISOR: Marcos Vinicius Teixeira 

 

Financial education can be considered a means of development once educated citizens on this 

subject become more aware and demanding consumers, able to use their financial resources 

wisely. Furthermore, the maintenance of a financially sustainable life is one of the fundamental 

factors for maintaining the quality of life of an individual and, therefore, his working capacity, 

a fact that applies even to the Brazilian Army. However, it is known that this knowledge is often 

not disseminated in the way it should, nor is it exploited by schools and educational institutions 

with the necessary focus, which means that many citizens do not have the basic knowledge to 

maintain a healthy financial life. The present work sought to analyze what this knowledge 

would be through the elaboration of a theoretical reference and to conduct a field research, 

through a questionnaire, within the cadet corps of the Military Academy of Agulhas Negras, in 

order to raise data about the level of instruction of the cadets. In this way, it was possible to 

make a comparison between the concepts raised and the data collected from the cadets and 

establish an analysis of the cadets' knowledge on the subject. A sample of 60 cadets was used, 

half belonging to the first year of the Academy and the other half belonging to the fourth year 

of the Academy. These cadets were submitted to a questionnaire (appendix A) and their answers 

were analyzed based on the theoretical reference. Through the research it was possible to 

conclude that the cadets have some knowledge about financial education, but have behaviors 

that can lead them to future complications. Most of the cadets analyzed do not carry out detailed 

financial planning, which reflects to other aspects such as financial stagnation. Many cadets 

were insecure or unsafe in relation to their financial knowledge, which reflected in results that 

show that only a smaller part of the cadets analyzed can manage their resources with greater 

excellence. It was possible to perceive the existing deficiency in relation to the presentation of 

this knowledge by the Academy, which represented only 6% of the sources of learning on the 

subject. With this research it was possible to realize that Academia needs to work better and 

closer to the cadet to formally present this content. It was possible to verify that, in general, the 

cadet's vision in relation to the subject is aligned with the theory part raised, but there is still 

little practice of the knowledge raised. 
 

 

Keywords: Financial education. Cadet corps. Knowledge. Stability 

 

 

 

 

 



7 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 - Do ano o qual pertence o........................................................................................ 26 

Gráfico 2 - Do estado civil ....................................................................................................... 27 

Gráfico 3 - Da existência de filhos ........................................................................................... 28 

Gráfico 4 - Da realização de um planejamento financeiro ....................................................... 29 

Gráfico 5 - Das dificuldades financeiras .................................................................................. 30 

Gráfico 6 - Da existência de dívidas ......................................................................................... 31 

Gráfico 7 - Dos tipos de dividas ............................................................................................... 32 

Gráfico 8 - Do hábito de poupar e investir ............................................................................... 33 

Gráfico 9 - Dos tipos de investimento ...................................................................................... 34 

Gráfico 10 - Dos conhecimentos acerca da educação financeira ............................................. 35 

Gráfico 11 - Das fontes do conhecimento sobre educação financeira ...................................... 36 

Gráfico 12 - Da visão sobre como conseguir segurança .......................................................... 37 

Gráfico 13 - Da visão sobre a finalidade da educação financeira ............................................ 38 

Gráfico 14 - Da visão sobre como melhor a situação financeira .............................................. 39 

 

 

  

 

file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953295
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953296
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953297
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953298
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953299
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953301
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953302
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953303
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953304
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953305
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953306
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953307
file:///C:/Users/gabri/Desktop/ACADEMIA%20MILITAR%20DAS%20AGULHAS%20NEGRAS.docx%23_Toc41953308


8 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................................... 9 

1.1 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 10 

1.1.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 10 

1.1.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 10 

2 REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................................. 11 

2.1 A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO MECANISMO DE DESENVOLVIMETO ...... 11 

2.2 DINHEIRO E CRÉDITO ................................................................................................... 14 

2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO ................................................................................... 17 

3. REFERENCIAL METODOLÓGICO ............................................................................. 24 

3.1 TIPO DE PESQUISA ......................................................................................................... 24 

3.2 MÉTODOS ......................................................................................................................... 24 

3.2.1 Levantamento dos conhecimentos. ............................................................................... 24 

3.2.2 Avaliação e Levantamento de dados. ........................................................................... 24 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO .......................................................................................... 26 

4.1 DOS DADOS PESSOAIS .................................................................................................. 26 

4.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................... 29 

4.3 POUPANÇA E INVESTIMENTOS .................................................................................. 33 

4.4 EDUCAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................. 35 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 39 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................... 41 

APENDICE A ......................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo já observou algumas vezes como o sistema capitalista pode se fragilizar e 

gerar períodos de instabilidade econômica em todo cenário mundial. Existem exemplos 

espalhados na história que confirmam essa afirmação e podem ser facilmente encontrados nos 

livros de história dos mais diversos povos, visto sua capacidade de impactar o mundo. 

Segundo (WORLD BANK, 2000) é comum que existam aumentos dos fluxos de capital 

para países emergentes quando ocorrem avanços tecnológicos na área de transportes e 

comunicações, principalmente. Porém (WORLD BANK, 2000) nos mostra que em todos os 

casos em que tal expansão de capital ocorreu existiu de maneira conseguinte uma crise 

econômica proveniente da súbita entrada deste capital no país.  

O Brasil não escapa desta realidade. Como qualquer outra nação capitalista o Brasil se 

encontra a mercê das flutuações econômicas e das mudanças intensas de fluxo de capital 

mundial e assim, por consequência, estão também sujeitos a este cenário os brasileiros.  

Além deste fato podemos observar internamente na atual conjuntura política e 

econômica um momento de grande instabilidade e incerteza sobre o futuro financeiro do país. 

Segundo (BRASIL, 2019) a atual estratégia para alavancar um desenvolvimento sustentável se 

baseia no controle de gastos e nas reformas estruturantes, sendo uma destas a reforma da 

previdência, fato que afeta diretamente a população.  

Neste contexto estão também inseridos os militares, que tiveram uma reestruturação da 

carreira modificando alguns aspectos que podem ser relevantes pois modificam alíquotas de 

contribuição inclusive de dos alunos de escola de formação. (BRASIL, 2019).  

Levando em consideração esta situação, pode-se dizer que existe grandes chances de 

que diante períodos de crise a qualidade de vida de pessoas que não sabem organizar sua vida 

financeira pode decair muito. (BRASIL, 2015) Nos mostra a importância da estabilidade 

financeira para a manutenção de uma vida saudável e assim uma boa qualidade do trabalho 

executado em uma organização militar, garantido assim sua operacionalidade. 

Além disso, cabe ressaltar que o oficial do Exército brasileiro será responsável pela 

formação dos efetivos variáveis de soldados recrutas, jovens que na maioria das vezes não 

possuem conhecimentos claros e concisos sobre este tipo de informação. Isso gera uma grande 

probabilidade de que o oficial se depare com uma situação em que seu dever seja passar 

informações acerca deste tema para um desses jovens. 

Levando em consideração o exposto é natural a pergunta: O futuro oficial do Exército 

Brasileiro possui os conhecimentos necessários para a manutenção de sua qualidade de vida 
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através da estabilidade financeira? Quais seriam os conhecimentos mínimos necessários aos 

militares que se formam na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)?     

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Definir a importância e o nível de conhecimento sobre educação financeira para o futuro 

oficial do Exército brasileiro.   

 

1.1.2 Objetivos específicos   

 

Definir o nível de conhecimento sobre educação financeira e suas aplicações do cadete 

das agulhas negras;  

Definir qual seria o nível mínimo de conhecimento para que o cadete se torne um oficial 

capaz de manter uma vida financeira equilibrada;  

Estabelecer uma comparação dos dados obtidos e definir se o cadete possui atualmente 

o que é necessário para se tornar um oficial com consciência financeira.    
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A EDUCAÇÃO FINANCEIRA COMO MECANISMO DE DESENVOLVIMETO 

 

A educação, em linhas gerais, é fundamental para o desenvolvimento humano na 

sociedade. Por isso o ensino é estratificado em várias fases que começam durante o período da 

infância. À medida que a criança se desenvolve novas fases são apresentadas, com objetivos 

diferentes, acompanhado as capacidades de desenvolvimento da criança. O que é possível 

observar é que em todas essas fases existe um objetivo comum: O desenvolvimento humano. 

Para Peretti (2007) apud Krüguer (2014) as escolas seriam as responsáveis por lançar no mundo 

o material humano capacitado para promover crescimento e progresso.   

Neste caso, a educação financeira também faz parte deste processo, sendo segundo 

(RODRIGUES et al., 2013) um fundamental instrumento capaz de melhorar o todo de um 

cenário econômico através da mudança individual de hábitos financeiros nocivos e 

descuidados. Além disso para a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2005) apud Brasil (2018) a educação financeira pode ser definida como um processo 

pelo qual um indivíduo passa para que desenvolva conhecimentos atinentes à área de finanças 

para que este se torne capaz de entender e manipular as oportunidades provenientes de produtos 

financeiros com maior confiança e sabedoria, diminuído riscos e aumentando assim as chances 

de se conseguir um bem estar financeiro.  

 Sendo assim é fato que se todos tivessem os conhecimentos relevantes para se manter 

uma vida financeira estável e promissora, a sociedade como um todo se beneficiaria. No entanto 

o que se observa é que este conhecimento não é transmitido da maneira como se deveria. 

Atualmente existem medidas que buscam ampliar o alcance da educação financeira, como a 

Estratégia Nacional para Educação financeira (ENEF), mas ainda há pouca difusão do assunto 

em ambientes estudantis como escolas e colégios pelo brasil.  

 É o que explica Martins (2004, p.05): 

 

O aluno não estuda noções de comércio, economia, finanças ou impostos. O sistema 

educacional ignora o assunto “dinheiro”, algo incompreensível, já que a alfabetização 

financeira é fundamental para ser bem sucedido em um mundo complexo. [...] Não 

tenho dúvida de que essa falha é responsável por muitos fracassos pessoais e 

familiares. (MARTINS, 2004, p. 05).  
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 Neste sentido kyosaki (2000, p.44), em sua obra “pai rico pai pobre”, faz uma 

comparação metafórica da educação dada durante o período de aprendizagem básica com a 

construção de alicerces sustentáveis que sirvam para erguer uma grande torre: 

 

Se você quer construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar 

profundamente o terreno e construir sólidos alicerces. [...] Nosso sistema escolar, por 

ter sido criado na época agrária, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra 

batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer fundamento 

financeiro. [...] (KYOSAKI, 2000, p. 44) 
  

 É evidente que a educação formal nas escolas não prioriza este tipo de conhecimento, 

criando um ciclo de ignorância no assunto que pode criará problemas que irão se perpetuar 

durante as gerações. Sob a ótica do autor apresentada acima, sem os alicerces de um 

conhecimento financeiro seguro é provável que muitas famílias venham a enfrentar problemas 

no futuro, uma vez que poderão cair em armadilhas comuns entre aqueles que buscam aumentar 

seu poder de consumo de forma rápida ou pessoas que enfrentam problemas financeiros. É o 

que evidencia o autor: 

 

A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado 

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

função do pagamento de prestações mensais que reduzem suas capacidades de 

consumir produtos que lhes trariam satisfação. (RODRIGUES et al., 2013 p. 12) 

  

 A difusão deste assunto é limitada também dentro do ambiente da pesquisa. O Exército 

Brasileiro produziu um Caderno de instrução básica sobre conceitos financeiros e educação 

financeira aos moldes de outros manuais de instrução da força, porem pouco difundido dentro 

da própria Academia militar das Agulhas Negras (AMAN). 

 Neste caderno de instrução são valorizados conceitos relacionados às definições de 

educação financeira ao bem estar pessoal que este conhecimento pode trazer e às possibilidades 

de crescimento pessoal que podem ser obtidas. “Resumidamente, educação financeira é um 

tema comportamental que orienta a melhor maneira de utilizar o dinheiro que entra e sai. [...]” 

(BRASIL, 2015 p. 13). “A saúde financeira gera saúde mental, que gera saúde física, que gera 

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

 É interessante perceber que tal lacuna nos conhecimentos atinentes a esta área especifica 

se deve também ao fato de que muitas pessoas desconhecem o próprio fato da existência desta 

lacuna. Por se tratar de uma questão cotidiana é comum o pensamento de que todo individuo 

conhece o necessário quando se trata de administrar o próprio dinheiro. Ao fazer isso muitas 

pessoas automaticamente assumem dominar outros conceitos fundamentais para gestão 
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financeira quando na verdade poderiam aprender muito mais, assim como evidenciado no 

exposto: 

 

Talvez esse aparente desinteresse decorra do fato de acharmos que sabemos mais 

sobre o uso do dinheiro do que realmente sabemos, e isso pode trazer a falsa sensação 

de que dominamos os assuntos relacionados à gestão financeira. (RODRIGUES et al., 

2013 p. 12)  

  

Isso fica claro pois poucas pessoas buscam por conta própria aprofundar seus 

conhecimentos nesta área, sendo a fonte primaria destas noções resultados da observação feita 

por todos aos mais velhos, em especial os familiares. Atualmente tem se discutido este tipo de 

assunto com mais frequência e existem diversas fontes disponíveis para que um indivíduo 

consiga fundamentar suas bases financeiras.  

Arcuri (2018, p. 179) diz que “Cada um de nós tem que cuidar do próprio dinheiro sem 

depositar nas mãos de outra pessoa [...] a responsabilidade pela tranquilidade financeira no 

futuro. [...]”. Os mais interessados em desenvolver as habilidades necessárias para que se tenha 

uma vida financeira saudável deveriam ser os próprios indivíduos, e não há como fazer isso 

sem instrução. Kyosaki (2000, p. 127) diz que a mente é o único ativo verdadeiro que todos nós 

possuímos, isto é, nossa única maneira de melhorarmos e nos desenvolvermos é trabalhando 

nossa mente e absorvendo conhecimento.  

Portanto é através da educação que se obtém desenvolvimento. Através do 

conhecimento é possível mudar cenário especifico que não se apresenta a favor de uma 

determinada situação.  

  

O maior grau de conhecimento de finanças pessoais tende promover uma maior 

inclusão de segmentos da população que estejam à margem do sistema financeiro, 

além de contribuir para a formação de poupança. A educação pode atuar diretamente 

nas variáveis pessoais e sociais, contribuindo para formar ou amadurecer uma cultura 

de planejamento de vida [...] (SAMPAIO, 201- p. 31) 

 

Com o conhecimento necessário uma pessoa se torna apta a tomar o controle de sua vida 

financeira e com isso desenvolver hábitos mais racionais e saudáveis, o que contribui para a 

manutenção de seu bem estar psicológico e físico. Todos esses aspectos abordados neste tópico 

dizem respeito a um panorama geral sobre a importância da educação financeira para o 

desenvolvimento humano pessoal, fato que é aplicado a vida dentro do Exército Brasileiro  

A manutenção do rigor psicológico é fundamental para que o oficial desempenhe suas 

funções adequadamente e esse fator está diretamente ligado ao bem estar financeiro pessoal 

bem como de sua família. Isso se estende a qualquer integrante da força (BRASIL, 2015 p. 11).  
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Logo um militar que sabe administrar sua vida financeira certamente entregara para sua 

organização maior capacidade operativa, sendo que, no caso dos oficiais, o conhecimento 

atinente a está área deve ser consolidado de tal forma que este seja capaz de atuar como vetor 

da educação financeira para sua tropa garantindo sua integridade. 

Portanto a educação financeira está diretamente ligada com o desenvolvimento humano 

da tropa e, portanto, com próprio desenvolvimento da operacionalidade da força.   

 

2.2 DINHEIRO E CRÉDITO 

 

Em linha gerais, o objetivo macroscópico da educação financeira é basicamente fazer 

com que o indivíduo utilize seu dinheiro de forma racional, tomando decisões acertadas 

dependendo o mínimo possível de fatores emocionais. Portanto a utilização de produtos 

financeiros de forma racional é reflexo de uma boa educação financeira (RODRIGUES et al. 

2013) 

 Sob esta ótica um dos principais recursos disponíveis para uma pessoa é o crédito. Este 

recurso nada mais é do que dinheiro, porém, que a pessoa que o contrata ainda não o possui. O 

que está pessoa contrai na verdade é uma promessa de pagamento pela utilização deste dinheiro. 

Isso fica claro no exposto: 

 

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

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

do consumo para a aquisição de bens ou contratação de serviços. [...] (RODRIGUES 

et al., 2013 p. 28)     

  

Portanto, crédito pode ser considerada uma fonte extra de recursos que podem ser 

utilizados na aquisição antecipada de bens de consumo (O ECONOMISTA, 2019)   

 Para esse fim existem várias formas de crédito oferecidas como produtos financeiros as 

pessoas, desde práticas como o penhor até o mais conhecido cartão de credito. O fato é que 

todas essas modalidades possuem o mesmo princípio: A confiança. A palavra crédito 

distanciada de assuntos financeiros carrega consigo um significado neste sentido.  Isso por que 

aquele que concede o empréstimo espera receber o valor concedido ao final de um certo 

período, isto é, a instituição credora confia que o consumidor irá cumprir sua parte ao final. 

(BRADESCO, 201-?)  

 Neste cenário deve-se incluir um conceito fundamental quando se trata de crédito: Os 

juros. Estes, de forma simplificada, podem ser vistos como o valor pago ao final de um período 

de tempo pelo dinheiro que foi fornecido no início do processo, evidenciado por Rodrigues et 
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al. (2013) em uma comparação ao pagamento de juros com uma espécie de aluguel pelo 

dinheiro: 

 

[...]. Para facilitar a nossa reflexão, vamos tratar os juros como sendo o valor do 

aluguel do dinheiro no tempo. Na visão de quem paga, os juros correspondem ao 

pagamento do “aluguel” pela utilização de recursos de terceiros, no caso, o dinheiro. 

[...]. Pensando na visão de quem recebe, os juros correspondem ao recebimento do 

aluguel pela cessão, temporária, de recursos financeiros próprios a terceiros. 

(RODRIGUES et al. 2013 p. 25) 

 

Adquirir crédito pode ser vantajoso de várias formas desde que seu uso seja responsável 

e consciente. Antes de buscar é necessário que se tenha claro os objetivos que motivam essa 

necessidade e um bom planejamento para que a contração desta responsabilidade financeira não 

se torne uma dívida impossível de ser paga. (BRADESCO, 201-?).  

Quando utilizado da maneira correta Rodrigues et.al (2013) nos mostra que o crédito 

contribui para certa necessidade ou suprir uma situação de emergência ou mesmo a contratação 

de serviços frente uma eventual falta de recurso próprio. É possível que o credito se torne 

também aliado para realização negócios que se apresentem de maneira inesperada. Isso 

significa dizer em síntese que o crédito é um bom recurso para ser utilizado para situações 

inesperadas que se apresentem em momentos em que um indivíduo não possua os recursos 

financeiros necessários para arcar com os custos a serem desembolsados. Isto é claro se o 

planejamento orçamentário não for prejudicado no futuro.  

Os juros representam os lucros que uma intuição financeira fornecedora de crédito 

obtém desta operação, representando para aquele que contrata uma dívida em relação àquela 

instituição. É este fator que cria os riscos inerentes a obtenção de crédito e evidenciam a 

importância de desenvolver conhecimentos suficientes para utilizar de maneira sabia e segura 

este tipo de recurso.  

  

O uso inadequado do crédito pode levar ao endividamento excessivo e comprometer 

toda a sua vida financeira, podendo acarretar descontrole emocional, problemas de 

saúde e, até mesmo, desestruturação familiar. Assim, é importante refletir antes de 

tomar crédito e não o utilizar de forma indiscriminada. (RODRIGUES et al. 2013 p. 

28)  

 

Muitos caem na armadilha de mal interpretar a utilização de crédito e muitas vezes o 

utilizam como extensão dos rendimentos mensais. Esta é uma visão completamente equivocada 

visto que como dito anteriormente o crédito é para aquele que o contrata uma dívida, portanto, 

o dinheiro utilizado de fato não pertence ao consumidor. Assim, conforme mostrado 
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anteriormente, este dinheiro é uma fonte extra de recurso proveniente de terceiros que pode ser 

utilizada porem não é uma fonte de renda própria do indivíduo. É o que nos diz Brasil (2015): 

 

Não se deve usar o cartão de crédito como extensão do salário. Comprar pensando em 

usar o limite do cartão de crédito ou do cheque especial é contar com o recurso extra, 

o que abre margem para o descontrole financeiro na hora de repor essa quantia. 

(BRASIL 2015, p. 29) 

 

Portanto o uso de crédito traz consigo consideráveis contrapartidas em relação as suas 

vantagens. O pagamento de juros é o maior impacto evidenciado pelo uso de crédito e gera 

outras desvantagens que impactam significativamente na vida financeira das pessoas, como a 

possível obtenção de dividas insustentáveis e o risco de inadimplência. Ao assumir a dívida o 

consumidor se compromete a paga-la dentro de um período de tempo determinado o que implica 

no seu poder de consumo de forma negativa durante este período. (RODRIGUES et al. 2013 p. 

28)     

 Existem variadas modalidades de crédito como empréstimos, financiamentos, cartões 

de credito e cheque especial. Brasil (2015 p.31) destaca estes dois últimos: “O cartão de crédito 

e o cheque especial são os mais tentadores meios de créditos colocados à disposição dos 

consumidores. [...]”. Isso acontece, pois, estes dois tipos de crédito são de fácil acesso aos 

consumidores devido a essas modalidades possuírem o crédito já pré-aprovado. Segundo Carla 

(201-) no caso do cheque especial o banco fornece um crédito que fica disponível nas contas 

correntes de seus clientes para uso imediato. Segundo Nu Pagamentos (2020) o cartão de crédito 

fornece uma espécie de empréstimo de dinheiro para que o consumidor utilize durante um 

período de tempo, sendo que, ao final deste período, os gastos realizados são centralizados e 

pagos em apenas uma cobrança.   

 A utilização de crédito pode ser útil e uma ferramenta valiosa para manutenção de uma 

vida financeira saudável frente a imprevisibilidade e a complexidade do mundo atual desde que 

se tenha consciência financeira e um bom planejamento. É importante perceber que, frente a 

grande quantidade de produtos de crédito disponíveis, é interessante que se pesquise e busque 

se definir qual a melhor modalidade a ser utilizada frente a situação que se apresenta. Para isso 

a busca de um especialista se mostra uma boa medida a ser tomada antes de se efetuar tal ação, 

sendo que se faz necessário um estudo prévio para que não existam enganos referentes membros 

de instituições financeira que na verdade busquem a melhor ação a ser tomada para a própria 

instituição.  
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2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
 

Para que se alcance um objetivo é fundamental que existam pontos intermediários entre 

a concepção e o cumprimento do objetivo em si, planejados cuidadosamente, como objetivos 

intermediários.  Essa afirmação se estende para praticamente qualquer esforço que se faça para 

alcançar um objetivo e isso fica claro ao analisarmos o próprio Exército Brasileiro quando se 

trata do planejamento de operações e ações táticas. Existem diversos manuais de campanha que 

buscam especificar ações e medidas que devem ser buscadas pelos comandantes responsáveis 

para que se atinja o objetivo estratégico assim como mostra Brasil (2014): 

 

Este manual incorpora um modelo desenvolvido a partir do aprendizado 

organizacional, que consiste nas principais atividades de comando e controle 

desenvolvidas durante as operações: o planejamento, a preparação, o controle da 

execução e uma contínua avaliação das operações.  (BRASIL 2014, p.11) 

 

 Assim como dito antes essa ideia se estende para praticamente qualquer área que se 

analise, não sendo diferente para Educação financeira. Para se atingir objetivos pessoais que 

envolvam recursos financeiros é imprescindível que se planeje e se trace estratégias para se 

atingir este objetivo. Neste aspecto Rodrigues et. al (2013) aborda como as pessoas costumam 

possuir sonhos e objetivos futuros, mas não conhecem os caminhos necessários para que estes 

sejam obtidos: “[...]. Um problema que muitas pessoas enfrentam é não saber como transformar 

os sonhos em realidade. [...]”. (RODRIGUES et.al., 2013, p.12). Para o autor existe uma clara 

diferença entre sonhos e projetos, sendo os sonhos simplesmente objetivos pessoais que uma 

pessoa possuí e os projetos incluem um planejamento detalhado que busca o desenvolvimento 

de planos e estratégias para que aqueles objetivos sejam atingidos. Desta forma é possível 

resumir sonhos e projetos de acordo com o posicionamento que se toma frente aos dois, sendo 

que: “[...]. O projeto implica um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço 

ou resultado exclusivo na direção do sonho ou dos objetivos que se quer concretizar. [...]” 

(RODRIGUES et. al., 2013, p. 12).  

 Assim é possível perceber uma relação complementar entre sonhos e projetos, aonde 

um normalmente só se concretiza com a execução do outro. 

 Neste sentido, Arcuri (2018) destaca a importância de se ter um objetivo claro e concreto 

pois assim, percorrer o caminho traçado e alcançar as metas relacionados com o projeto 

elaborado se torna mais estimulante e racional, tornando as conquistas pessoais mais palpáveis 

e fáceis de serem obtidas. Para a autora, os objetivos devem ser definidos levando três fatores 

em consideração: A autenticidade, a importância e por fim que este objetivo seja justificável. 
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Dessa forma os objetivos devem ser pessoais e manifestar os sonhos e desejos da pessoa que os 

elabora e possuir uma importância que se justifique de maneira racional para satisfazer os 

anseios de quem os propõe.  

  

Um objetivo justificável é algo que faça sentido, que tenha significado para você e 

para a sua vida [...] o que esse bem material ou serviço vai me proporcionar que é tão 

importante para mim?  (ARCURI 2018, p. 41) 

 

 Segundo Rodrigues et. al. (2013) estabelecer objetivos é o primeiro passo para que se 

possa começar um projeto e por conseguinte definir um planejamento financeiro que permita 

que tal objetivo se concretize. O autor elenca como segundo passo, definir etapas intermediarias 

durante o processo, desta forma, estabelecer pontos de controle a serem trilhados. Ou seja, é 

fundamental que o projeto estabeleça metas a serem cumpridas durante o período de tempo 

estabelecido para o que o objetivo seja conquistado. O objetivo controlar o de maneira objetiva 

e organizada o andamento do projeto e seu futuro. Isso permite que o indivíduo consiga realizar 

mudanças ocasionadas por imprevisibilidades durante o percurso. 

 Neste cenário de metas é preciso discutir como cumpri-las. Ao estabelecer estes 

objetivos intermediários é preciso desenvolver maneiras eficazes de se conseguir os insumos 

financeiros necessários para o cumprimento destes prazos determinados. Para isso, desenvolver 

um planejamento financeiro após definido o objetivo final é fator primordial para que se alcance 

êxito. Nesta ocasião Rodrigues et. al. (2013) apresenta como ferramenta o orçamento pessoal, 

cujo objetivo, de maneira resumida é fornecer um mapeamento da renda que a pessoa possuí, 

ou seja, um balanço entre o dinheiro que é recebido e o dinheiro que é gasto.  

Através desse controle é possível que se obtenha uma série de vantagens que vão 

permitir que a pessoa tenha uma maior capacidade de planejar seu futuro financeiro, como: 

Fornecer uma visão geral da situação financeira que se tem no período analisado, proporcionar 

uma percepção dos projetos que mais se encaixam dentro da realidade orçamentaria da pessoa, 

mapear o perfil de gastos e por consequência definir hábitos financeiros que podem ser 

prejudiciais, além de contribuir para diminuir os impactos de eventuais imprevistos que possam 

ocorrer. (RODRIGUES et. al. 2013 p.20) 

Desta forma a elaboração de um orçamento é o início de um bom planejamento a longo 

prazo. Brasil (2015) afirma que o controle do dinheiro fornecera as informações necessárias 

para que a pessoa seja capaz de planejar e controlar seu orçamento. Segundo o autor o uso de 

planilhas é de grande ajuda para mapear gastos e rendas e estabelecer um orçamento. 

Atualmente a tecnologia e o acesso à informação fizeram com que este tipo de ferramenta se 
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tornasse muito mais acessível. É possível encontra modelos prontos e intuitivos disponíveis 

facilmente na internet ou até mesmo programas para dispositivos móveis que possuam a função 

de mapear detalhadamente os fluxos do dinheiro do indivíduo. Brasil (2015) mostra um 

exemplo de uma planilha orçamentaria:  

 

fonte: BRASIL (2015, p. 23)   

 Neste modelo estão descritas as entradas de renda em relação a determinado mês e 

alguns exemplos de possíveis gastos que normalmente uma pessoa possuí. Para facilitar o 

Figura 1- Modelo de tabela para controle de orçamento 
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processo de planejamento, Rodrigues et. al. (2013) divide a realização do orçamento em 4 

etapas distintas.  

 A primeira etapa se trata em fazer uma análise para se levantar as despesas e receitas 

dentro do período analisado. Em Seguida, na segunda e terceira etapa é importante que se 

registre esse levantamento em uma planilha similar ao modelo a cima, por exemplo, ou em 

outro meio que permita um maior controle, já agrupando os dados de maneira a formar grupos 

que dividam uma similaridade entre si. Por fim é feita uma análise detalha dos dados 

encontrados de forma que se tire conclusões acerca do balanço entre gastos e receitas. É desta 

forma que a pessoa conseguirá realizar a gestão orçamentaria de maneira satisfatória, podendo 

mapear seus hábitos financeiros e gastos mais comuns e definir se sua vida financeira está em 

ordem. (RODRIGUES et. al., 2013, p. 21, 22) 

 Além do planejamento orçamentário é importante que se busque realizar o planejamento 

do consumo. Isso significa realizar um consumo de forma racional buscando sempre alinhar os 

gastos que mais se adequem aos projetos principais que trarão maior satisfação pessoal, 

portanto, maior qualidade dívida.  

 

Consumir de maneira planejada e consciente não significa restringir gastos e deixar 

de comprar. Não se trata de fazer menos de tudo. O que estamos falando aqui é fazer 

mais daquilo que é mais relevante para você e menos daquilo que é menos relevante 

para sua realidade, seus anseios [...] (RODRIGUES et. al., 2013 p.35) 

 

 Ao gastar de maneira consciente é possível maximizar o planejamento financeiro como 

um todo, pois há um melhor controle dos gastos. Dessa forma é possível evitar gastos 

imprevistos que poderiam ter sido definidos antes. É, portanto, através deste planejamento que 

se controlam os gastos. 

 

2.4 INVESTIMENTOS 

 

O planejamento financeiro contribui para uma vida financeiramente mais estável e após 

atingir esta estabilidade é comum que o orçamento se mostre superavitário. Rodrigues et. al. 

(2013) define esta diferença superavitária entre as receitas e os gastos como poupança. A 

questão que pode ser levantada diante deste cenário é o que fazer com esta poupança?  

 Uma opção que pode ser vantajosa nesta ocasião se trata das aplicações e investimento 

em suas várias diversificações.  
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 Os investimentos podem ser divididos em dois grupos com características distintas. 

Rodrigues et. al. (2013) define os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda 

variável, sendo que a diferença entre esses grupos se concentra basicamente em seus 

componentes e como a renda retorna para o investidor.  

Para entender os investimentos é preciso buscar alguns conceitos que servirão para 

analisar alguns aspectos a serem tomados como base antes de se fazer tal aplicação. Dentro do 

escopo dos investimentos de renda fixa podem ser citados alguns tipos mais comuns 

relacionados a captação de recurso por parte do governo, como os títulos públicos, ou títulos 

que são emitidos pelo setor privado também com o objetivo de captar recursos. Dessa forma 

Cerbasi (2008, p.102) explica que: “títulos são dividas”. Um indivíduo, ao comprar um título, 

seja ele público ou privado, está executando um empréstimo a entidade que o oferece, com a 

diferença que, para títulos públicos, o dinheiro é emprestado para o próprio governo, que ao 

mesmo tempo alimenta sua dívida interna, com o objetivo de angariar fundos para executar 

projetos diversos. (CERBASI, 2008) 

Este tipo de investimento está atrelado à algumas taxas que existem no Brasil que 

regulam alguns indicadores econômicos, como a inflação, por exemplo. Portanto é necessário 

entender como alguns desses indicadores funcionam dentro do país.   

A política monetária tem a função de regular a moeda internamente no País. Para o 

Brasil, este controle é feito através da taxa básica de juros. A esta taxa dá se o nome de Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia (Selic). Segundo Nu pagamentos (2019) a taxa Selic seria 

basicamente uma ferramenta pela qual o país consegue controlar a inflação, estando relacionada 

com todas as taxas de juros cobradas no país. Para Arcuri (2018) ela pode ser considerada assim 

a taxa que regulará todas as taxes relacionadas as operações envolvendo taxas de juros. O 

funcionamento da Selic está relacionado com indicadores financeiros que mostram o 

comportamento da economia no país. Seu ajuste é feito pelo Comitê de Política Monetária ou 

Copom. 

Um outro indicador econômico que está relacionado com este tipo de investimento é o 

índice de preços para o consumidor amplo (IPCA). Segundo Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (2020) o IPCA possui a finalidade de verificar a variação dos preços, seja de bens 

de consumo ou serviço dentro de um período de tempo determinado. 

Como dito anteriormente os investimentos de renda fixa, em especial os títulos públicos, 

estão atrelados as essas taxas e indicadores, de forma que os rendimentos de quem aplica o 

dinheiro serão calculados através dos valores desses indicadores. (TESOURO DIRETO, 201-)  
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É importante salientar que os investimentos possuem componentes que os caracterizam, 

sejam estes os riscos envolvidos ao realizar o investimento, sua liquidez e sua rentabilidade. Os 

riscos estão se relacionam com a probabilidade de que em um investimento exista perda de 

valor em relação a capital investido. A liquidez diz respeito a capacidade da aplicação realizada 

retornar para o investidor como renda utilizável. Por fim, sua rentabilidade descreve as 

possibilidades de ganho com determinado investimento, sendo, portanto, investimentos mais 

rentáveis responsáveis por retornar percentuais de crescimento de renda maiores que os menos 

rentáveis. (RODIGUES et. al., 2013) 

Este conhecimento é necessário para que se faça um julgamento do melhor investimento 

a ser realizado de acordo as características do próprio investidor, isto é, a aplicação deve 

fornecer características que se adequem aos objetivos do investidor. 

Este é o funcionamento básico dos investimentos de renda fixa, que podem ser uma boa 

opção para quem busca ampliar a poupança mensal e criar uma reserva financeira buscando 

atingir suas metas e projetos.  

Assim como abordado anteriormente existem investimentos de renda variável. Estes são 

investimentos mais incertos acerca de sua rentabilidade pois não estão diretamente ligados a 

indexadores econômicos como os índices mostrados anteriormente. Neste caso é apenas 

possível estimar a provável rentabilidade que determinado ativo poderá trazer no futuro. 

(RODRIGUES et.al., 2013) 

O exemplo mais comum são as ações, que nada mais são que títulos fornecidos por 

empresas que abrem seu capital em porções e vendem estas porções para investidores. Neste 

cenário os rendimentos estão relacionados ao crescimento da empresa, isto é, o valor monetário 

representado pela empresa, determinado pela credibilidade de que aquela empresa apresentara 

um futuro prospero e irá crescer. Portanto este é um investimento com risco maior, uma vez 

que não é possível determinar que este crescimento irá acontecer de fato. Aliado a isso as 

empresas comumente sofrem flutuações de crescimento devido a flutuações da própria 

economia que acontecem muitas vezes por situações inusitadas que podem acometer o cenário 

nacional ou internacional.  

Em contrapartida estes investimentos apresentam rendimentos com percentuais de 

ganho maiores e mais flexíveis, podendo fornecer ganhos maiores em menores prazos. Outro 

ponto importante é que existem instituições que se propõem a administrar os investimentos de 

terceiros. Estas instituições administram os fundos de investimentos, que reúnem as ações de 

diversas empresas e administram os investimentos das pessoas que participam deste fundo, 

cobrando destes uma taxa pelos serviços prestados.  
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Essa pratica pode ser vantajosa uma vez que os administradores serão especialistas 

capazes de realizar análises mais eficientes, aumentando as chances de obter rendimentos 

positivos por este tipo de investimento.  

 Sendo assim, os investimentos de renda variável podem ser uteis para pessoas que 

buscam ganhos maiores em períodos de tempo menores, desde que estas busquem se informar 

sobre e desenvolver conhecimentos que as ajude a tomar decisões racionais que diminuam os 

riscos envolvidos.  

 Aplicações financeiras como os investimentos supracitados podem ser ferramentas de 

grande ajuda para alavancar os recursos financeiros e, portanto, favorecer o cumprimento de 

metas e por consequência de objetivos maiores ou até mesmo contribuir para que alguns saiam 

de um panorama de dividas em que se encontrem. Esses benefícios podem ser fatores 

determinantes para que uma pessoa conclua projetos que podem trazer grande satisfação pessoal 

e, portanto, contribuir para uma saúde financeira de qualidade.      
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo com coleta de dados de uma amostra do corpo de 

cadetes para determinar de maneira ampla o nível de contato e conhecimento dos cadetes acerca 

do assunto abordado bem como determinar através da análise amostral a situação financeira dos 

cadetes. 

A pesquisa foi realizada através da utilização um questionário (Apêndice A) 

desenvolvido através do levantamento de dados acerca do assunto educação financeira, de 

maneira selecionar pontos considerados importantes para elaboração de perguntas amplas que 

pudessem avaliar de maneira geral a situação financeira do cadete bem como avaliar seus 

conhecimentos.   

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Levantamento dos conhecimentos.   
  

Foram levantados através do referencial teórico apresentado neste trabalho 

conhecimentos básicos que contribuem para uma manutenção de uma vida financeira saudável.  

 

3.2.2 Avaliação e Levantamento de dados. 

 

 Dentro da população do corpo de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras foi 

delimitada uma amostra de 30 cadetes da turma que compõe 4º ano do corrente ano e uma outra 

amostra de 30 cadetes que compõe turma do 1º Ano do corrente ano. O objetivo da delimitação 

desta amostra é avaliar cadetes que estão em dois extremos da formação, sendo o primeiro 

grupo composto por cadetes que devem possuir uma maior capacidade organizacional e uma 

maior maturidade e a segunda amostra avaliar o perfil dos cadetes que recém ingressaram nesta 

Academia, e portanto trazem em sua maioria os conhecimentos que agregaram em quanto ainda 

não pertenciam a força. A esta amostra foi aplicado o questionário que compões o apêndice A 

deste trabalho, montado com base nas teorias que foram estudadas.  

 A montagem e a distribuição do questionário foram realizadas utilizando a ferramenta 

google forms. 
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O questionário se divide em quatro seções construídas com objetivos distintos. A 

primeira parte busca levantar dados pessoais sobre o participante. A segunda seção trata sobra 

a situação financeira do questionado, ao passo que a próxima seção busca levantar dados 

voltados para área de investimentos e aplicações que gerem retorno para o cadete. Por fim a 

quarta seção trata sobre os conhecimentos propriamente ditos sobre o assunto educação 

financeira, buscando levantar dados que possam mostrar como o cadete de maneira geral 

enxerga alguns conceitos sobre o assunto. 

As perguntas foram elaboradas de maneira que a pesquisa se tornasse mais dinâmica e 

menos engessada em respostas simples e objetivas. Dessa forma foram proporcionadas opções 

de resposta mais abertas cujo objetivo é traçar a visão do cadete acerca do assunto e através 

disso verificar a proximidade desta visão com os conceitos levantados.  
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Abaixo serão dispostos os gráficos representando as porcentagens das respostas 

apresentadas pelos cadetes que participaram da pesquisa e serão feitas considerações sobre o os 

resultados encontrados. 

 

4.1 DOS DADOS PESSOAIS 

 

 

O objetivo desta pergunta é apenas realizar a delimitação dos grupos controle do efetivo 

dos participantes que se propuseram a participar da presente pesquisa. Como explicado 

anteriormente para fins de análise foram considerados 60 respostas, divididas em dois grupos 

de 30.  

Um grupo foi formado por cadetes do 4º ano (entre cadetes todas as armas quadro e 

serviço), representado pela cor vermelha no gráfico acima. O outro grupo foi formado por 

cadetes do 1º ano (curso Básico), representado pela cor azul no gráfico 1 acima.  

 

 

 

 

 
Gráfico 1 - Do ano o qual pertence o participante 
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 Ainda em relação os dados pessoais do participante  todos os participantes foram 

inquiridos quando seu estado civil. Esta pergunta se faz necessária visto que aspectos 

relacionados a família podem ser relevantes quando o assunto tratado for educação financeira. 

No entanto apenas uma pequena parte da amostra afirmou possuir laços matrimoniais. Dos 60 

participantes 8,3%, representando um número de 5 cadetes, declararam estar casados.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Do estado civil 
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Dentro ainda da analise pessoal, no que tange a presença de possíveis dependentes na 

composição da família do cadete, foi perguntado a todos da amostra sobre a presença de 

filhos. Como mostrado no gráfico 3 acima a porcentagem da amostra que respondeu sim à 

pergunta apresentou um valo numérico igual à porcentagem de cadetes que declararam estar 

casados, isto é, 5 cadetes que participaram da pesquisa possuem filhos. 

 No entanto é importante ressaltar que apenas 2 dos 5 cadetes que responderam sim para 

o questionamento do gráfico 2 manifestaram uma resposta positiva para o questionamento do 

gráfico três, não existindo, portanto, uma relação direta entre o casamento e a existência de 

filhos.  

  

  

     

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Da existência de filhos 
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ferramentas 

4.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

As perguntas desta seção foram selecionadas afim de levantar dados sobre como os 

cadetes tem administrado suas vidas financeiras.  

 

 

Segundo os dados mostrados no gráfico 4 acima Apenas 26,7% da amostra faz um 

planejamento financeiro que contempla os métodos discutidas neste trabalho, isto é, utilizam 

ferramentas de controle e planejamento que permitem uma avaliação orçamentária mais 

completa.  

A maioria da amostra se enquadra na opção descrita por um planejamento realizado 

somente em situação de necessidade, representado mais da metade dos participantes. Isso 

mostra que a maioria dos cadetes não possuem um habito de planejamento, mesmo que muitas 

vezes reconheçam sua importância. Sendo assim, é possível depreender que o cadete busca 

planejar-se financeiramente somente diante de uma situação de necessidade, com um 

comportamento voltado para resolver possíveis problemas financeiros, não os evitar.  

Somado a isso, o resto da amostra não realiza nenhum tipo de planejamento. Isso é 

preocupante pois, assim como mostrado no referencial teórico deste trabalho, o descontrole 

pode é fator fundamental para um endividamento exagerado, levando a inadimplência, que por 

consequência, trazem consigo malefícios para toda a vida pessoal da pessoa. 

Gráfico 4 - Da realização de um planejamento financeiro 
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Como demonstra o gráfico 5 a cima a amostra se dividiu de maneira parcialmente 

homogenia entre as opções fornecidas. 43,3% da amostra, totalizando a maioria, se encontra no 

grupo que possuí suas finanças controladas, mantendo um padrão de vida condizente com o 

esperado mesmo com os gastos referentes a este padrão de vida.  

No entanto, 31,7% se encontra com um balanço financeiro resultante num valor neutro, 

isto é, utiliza todo o dinheiro com os gastos habituais. Isso implica que estes cadetes poderão 

encontrar dificuldades num futuro próximo, uma vez que, como abordado neste trabalho, é 

comum e esperado que situações inusitadas apareçam e necessitem de um gasto imediato. Sem 

uma reserva financeira, a resolução destas situações se torna dispendiosa e normalmente criam 

dividas que podem prejudicar a vida financeira do indivíduo.  

Aliado ao exposto acima, 25% da amostra se enquadra numa situação que já expõe 

certa fragilidade financeira. Estes cadetes ou não estão conseguindo arcar ou arcam com 

dificuldade seus gastos habituais referentes a seus padrões de vida. É nesta situação que surge 

o endividamento excessivo e ciclos viciosos que geram diversos prejuízos a vida do individuo 

como um todo.  

 

 

   

  

Gráfico 5 - Das dificuldades financeiras 

Ultimamente você tem tido dificuldades financeiras? 
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 O gráfico 6 representa as pessoas que não possuem dividas, possuem dividas, mas todas 

controladas e aqueles que possuem dividas em excesso e estão com problemas para arcar com 

estes compromissos.  

A maior parte dos participantes se encontra na situação ideal, não possuindo dividas. 

Em seguida, o grupo que consegue assumir compromissos financeiros e consegue arcar com 

eles de forma adequada se encontra com 36,7% de participação da amostra. Cerca pouco mais 

de 10% da amostra se encontra numa situação preocupante, em que as dividas começam a sair 

do controle. Neste ponto a falta de um planejamento financeiro detalhado pode fazer com que 

o cadete mergulhe cada vez mais neste descontrole e como visto anterior mente a maioria dos 

cadetes analisados não realiza um orçamento financeiro adequado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Da existência de dívidas 
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 O gráfico 7 representa um mapeamento dos tipos de dividas que mais acometem os 

cadetes. Nesse cenário foi dado liberdade para que os cadetes participantes adicionassem outros 

tipos de dividas além do fornecido pelo questionário (empréstimo, cartão de crédito, cheque 

especial, financiamento), sendo que o participante poderia escolhe mais de um tipo.  Como 

esperado a maior porcentagem representada pertence as dividas do cartão de crédito, seguida 

da modalidade empréstimo.  

Como explicado durante o trabalho é comum que o cartão de credito seja comumente 

responsável pelas dividas de grande parte das pessoas devido sua facilidade de utilização e 

acesso, aliado a uma má gestão financeira.  

Para os militares, em especial os cadetes, que estão em fase de formação ainda são 

disponibilizados condições especiais para obtenção de crédito, isto é, empréstimos mais 

atrativos. Isso pode favorecer comportamentos mais impulsivos, algo perigoso para saúde 

financeira.  

É importante verificar que dentre as sugestões propostas pelos próprios participantes é 

apresentada dividas devido a empréstimo com agiota. Esta é uma situação preocupante pois se 

trata de atividade ilegal e oferece até mesmo risco de ameaças caso os compromissos não sejam 

cumpridos     

 

Gráfico 7 - Dos tipos de dividas 
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4.3 POUPANÇA E INVESTIMENTOS 
 

 Esta seção tem por finalidade fazer uma análise sumária sobre a poupança de dinheiro 

por parte dos cadetes bem como sua relação com investimentos 

 

 

  

 O Gráfico 8 busca visualizar se faz parte do hábito dos cadetes participantes em relação 

a poupança e o destino que é dado a este dinheiro que sobra.  

 Desta forma, é interessante perceber a similaridade da porcentagem dos cadetes que 

guardam e investem seu dinheiro com a porcentagem dos cadetes que realizam um 

planejamento mais completo referente aos dados do gráfico 4. Isso mostra uma relação direta 

entre o planejamento financeiro e possibilidade de poupar e investir o dinheiro. 

 Outra relação que pode ser feita acerca dos resultados do gráfico 8 se encontra na 

similaridade entre os valores percentuais dos cadetes que não poupam nem investem seu 

dinheiro com o valor percentual representado pelo gráfico 5 que apresenta o grupo de cadetes 

que mostrou um balanço financeiro neutro. 

 Por fim, a maior parte da amostra, com um percentual de 41,7% representam os cadetes 

que não destinam o dinheiro que sobra para investimentos.   

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Do hábito de poupar e investir 
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 O gráfico 9 busca mapear os investimentos mais comuns dentre os cadetes que 

afirmaram realiza-los. O questionário deixou livre pra que o cadete participante inserisse outros 

tipos de investimento além dos apresentados.  

 No gráfico é possível ver que 35% dos cadetes que fazem investimentos aplicam seu 

dinheiro em uma caderneta de poupança, seguido por investimentos de renda fixa, que 

representam 11% da amostra de cadetes que realizam investimentos 

 Isso pode ser explicado pelas características destes investimentos, uma vez que possuem 

riscos menores e podem possuir uma boa liquidez, apesar de não apresentarem grandes 

rendimentos. Estes podem ser bons investimentos para quem busca segurança e compensação 

em relação a desvalorização do dinheiro devido a inflação natural da economia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Dos tipos de investimento 
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4.4 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 

Esta seção busca verificar como o cadete enxerga alguns conceitos relacionados a educação 

financeira, verificando sua segurança em relação tais conceitos.   

 

  

 

 O questionamento do gráfico 10 possui como objetivo verificar como o próprio 

participante avalia seus conhecimentos sobre educação financeira.  

 É possível perceber pela leitura dos dados que existe uma certa deficiência em relação 

a estes conhecimentos uma vez que mais da metade afirmou que ou não possui nenhuma 

segurança em relação a seus conhecimentos ou possui pouca segurança. Apenas 8,3% dos 

cadetes possuem bastante conhecimento sobre o assunto. 

 É possível estabelece uma relação entre os resultados do gráfico 10 com os resultados 

do gráfico 5, em relação aos cadetes que responderam que apenas mantem seu balanço 

financeiro neutro. Existe uma semelhança percentual entre este indicador e o percentual que 

representa os cadetes que dizem ter pouca ou alguma segurança financeira. Portanto é possível 

averiguar que, assim como verificado anteriormente neste trabalho, existe uma relação entre os 

conhecimentos que o individuo possui e sua capacidade de construir uma vida financeira mais 

estável.    

Gráfico 10 - Dos conhecimentos acerca da educação financeira 
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 O gráfico 11 foi realizado de maneira que o cadete participante pudesse escolher mais 

de uma fonte de origem de seus conhecimentos financeiros até o momento da pesquisa e 

adicionar outras fontes caso fossem diferentes das proporcionadas (Família e amigos, 

experiencia prática, Ensino formal, AMAN, estudos e pesquisas próprias). 

 As principais fontes elencadas foram respectivamente estudos e pesquisas próprias 

seguido de famílias e amigos. É interessante perceber que apenas 10% do efetivo pesquisado 

afirmou ter adquirido seus conhecimentos na Academia Militar das Agulhas negras e nenhum 

cadete considerou ter absorvido os conhecimentos por meio do ensino formal.  

Isso evidencia o levantamento feito no referencial teórico mostrando que realmente 

existe uma lacuna deste tipo de conhecimento Dentro da academia, mas principalmente nos 

ensinos fundamentais e médio frequentado pelos cadetes antes de seu ingresso na força.  

Porem a pesquisa mostra que atualmente a procura autônoma por conhecimentos a 

respeito desse assunto se mostra presente entre os cadetes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Das fontes do conhecimento sobre educação financeira 



37 

 

 

  

 Nesta pergunta o objetivo era basicamente levantar de forma indireta se o cadete 

participante sabe definir a finalidade, em um nível amplo, da educação financeira. Para isso 

foram selecionadas opções que não estão necessariamente equivocadas, mas são definições que 

limitam o entendimento do conceito.  

 No gráfico é possível perceber que 70% respondeu a opção que define a finalidade da 

educação como: “Adquirir hábitos financeiros racionais”. Assim como demonstrado no 

referencial teórico, de modo geral, este é o objetivo da educação financeira.  

Porém ainda existe uma parcela dos cadetes que veem este conhecimento de forma 

superficial, sendo possível depreender da pesquisa que ainda é preciso difundir conceitos 

básicos acerca do assunto. Compreender a finalidade e como este assunto pode provocar 

mudanças em cenários amplos é importante para que as pessoas possam dar o primeiro passo 

para serem cada vez mais autossuficientes financeiramente.    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Da visão sobre a finalidade da educação financeira 
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 A ultima pergunta visa verificar quais seriam as prováveis causas de uma vida financeira 

conturbada. O questionário permitia que o cadete fornecesse outras propostas além das 

oferecidas (“ganhasse mais”, tivesse menos dividas, não possuísse cartão de crédito, fizesse um 

planejamento financeiro) 

 Do gráfico acima é possível perceber um equilíbrio entre principalmente duas respostas: 

Planejamento financeiro e uma fonte de renda maior. De fato, aumentar a renda gera benefícios 

financeiros praticamente instantâneos. Mas é interessante perceber que normalmente este tipo 

de melhoria implica em mudanças drásticas de estilo de vida, isto é, o custo de vida também 

acompanha este aumento.  

 No gráfico 13 é possível perceber a maioria ainda acredita que o fator primordial para 

melhorar sua vida financeira seja o aumento da renda sendo que, neste caso realizar um 

planejamento financeiro constante e detalhado pode ser a chave para que se observem mudanças 

substancias na saúde financeira.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 - Da visão sobre como melhor a situação financeira 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Acerca da educação financeira foi possível perceber que os cadetes possuem certo 

conhecimento sobre assunto embora conceitos básicos ainda se mostrem defasados. Assim 

como mostrado na análise dos dados não há ainda um entendimento correto do que seria a 

educação financeira em si, ou seja, os cadetes analisados ainda demonstram certa insegurança 

em definir os objetivos da educação financeira. Como mostrado anteriormente, A educação 

financeira se trata do processo pelo qual é possível desenvolver os conhecimentos necessários 

para administrar as finanças e os recursos financeiros de tal forma que o indivíduo consiga 

construir uma vida financeira saudável. (OCDE, 2005 apud BRASIL, 2018).  

Logo, em termos mais simples, significa dizer administrar os recursos e utilizar os 

produtos financeiros de maneira racional, aplicando por meio dos conhecimentos financeiros, 

uma estratégia para melhor gerir as finanças. Quanto a isso, foi possível ver que muitos cadetes 

ainda veem a educação financeira de forma limitada, associando-a a conhecimentos sobre 

instituições financeiras ou mesmo produtos financeiros específicos. Isso se relaciona com o fato 

de que grande parte dos cadetes avaliados consideram não ter uma segurança mínima sobre os 

conhecimentos que possuem, sendo estes representantes de mais da metade da amostra. Isso 

causa um reflexo direto nas respostas dadas ao questionamento acerca da visão sobre como 

melhorar a situação financeira do avaliado. O gráfico 13 se mostrou relativamente equilibrado, 

mas pode-se perceber que a maioria afirma que melhoria sua vida financeira caso recebesse um 

salário maior. 

Como afirmado anteriormente através do controle de gastos e o planejamento 

orçamentário, por exemplo, é possível que se obtenha uma série de vantagens que vão permitir 

que a pessoa tenha uma maior capacidade de planejar seu futuro ao fornecer uma visão geral da 

situação financeira, proporcionar uma percepção dos projetos que mais se encaixam dentro da 

realidade orçamentaria da pessoa, mapear o perfil de gastos e por consequência definir hábitos 

financeiros que podem ser prejudiciais. (RODRIGUES et. al. 2013) 

Isto significa dizer que é através de um controle financeiro adequado que um indivíduo 

consegue utilizar sua atual fonte de renda ao seu favor. Isso implica viver da maneira mais 

adequada a seu orçamento, sendo que uma situação financeira ruim não estará necessariamente 

ligada ao fato desta pessoa não ganhar um salário maior, mas sim a má gestão de sua fonte de 

renda atual.   

Todo este cenário está relacionado com o gráfico 11, uma vez que seus resultados 

mostram que a maioria dos cadetes analisados obtiveram seus conhecimentos de fontes 
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informais. Isso cria um estado de senso comum que limitam e criam vícios no conhecimento 

acerca do assunto. É importante salientar que a mentalidade de se ter uma vida financeira estável 

e saudável deve ser difundida. Como evidenciado, boa parte dos cadetes buscam esse 

conhecimento de maneira autodidata. Isso se deve a maior difusão deste conhecimento devido 

a expansão da internet e outras fontes de informação, o que é extremamente benéfico, mas ainda 

não exclui o fato de que o assunto deve ser tratado de maneira formal dentro da academia.      

 Este cenário proporciona ao cadete certos conhecimentos básicos, mas ainda não 

suficientes. Como demonstram os gráficos 4, 5, 6 e 7 existem muitos cadetes que não realizam 

ou realizam de forma limitada seu planejamento financeiro, o que reflete no uso inadequado 

dos produtos financeiros que normalmente levam a formação de dividas insustentáveis devido 

as grades taxas de juros, como o cartão de crédito ou cheque especial, ou ainda a aquisição de 

contratos de empréstimo, o que pode muitas vezes significar que o cadete está vivendo com 

estilo de vida insustentável para sua situação financeira atual.  

De fato, o tema educação financeira é fundamental não só para o Exército Brasileiro, 

mas para a sociedade como um todo. Dentro dos portões da Academia Militar das Agulhas 

Negras foi verificado que as bases deste assunto ainda não fornecem ou não atingem o cadete 

de maneira efetiva, apesar de ser possível verificar que o cadete, de maneira geral possui um 

certo conhecimento acerca do assunto.  

 Portanto é possivel concluir que o cadete precisa ampliar seus conhecimentos sobre o 

assunto e principalmente coloca-los em prática. Todos os futuros oficiais serão responsáveis 

por garantir uma vida financeiramente estável e manutenção de suas capacidades físicas 

mentais, além de transmitir estes conhecimentos para seus subordinados e contribuir para a 

operacionalidade da tropa.  
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APENDICE A 

 

QUESTIONÁRIO PARA OBTENÇÃO DE DADOS 

 

 

A EDUCAÇÃO FINANCEIRA E SUAS APLICAÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE ESTABILIDADE NA VIDA ECONÔMICA DO FUTURO 

OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 

 

1.  Qual ano da formação você está cursando? 

( ) 1º ANO 

( ) 4° ANO 

 

2. Qual seu estado civil? 

( ) Casado. 

( ) Solteiro . 

 

3. Você possuí filho(s)? 

( ) Sim. 

( ) Não. 

 

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

1. Você costuma anotar e controlar seus gastos?  

( ) Sim, anoto todos os gastos e faço um controle regular do meu dinheiro utilizando tabelas e 

planilhas. 

( ) Faço as vezes, somente quando preciso, sem utilizar ferramentas especificas. 

( ) Não faço nenhum controle. 
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2. Ultimamente você tem tido dificuldades financeiras? 

( ) Não, tenho conseguido manter meus padrões de vida e arcar com meus gastos. 

( ) Sim, tenho tido problemas para arcar com meus gastos e manter meus padrões de vida. 

( ) Não, mas somente consigo cobrir meus gastos com meu dinheiro. 

 

3. Você possui algum tipo de dívida? 

( ) Não, nunca contraí nenhum tipo de dívida. 

( ) Sim, possuo dividas mas todas estão sobre controle. 

( ) Sim, Possuo dividas e estou com problemas para lidar com elas. 

 

4. Caso tenha marcado qualquer umas das opções com sim marque qual(is) é(são) sua(suas) 

divida(s) 

( ) Empréstimo. 

( ) Cartão de crédito. 

( ) Cheque especial. 

( ) Financiamento. 

( ) Não marquei sim. 

Outro: 

 

 

3. POUPANÇA E INVESTIMENTO 

 

1. Você costuma poupar e/ou investir seu dinheiro? 

( ) Sim, guardo meu dinheiro e invisto. 

( ) Sim, apenas poupo meu dinheiro. 

( ) Não poupo nem invisto. 
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2. Se a resposta anterior foi sim marque em qual(is) ativo(s) você investe: 

( ) Poupança. 

( ) Consórcio. 

( ) Ações. 

( ) Fundos de investimento. 

( ) Fundos imobiliários. 

( ) Renda Fixa. 

( ) Não invisto. 

Outro: 

 

 

4. EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

 

1. Como você julga sua segurança em seus conhecimentos sobre educação financeira? 

( ) Bastante segurança, tenho um grande entendimento sobre como administrar minhas finanças. 

( ) Alguma segurança, sei o necessário para administrar minhas finanças. 

( ) Pouca segurança, deveria aprender um pouco mais sobre o assunto. 

( ) Nenhuma segurança, poderia aprender muito mais sobre o assunto. 

 

2. Qual(is) a(s) principal(is) fonte(s) destes conhecimentos?  

( ) Família e amigos. 

( ) Experiência prática. 

( ) Ensino formal. 

( ) AMAN. 

( ) Estudos e pesquisas próprias. 

Outro: 

 

3. O que mais se aproxima com a finalidade da educação financeira: 

( ) Para aprender como utilizar o cartão de crédito. 

( ) Adquirir hábitos financeiros racionais. 

( ) Para aprender a gastar seu dinheiro. 

( ) Para aprender como funcionam as instituições financeiras. 
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4. Você acredita que sua vida financeira seria melhor se: 

( ) Ganhasse mais 

( ) Tivesse menos dividas 

( ) Não possuísse cartão de credito 

( ) Fizesse um planejamento financeiro 

Outro:  
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