
1
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

ACADEMIA REAL MILITAR (1811) 
CURSO DE CIÊNCIAS MILITARES 

Bruno Rogel Silva de Carvalho

HÁBITOS E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS DOS CADETES CURSANDO A
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS EM 2020

Resende
 2020



2
Bruno Rogel Silva de Carvalho

HÁBITOS E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS DOS CADETES CURSANDO A
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS EM 2020

Monografia  apresentada  ao  Curso  de
Graduação  em  Ciências  Militares,  da
Academia  Militar  das  Agulhas  Negras
(AMAN,  RJ),  como  requisito  parcial  para
obtenção do título de  Bacharel em Ciências
Militares. 

Orientador:Bruno Alessi Castro

Resende
 2020



3
Bruno Rogel Silva de Carvalho

HÁBITOS E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS DOS CADETES CURSANDO A
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS EM 2020

Monografia  apresentada  ao  Curso  de
Graduação  em  Ciências  Militares,  da
Academia  Militar  das  Agulhas  Negras
(AMAN,  RJ),  como  requisito  parcial  para
obtenção do título de  Bacharel em Ciências
Militares. 

Aprovado em _____ de ____________________ de 2020: 

Banca examinadora: 

_________________________________________________________________________
Bruno Alessi Castro, Capitão

(Presidente/Orientador) 

_________________________________________________________________________
Lucas Jayme Silva de Souza, Primeiro Tenente 

__________________________________________________________________________
Guilherme Flores Junker, Primeiro |Tenente

Resende 
2020 



4

Dedico esse trabalho primeiramente a minha família, que nunca mediu esforços para

me apoiar durante a árdua formação do Oficial do Exército Brasileiro, tornando mais fácil a

realização desse sonho e, também a minha namorada que esteve sempre ao meu lado em cada

momento.



5
AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente aos meus pais que, com todo esforço, se empenharam para

que eu seguisse meus sonhos e tivesse a oportunidade de ingressar na Academia Militar das

Agulhas Negras e tornaram os anos na instituição o mais confortável possível, me apoiando e

dando condições para que seguisse essa trajetória.

Agradeço também à minha namorada que com toda paciência do mundo me auxiliou

na confecção do Trabalho de Conclusão de Curso e me apoiou em todos momentos difíceis da

formação.

Ao meu orientador, que não somente me guiou na construção dessa pesquisa como

também nunca mediu esforços para me ajudar durante a formação, além de ser, para mim,

enquanto instrutor,  uma referência  a ser seguida tanto como pessoa,  quanto como oficial.

Referência esta que levarei para toda vida militar.



6
RESUMO 

HÁBITOS E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS DOS CADETES

AUTOR: Bruno Rogel Silva de Carvalho
ORIENTADOR: Bruno Alessi Castro

Os hábitos financeiros estão presentes na vida de cada uma das pessoas e tê-los como aliado
para uma boa qualidade de vida é desafio de todo brasileiro. O cadete da AMAN é cheio de
expectativas quanto a sua vida financeira após se formar, onde terá proventos maiores que os
na  Academia  para  poder  gastar,  poupar  e  investir.  Os  hábitos  adquiridos  nos  tempos  de
academia afetam os do Aspirante a oficial, demonstrando assim a necessidade de os estudar,
bem como informações relativas a educação e planejamento financeiro no universo de cadetes
e Oficiais já formados. O objetivo desse trabalho foi de estudar e avaliar os hábitos desses
dois universos e verificar as expectativas dos cadetes do último ano com relação a forma
como utilizarão seu soldo e o que eles pensam que mudará comparado a sua vida de cadete.
Foi  realizado  pesquisa  descritiva  com os  cadetes  e  oficiais  levantando  dados  relativos  a
hábitos  e  educação  financeira  como  níveis  de  endividamento,  poupança,  investimentos  e
conhecimento sobre planejamento financeiro e com os cadetes do quarto ano uma pesquisa
descritiva verificando a utilização da movimentação e endividamento adquirido na Academia
para ser pago como oficial e entrevista para buscar entender suas expectativas financeiras e
como avaliam as atitudes tomadas enquanto cadete. O levantamento de campo foi feito com
Oficiais de todos as Armas, Quadros e Serviços e Cadetes de todos os quatro anos e sete
cursos de forma aleatória sem considerar as devidas proporções através de pesquisa digital
disponibilizada a todos para ser respondida dentro de período previamente estipulado. Foi
observado o hábito de poupar tanto no universo de cadetes  quanto oficiais,  porém níveis
muito  baixos  de  investimentos  pelos  cadetes.  No  que  tange  os  gastos  foi  observado  um
elevado gasto mensal com cartão de crédito por parte dos dois grupos e quando se trata dos
cadetes  a  entrevista  demonstra  que  esse  gasto  com  cartão  de  crédito  causou  problemas
financeiros e dificuldades de arcar com seus compromissos financeiros ao longo da formação
e muito deles identificam que foi um dos maiores erros cometidos de gestão financeira. Com
relação  aos  cadetes  do  quarto  ano  a  pesquisa  evidenciou  que  muitos  comprometem  sua
movimentação previamente antes de se formar e contraem dívidas para pagar como oficial e a
entrevista deixou claro as expectativas positivas dos cadetes para quando formados e como
acreditam  que  terão  hábitos  melhores.  Através  também  da  entrevista  verificou-se  que  a
preocupação com os problemas financeiros atrapalhou os cadetes durante a formação devido o
estresse gerado, desviando sua atenção das atividades acadêmicas. Verificou-se também que
métodos  informais  de  aprendizado  de  gestão  financeira  tem maior  popularidade  entre  os
cadetes  que  as  aulas  ministradas  na  AMAN.  Com essa  pesquisa  foi  possível  verificar  a
importância  ter  bons  hábitos  financeiros  desde  o  início  da  carreira  na  Academia  e  o
aprendizado de planejamento financeiro para um melhor aproveitamento do soldo e também
compreender as expectativas dos futuros oficiais do Exército e como a estabilidade da carreira
militar influencia na forma dos cadetes e oficiais gerirem seus gastos.

Palavras-chave: Hábitos financeiros. Expectativa financeira. Educação financeira. 
Planejamento financeiro. Academia Militar das Agulhas Negras.
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ABSTRACT 

CADETES 'HABITS AND FINANCIAL EXPECTATIONS

AUTHOR: Bruno Rogel Silva de Carvalho
ADVISOR: Bruno Alessi Castro 

Financial habits are present in the lives of each person and having them as an ally for a good
quality of life is a challenge for every Brazilian. AMAN's cadet is full of expectations about
his  financial  life  after  graduating,  where  he  will  have  greater  earnings  than  those  at  the
Academy to be able to spend, save and invest. The habits acquired in the academy affect those
of  the  Aspirant  to  the  officer,  thus  demonstrating  the  need  to  study  them,  as  well  as
information related to education and financial planning in the universe of cadets and Officers
already trained. The objective of this work was to study and evaluate the habits of these two
universes and to verify the expectations of the cadets of the last year in relation to how they
will use their salary and what they think will change compared to their cadet life. Descriptive
research was carried out with cadets and officers collecting data related to habits and financial
education such as levels of indebtedness, savings, investments and knowledge about financial
planning and with the cadets of the fourth year a descriptive research verifying the use of the
movement and indebtedness acquired at the Academy to be paid as an officer and interview to
try to understand your financial expectations and how you evaluate the attitudes taken as a
cadet. The field survey was carried out with officers of all weapons, staff and services and
cadets of all  four years and seven courses at  random without considering the appropriate
proportions  through  digital  research  made  available  to  all  to  be  answered  within  the
previously stipulated period. The habit of saving was observed in the universe of both cadets
and officers, but very low levels of investment by cadets. Regarding spending, a high monthly
expenditure on credit cards was observed by both groups and when it comes to cadets, the
interview shows that this spending on credit cards caused financial problems and difficulties
to meet their financial commitments throughout the year. training and many of them identify
that it was one of the biggest mistakes made in financial management. With regard to cadets
in the fourth year, the survey showed that many previously compromised their movement
before graduating and incurred debts to pay as an officer, and the interview made clear the
cadets' positive expectations for when they graduated and how they believe they will have
better habits. Through the interview it was also verified that the concern with the financial
problems hindered the cadets during the training due to the stress generated, diverting their
attention  from academic  activities.  It  was  also  found  that  informal  methods  of  learning
financial management have greater popularity among cadets than classes taught at AMAN.
With this research it was possible to verify the importance of having good financial habits
since the beginning of the career at the Academy and the learning of financial planning for a
better use of the salary and also to understand the expectations of future Army officers and
how the stability of the military career influences the way cadets and officers manage their
spending.

Keywords: Financial habits. Financial expectation. Financial education. Financial planning. 
Military Academy of Agulhas Negras.
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1. INTRODUÇÃO

A  falta  de  conhecimentos  relacionados  a  gestão  financeira  afeta  direta  e

indiretamente a vida das pessoas. Grande parcela da população brasileira apresenta gestão e

hábitos financeiros muito deficitários que podem ser a raiz para o desenvolvimento de muitos

outros problemas.  A dificuldade para gerir  o próprio patrimônio e conseguir cumprir  com

todos os compromissos financeiros é motivo de estresse e pode vir a afetar a vida laboral do

indivíduo. 

É característica do brasileiro possuir falta de disciplina na hora de controlar os seus

gastos, a maioria não planeja imprevistos e nem sabe o quanto pagam de juros ou os seus

rendimentos. De acordo com pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC,

201?), 45,8% dos entrevistados não realizam um controle financeiro e 48,1 % se consideram

pessoas  desorganizadas  financeiramente,  demonstrando  claramente  o  nível  de

comprometimento do brasileiro com a administração de seu patrimônio. Aliada a educação

financeira deficiente que na maioria das vezes nem é tratada nas instituições de ensino, grande

parte dos problemas da população, sejam eles conjugais, laborais ou familiares possuem como

causa primária o estresse causado pela má gerência dos proventos.

O  estresse  financeiro  está  presente  na  vida  do  brasileiro,  e  a  carreira  militar  é

naturalmente estressante em diversos aspectos, seja propriamente por conta do exercício da

profissão  ou  por  consequências  geradas  a  família.  Pesquisas  demonstram  que  muitos

problemas  laborais  são  gerados  por  conta  de  estresse  financeiro.  Os  trabalhadores  que

possuem esses problemas muita das vezes apresentam queda do rendimento no trabalho.

Os  Oficiais  da  carreira  das  Armas  possuem  sua  formação  majoritariamente  na

AMAN e devido a pouca idade, grande parte dos seus hábitos são incutidos nesse período.

Correlacionando todos esses aspectos, nota-se a importância de investigar quais os hábitos

financeiros dos cadetes na Academia e quais as suas expectativas financeiras para quando se

formarem.

A pesquisa tem relevância  ao verificar quais os hábitos financeiros dos cadetes e

Oficiais  da  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras,  identificando  seus  níveis  de

endividamento, investimentos e poupança, bem como a forma de utilizar a sua movimentação

e suas expectativas financeiras para depois de formado. Traçando um paralelo sobre a forma

como os cadetes têm contato com o assunto gestão financeira e a sua participação na grade
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escolar de ensino da AMAN e perceber quais seus anseios para com a vida depois de formar e

como pensam que irão gerir seus novos proventos, muito superiores aos da formação.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivos Gerais

Estudar e avaliar hábitos financeiros dos cadetes da Academia Militar das Agulhas

Negras e comparar com o dos Oficiais no corpo de tropa.

1.1.2 Objetivos Específicos

Analisar  os  hábitos  financeiros  dos  cadetes  da  AMAN  e  suas  expectativas  para

depois de formado.

Verificar os cadetes do 4º ano que possuem os proventos da sua movimentação já

comprometidos com dívidas e até quando permanecerão endividados depois de formados.

Analisar como a estabilidade oferecida pela carreira militar influencia nos hábitos

financeiros.

Analisar os reflexos do estresse financeiro na vida do militar.

Verificar  o  aporte  educacional  dado  pela  AMAN  com  relação  a  planejamento

financeiro.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 HÁBITOS

Pode ser considerado como aquilo que fazemos todos os dias de forma inconsciente e

automática,  sendo  assim  definindo  tecnicamente  como:  “as  escolhas  que  todos  fazemos

deliberadamente em algum momento, e nas quais paramos de pensar depois mas continuamos

fazendo, normalmente todo dia.” (DUHIGG, 2012, p.15).

O hábito é composto por três fases, sendo elas: o gatilho, a rotina e a recompensa,

dessa forma, através da construção de gatilhos que gerarão ações que dão alguma recompensa

ao indivíduo, é possível construir uma nova rotina que será executada de forma automática e

impensada somente pelo poder do hábito (DUHIGG, 2012).

A rotina é facilmente confundida como o hábito, mas é na verdade a sequência de

atividades as quais ele é percebido e normalmente a ação ou o conjunto de ações os quais o

indivíduo tem interesse em mudar melhorando o seu dia a dia (DUHIGG, 2012). A mudança

de hábitos muitas vezes depende de entender e antecipar os gatilhos que dão início a ação e

tomar atitudes, aderir uma nova rotina, que possam atender as suas necessidades geradas pelo

gatilho e as repetir até se tornarem automáticas (DUHIGG, 2012).

“Nossas  crenças  se  transformam  em  pensamentos,  nossos  pensamentos  se

transformam em palavras, nossas palavras se tornam ações, nossas ações se tornam hábitos,

nossos hábitos se tornam valores, e os nossos valores revelam o nosso destino” (MAHATMA

GHANDI apud  DUHIGG, 2012). Podemos perceber isso também no trabalho dos Alcoólicos

Anônimos,  A.A,  que  resolve  o  problema  do  alcoolismo,  um  vício  de  raiz  psicológica,

atacando os hábitos que cercam o consumo de álcool alterando a rotina que se segue após o

gatilho que impulsiona o indivíduo a beber (DUHIGG, 2012). “o A.A. dá certo porque ajuda

os alcoólatras a usarem as mesmas deixas e receberem as mesmas recompensas, mas ele altera

a rotina” (DUHIGG, 2012, p.109).
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O brasileiro não possui o hábito de se planejar financeiramente e muito se deve ao
processo  de  altas  taxas  inflacionárias  nos  meados  dos  anos  90,  o  qual  realizar  a  gestão
financeira era muito complicado (FARIA, 2008).

Após  a  implantação  do  plano  Real  em 1994,  o  Brasil  começou  um processo  de
estabilização econômica jamais visto anteriormente.  Esse processo de estabilização
possibilitou aos brasileiros um aumento do poder de compra, mas devido à falta de
prática do planejamento financeiro pessoal  os  brasileiros  se  endividaram (FARIA,
2008).

“A Educação Financeira é um tema pouco explorado no Brasil. Evidência disso é que
uma  quantidade  significativa  de  pessoas  não  teve  acesso  à  Educação  Financeira  no  seu
processo de formação e não possui o hábito de realizar planejamento financeiro” (TREVISAN
e  RAMON,  2019).  “Não  faz  parte  da  cultura  dos  brasileiros  realizar  planejamentos
financeiros ou discutir sobre dinheiro com crianças e jovens”(TREVISAN e RAMON, 2019).
“Vive-se  em uma sociedade  não habituada  a  lidar  adequadamente  com suas  finanças,  os
transtornos decorrentes disso na economia e na vida do cidadão. Contudo, uma boa educação
financeira pode reverter esse quadro” (SECCO, 2005 apud TREVISAN e RAMON, 2019).

Figura 1: Ciclo do Hábito

Fonte: DUHIGG (2012)
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2.2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Consiste em controlar e organizar as suas finanças conhecendo as entradas e saídas

de dinheiro que possui alinhando com a conquista de objetivos que dependem de um bom

gerenciamento  dos  seus  recursos  (MASSARO, 2015,  apud RADAELLI,  2018).  Pode ser

definido  também  como  a  formalização  dos  mecanismos  utilizados  para  a  conquista  dos

objetivos financeiros aos quais uma empresa ou família aspiram (ROSS, 1995, apud GAMA,

e CORREIA, 2012).

O planejamento financeiro permite ao indivíduo aumentar seu patrimônio e através

de uma estratégia e conhecimento adequados melhor aproveitar os recursos dentro da sua

disponibilidade  de  tempo  para  atingir  os  objetivos  financeiros,  ficando  definido  por

Frankenberg:  “Estabelecer  e  seguir  uma  estratégia  precisa,  deliberada  e  dirigida  para  a

acumulação de bens e valores que irão formar o patrimônio de uma pessoa e de sua família.

Essa estratégia pode estar voltada para o curto ou longo prazo.” (FRANKENBERG, 1999,

apud GAMA e CORREIA, 2012).  

Complementando a ideia de que se deve levar em consideração o tempo disponível

para ser traçado um plano coerente para as suas finanças,  em um aspecto macro deve-se

considerar o seu próprio tempo de vida para que o planejamento não seja algo momentâneo,

mas sim algo permanente.

Para identificar seu ponto de equilíbrio financeiro, não basta saber se o dinheiro que
você ganha dá para pagar as contas. Leve em consideração que sua vida será mais
longa do que sua carreira (ninguém quer trabalhar até o último dia de vida) e que a
evolução da medicina pode levá-lo ainda mais longe do que imagina. Ignorar isso é
um risco,  pois  pode  obrigá-lo  a  trabalhar  para  sempre,  se  é  que  você  conseguirá
manter sua empregabilidade até o final da vida.(CERBASI, 2009, p.13)

“O planejamento financeiro pessoal é a cada dia mais relevante na vida das pessoas,

é perceptível a diferença entre aqueles em paz com o seu bolso e os que lutam para esticar o

salário e chegar ao fim do mês” (CERBASI, 2009, p.10):

Capacidade de planejamento, autocontrole e disciplina são palavras essenciais quando

o assunto é manter a situação financeira em equilíbrio. O problema é que são poucos

os  brasileiros  que  admitem  ter  disposição  para  organizar  suas  finanças  com

regularidade. Um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional

de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

revela  que  quase  metade  (48%)  dos  consumidores  brasileiros  não  controla  o  seu

orçamento, seja porque confiam apenas na memória para anotar despesas (25%), não
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fazem nenhum registro dos ganhos e gastos (20%) ou delegam a função para terceiros

(2%).

2.3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA

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

oportunidade  de  poupar  com finalidade  preestabelecidas  […]  resumidamente,  é  um tema

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

(BRASIL, 2015).

O  ensino  dessa  disciplina  tem  por  objetivo  levar  as  pessoas  a  adquirir  uma

mentalidade e maturidade para usar seu dinheiro e controlar seus impulsos financeiros os

conduzindo para a conquista de seus objetivos (BRASIL, 2015).

A  importância  dessa  temática  em  uma  perspectiva  macro  e  em  comunidade,

transcendendo a esfera  somente do indivíduo e o que o afeta  fica  explícita  pela  Cartilha

disponibilizada pelo Banco Central:

Meio de prover esses conhecimentos e informações sobre comportamentos básicos
que contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas e de suas comunidades.
É, portanto, um instrumento para promover o desenvolvimento econômico. Afinal, a
qualidade  das  decisões  financeiras  dos  indivíduos  influencia,  no  agregado,  toda  a
economia, por estar intimamente ligada a problemas como os níveis de endividamento
e de  inadimplência das  pessoas e  a  capacidade de investimento dos países  (BCB,
2013).

A Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) compartilha da mesma ideia

de definição de educação financeira da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE):

O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão
dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação
e  orientação  claras,  adquiram  os  valores  e  as  competências  necessários  para  se
tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos neles envolvidos e, então, façam
escolhas  bem  informados,  saibam  onde  procurar  ajuda,  adotem  outras  ações  que
melhorem o seu bem-estar, contribuindo, assim, de modo consistente para formação
de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro (BCB, 201?)

“Educação  financeira  pode  resultar  em  hábitos  mais  saudáveis  por  parte  dos

colaboradores,  refletindo em uma provável  diminuição dos  casos  de estresse financeiro  e

consequente  melhora  na  produtividade  das  empresas”  (JOO  e  GARMAN,  1998  apud

ANDRADE, 2012).

Ambientando a questão da educação financeira  para o cenário mundial  atual que

vivemos pode-se dizer que:
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Tornou-se  uma  preocupação  crescente  em  diversos  países,  gerando  um
aprofundamento nos estudos sobre o tema. Embora haja críticas quanto à abrangência
dos programas e seus resultados, principalmente entre a população adulta, é inegável a
importância  do  desenvolvimento  de  ações  planejadas  de  habilitação  da  população
(SAVOIA et al, 2007).

A educação  financeira  forma  indivíduos  críticos  e  preparados  para  lidar  com os

serviços financeiros disponíveis bem como administrar seu patrimônio,  e vivenciamos um

cenário onde é  necessário  a  aprendizagem de educação financeira  pessoal,  que se mostra

ineficiente e onde as pessoas menos têm conhecimento (DOLVIN E TEMPLETON, 2006

apud SAVOIA et al, 2007).

Hoje  a  disponibilidade  de  meios  para  as  pessoas  se  endividarem  por  má

administração do dinheiro ou para realizar investimentos com os seus fundos é muito vasta, e

muito  mais  próxima  da  realidade  do  cidadão  comum,  destacando  assim  ainda  mais  a

necessidade do ensino da educação financeira. Há inúmeros produtos financeiros disponíveis

e precisamos aprender a lidar com os mesmos (LUCCI et al, 2006).

“No Brasil, o crescente grau de endividamento leva a acreditar que haja uma ampla

parcela  da população com baixa alfabetização financeira,  o  que torna os  indivíduos mais

propensos ao endividamento” (DONADIO et al, 2012).

2.3.1 Endividamento e linhas de crédito

É notável a existência de um ciclo do endividamento composto por causas, meios e

efeitos que estão presentes na vida daqueles indivíduos que se encontram nessa situação, cada

componente desse ciclo fica definido como:

Causas:  desconhecimento  de  educação  financeira,  consumismo,  marketing
publicitário  e  crédito  fácil.  Meios:  cheque  especial,  cartão  de  crédito,  crediário,
crédito consignado, empréstimos, adiantamentos e antecipação de imposto de renda.
Efeitos: problemas conjugais, problemas de saúde, desmotivação, baixa autoestima,
produtividade  reduzida  e  atrasos  e  faltas  no  trabalho  (DOMINGOS,  2008,  apud
BRASIL, 2015).

No cenário atual os jovens estão cada vez mais participando da economia e tendo

acesso a diversas facilidades e produtos financeiros como: bancos virtuais e empréstimos. O

reflexo disso é  que eles estão também se endividando mais  e  demonstrando que não são

verdadeiramente capazes de administrar seu dinheiro (FERNANDES E CANDIDO, 2014).

Os consumidores estão cada vez mais desesperados em manter os níveis de consumo

que o mercado exige,  tendendo a se  render  as facilidades  de obter  crédito que o cenário
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econômico  disponibiliza,  assim  contraindo  cada  vez  mais  dívidas  (FERNANDES  E

CANDIDO, 2014).

Nos últimos anos, o crescimento do endividamento da população brasileira tem batido
recordes e a maior parte das dívidas refere-se aos gastos com cartão de crédito. Vários
podem ser os fatores que influenciam esse fenômeno: o baixo grau de alfabetização
financeira, a disseminação do cartão de crédito e sua respectiva facilidade de uso, a
popularização da oferta de crédito, dentre outros (DONADIO et al, 2012).

“O cartão de crédito pode ser visto como um fator que promove gastos, tanto por

tornar as transações financeiras mais simples como por remover a necessidade imediata de

dinheiro” (ROBERTS e JONES, 2001 apud DONADIO, 2012).

O  cartão  de  crédito  serve  como grande  estimulante  aos  gastos  e  estudantes  que

possuem o cartão de crédito tendem a gastar mais e tomar decisões de compra mais rápido do

que os que não possuem pela associação com dinheiro propiciada (FEINBERG, 1986 apud

DONADIO, 2012). 

A popularização  do  cartão  de  crédito  em  diversos  segmentos  da  população  tem
ocasionado mudanças no comportamento de grupos que não tinham acesso a esse
serviço, percebendo-se que, concomitantemente ao crescimento do acesso ao cartão de
crédito, tem ocorrido um aumento do número de inadimplentes (SANTOS et al, 2004
apud DONADIO 2012).

O POUPEX,  é  uma  associação  de  poupança  e  empréstimo,  uma  instituição  que

concede aos militares tanto formados quanto em formação estando na ativa ou na reserva uma

série de formas para obter crédito, empréstimos e financiamentos, uma facilidade concedida

aos cadetes e oficiais que se mal utilizada pode gerar dívidas.

Figura 2: Percentual de famílias endividadas 2018/2019

Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (2020)
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2.3.2 Investimentos

“Os  investimentos  são  aplicações  de  recursos  em  bens  ou  serviços  que  tragam

alguma forma de retorno financeiro” (PIRES et al, 2005). “É importante primeiro poupar e

depois investir, saber onde investir e quais os investimentos que trazem maior rentabilidade e

segurança” (BRASIL, 2015).

São três os principais conceitos que envolvem os investimentos e que direcionam a

pessoa a melhor escolher a opção desejada de onde colocar seu dinheiro: “Liquidez: refere-se

à  capacidade  de  um  artigo  ou  investimento  ser  transformado  em  dinheiro,  a  qualquer

momento e por um preço justo. Risco: é a probabilidade de perdas. Rentabilidade: é o retorno,

a remuneração do investimento” (BRASIL, 2015).

O  investidor  pode  ser  classificado  em  três  diferentes  perfis,  de  acordo  com  a
disposição  para  aceitar  riscos,  a  preferência  por  liquidez  e  a  expectativa  de
rentabilidade. Conservador: privilegia a segurança e faz todo o possível para diminuir
o risco de perdas, aceitando, inclusive, uma rentabilidade menor. Moderado: procura
um equilíbrio entre segurança e rentabilidade e está disposto a correr certo risco para
que o dinheiro renda um pouco mais do que as aplicações mais seguras. Arrojado:
privilegia a rentabilidade e é capaz de correr grandes riscos para que o investimento
renda o máximo possível (BRASIL, 2015).

Os investimentos podem ser de renda fixa e/ou de renda variável. Renda fixa: são
investimentos  que pagam, em períodos definidos,  a  remuneração correspondente a
determinada taxa de juros. Renda variável: são investimentos cuja remuneração não
pode ser dimensionada no momento da aplicação (BRASIL, 2015).

O  mercado  de  renda  fixa  caracteriza-se  pelo  conhecimento  do  ganho  futuro,  em
termos nominais (taxa pré ou pós-fixada), enquanto, no mercado de renda variável, o
ganho somente será conhecido na data da venda do papel.  Não obstante,  devemos
reconhecer que, no mercado de renda fixa, um eventual ganho nominal, considerado
na compra do título, pode não se concretizar e, até mesmo, transformar-se em perda,
em termos  reais,  devido  às  condições  do  mercado  durante  o  período,  como pode
ocorrer  no  caso  de  uma elevação  das  taxas  de  juros  do  mercado  (ANDREZO &
LIMA, 1999 apud MARTINI, 2013). 

No  mercado  de  renda  fixa  se  conhece  previamente  os  ganhos  e  é  geralmente

procurado por investidores que não querem arriscar o seu dinheiro com taxas que tendem a

sofrer maior variação de acordo com o mercado (MARTINI, 2013).

Ao investir seus recursos em um título de renda fixa, seja ele emitido pelo governo ou
por uma empresa privada, você está emprestando a quantia investida ao emissor do
título para, em troca, depois de certo período, receber o valor aplicado, acrescido de
juros pagos como forma de remuneração de seu empréstimo (MARTINI, 2013).

Entre os exemplos mais tradicionais de investimentos em renda fixa esta a Caderneta

de Poupança,  que tem como característica a alta liquidez e quase riso nenhum. “Foi feita

especialmente para pessoas com um perfil conservador e que desejava guardar seu dinheiro
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em uma instituição com tradição no mercado” (MARTINI, 2013). Outro ponto é o incentivo

ao acesso de pessoas de baixa renda, visto que não possui depósito mínimo inicial, ser simples

e possuir liquidez imediata (MARTINI, 2013).

Diferente  do  mercado de  renda fixa,  o  de  renda  variável  apresenta  lucros  muito

maiores  mas  com liquidez  menor  e  sujeito  a  grandes  variações  de  mercado  e  alterações

políticas e econômicas. Normalmente é procurado por investidores menos conservadores, com

maior conhecimento sobre o assunto e mais dispostos a arriscar seu capital para conseguir

ganhos mais vantajosos. “A liquidez no mercado de ações está relacionada com o volume de

ações  negociadas.  Portanto,  para  aumentar  a  quantidade  de  negócios,  é  necessário  que  a

conjuntura econômica não esteja abalada”(MARTINI, 2013). 

Os rendimentos variáveis oferecem mais riscos que os investimentos fixos, pois não
há como prever todos os fatores externos, e como esses fatores podem interferir na
procura por esses ativos. Porém no longo prazo, geralmente são mais rentáveis que os
investimentos fixos (MARTINI, 2013).

Dentre as aplicações de renda fixa disponíveis no mercado brasileiro estão as ações

negociadas na bolsa de valores, cujo índice principal é o da IBOVESPA: 

O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações
do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa retratar o
comportamento dos principais  papéis  negociados  na BOVESPA e  também de sua
tradição,  pois  o  índice  manteve  a  integridade  de  sua  série  histórica  e  não  sofreu
modificações metodológicas desde sua implementação em 1968 (MARTINI, 2013).

De acordo com pesquisas realizadas pela SPC Brasil (SPC, 2020) a poupança ainda é

o  investimento  preferido  dos  brasileiros  e  62% dos  entrevistados  costumam  economizar

através  da  caderneta,  demonstrando total  falta  de  conhecimento  sobre  investimentos  e  de

como formar uma reserva financeira. Mais preocupante ainda é que foi verificado que 27%

dos  entrevistados  ainda  guardam  seu  dinheiro  em  casa,  tendo  como  justificativa  a

possibilidade de precisar usar o dinheiro em caso de emergência, evidenciando a total falta de

conhecimento  sobre  conceitos  básicos  como liquidez  de  um investimento.  “Além destes,

também há os que preferem guardar o dinheiro em casa (27,1%) e os que mantêm o montante

na conta-corrente (23,1%). Fundos de investimento foram citados por apenas 6,5%, seguidos

por Tesouro Direto (4,7%), ações da bolsa de valores (4,7%) e CDB (4,7%)”. 
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2.4 ESTRESSE FINANCEIRO E AMBIENTE DE TRABALHO

“O termo estresse pode ser definido como um estado psicológico e físico, que ocorre

quando  um indivíduo  não é  capaz  de  lidar  com as  demandas  e  pressões  de  determinada

situação” (MICHIE, 2002, apud ANDRADE 2012). Segundo o Ministério da Saúde (2012), o

estresse é necessário para a nossa sobrevivência, pois gera alterações e adaptações a novas

situações, e é uma reação do nosso organismo quando vivenciamos algum perigo.

A pessoa que não consegue cumprir com seus compromissos financeiros devido a

falta  de  recursos  e  a  má  administração  do  seu  patrimônio  e  fluxo  de  caixa,  pode  vir  a

apresentar efeitos psicológicos danosos quando esses problemas ocorrem de forma recorrente

(KIM et al, 2006, apud ANDRADE, 2012). Sendo assim o estresse financeiro como patologia

depende de dois principais fatores pra ocorrer: a resposta de uma pessoa como indivíduo a

falta de dinheiro e recursos; aliada ao seu estado psicológico e a frequência e simultaneidade

com a qual ocorrem esses problemas, ou seja, o quanto ela está exposta a eles (ANDRADE,

2012).

Indivíduos  em  situação  de  estresse  financeiro  tendem  a  trazer  uma  série  de

problemas para a empresa ou organização a qual pertencem, pois se trata de algo que afeta o

psicológico  do  ser  e  assim  todas  as  atividades  ao  redor,  incluindo  a  sua  saúde  e

Figura 3: Tipos de investimentos

Fonte: CAMPAGNARO (2020)
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relacionamento, e o tornando propício a problemas também como depressão e alcoolismo,

todos causadores de um mal rendimento no trabalho (KIM  et al.  2006,  apud ANDRADE,

2012).

É observado também em colaboradores com problemas financeiros uma queda na

produção devido ao fato de acabarem utilizando seu tempo de trabalho para solucionar as suas

questões  financeiras  e  por  diminuir  seu  ritmo  de  trabalho  conversando  com  outros

funcionários ou chefes sobre suas aflições (KIM et al. 2003, apud ANDRADE, 2012).

A qualidade de vida está relacionada a uma boa saúde financeira. Problemas nessa
área podem refletir-se na qualidade da alimentação e do lazer, por exemplo. Quanto
à vida corriqueira de cada um, é comum encontrarmos pessoas com alto grau de
insatisfação e estresse, gerados por problemas familiares, não raro com origem na
má administração dos recursos financeiros disponíveis (GAMA e CORREIA, 2012).

“Pesquisas relatam que pelo menos 10% dos funcionários experimentam problemas

financeiros e trazem essas questões para trabalhar onde afeta a sua produtividade.” (BROWN

1993, 1999  apud KIM e GARMAN, 2003).  “E num outro  estudo de investigação civil  e

militar, calcularam que 15% dos funcionários nos Estados Unidos estão enfrentando estresse

financeiro pessoal, a ponto de que ele negativamente impacta a produtividade do trabalho”

(GARMAN, LEECH e GRABLE, 1996 apud KIM e GARMAN, 2003).

2.5 CARREIRA MILITAR

A formação do Oficial de carreira das armas se inicia com o concurso público para a

Escola Preparatória de Cadetes do Exército   (EsPCEx) no qual os futuros cadetes deixam a

vida civil para se tornarem militares, sob o título de Alunos. Na Escola eles são apresentados

aos preceitos do Exército e inseridos na rotina militar, começando a formação e a preparação

para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras. A AMAN é um estabelecimento de

ensino  das  Forças  Armadas  que  forma  o  Oficial  combatente  do  Exército  Brasileiro,

graduando-o bacharel em Ciências Militares nos seus quatro anos de curso e iniciando-o como

chefe militar (SILVA, 2010). A estrutura ora mencionada é prevista na Separata ao Boletim do

Exército nº 49/2014: 

Art.  34.  O Curso de Formação e  Graduação  de Oficiais  de Carreira  da Linha  de
Ensino  Militar  Bélico  é  estruturado  em  três  fases  distintas:  I  -  a  1ª  fase,
correspondendo ao ano da EsPCEx, a 2ª fase ao 1º ano da AMAN, ambas com o
objetivo de iniciar a formação do cadete, com a aquisição de conhecimentos comuns a
todos os cursos, habilitando-o ao prosseguimento nos 2º, 3º e 4º anos da AMAN; e II -
a  3ª  fase,  correspondendo aos  2º,  3º  e  4º  anos  da  AMAN,  tem por  objetivos:  a)
complementar  a  formação dada  ao  cadete  nas  1ª  e  2ª  fases,  habilitando-o para  o
desempenho de cargos de tenente e capitão não-aperfeiçoado das Armas, do Serviço
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de Intendência e do Quadro de Material Bélico; e b) orientar o futuro oficial quanto
ao prosseguimento dos estudos necessários para os cargos de capitão aperfeiçoado e
para os de postos mais elevados. 

Art. 35. Funcionam na AMAN os seguintes cursos: I - Infantaria; II - Cavalaria; III -
Artilharia;   IV - Engenharia;  V - Intendência;  VI - Comunicações;  VII  - Material
Bélico; e VIII - Básico, este na 2ª fase. 
Art.  36.  Os cursos da AMAN têm, ainda,  por objetivo formar uma personalidade
militar básica, com estrutura ética sólida e forte desenvolvimento atitudinal, tudo de
acordo  com  o  perfil  profissiográfico  estabelecido  pelo  Estado-Maior  do  Exército
(EME). (BRASIL, 2014)

As  escolas  de  formação  militar  têm  como  norma  a  elevada  exigência  no
desenvolvimento  de  suas  atividades,  tais  como:  formaturas,  aulas,  reuniões,
manobras, exercícios físicos e inspeções. Uma programação que começa, diariamente,
às  05:50  h  da  manhã  com  a  "alvorada"  e  termina  às  22:00  h  com  o  "toque  de
silêncio". A maior parte delas funciona em regime de internato (BRASIL, 2014)

Art. 47. A cada ano letivo os cadetes serão classificados por ordem decrescente de
rendimento escolar e na forma estabelecida no Regimento Interno.

Art. 48. A distribuição dos cadetes para a terceira fase dos cursos da AMAN, é feita
mediante escolha do próprio cadete, após publicados os resultados das verificações de
recuperação do 1º ano, dentro dos percentuais estabelecidos pelo EME.
Art. 48. Parágrafo único. A escolha dos cursos subordina-se à classificação por ordem
decrescente de rendimento escolar ao final do 1º ano e é realizada em ato específico,
antes  do início do ano letivo seguinte,  nas  condições estabelecidas  no Regimento
Interno.

Art. 49. O cadete habilitado por término de curso é declarado Aspirante-a-Oficial, por
ato do Comandante do Exército. (BRASIL, 2014)

Após  formar-se  na  Academia  e  ser  declarado  Aspirante  a  Oficial,  o  militar  será

designado para uma das Organizações Militares do Brasil e irá compor os corpos de tropa

exercendo uma série de funções. O militar formado poderá galgar postos e patentes mais altas

por  tempo  ou  mérito  chegando  até  a  General  de  Exército.  Em  conformidade  com  as

promoções de posto e patente  que os Oficiais  estão sujeitos,  está o aumento do salário e

benefícios,  que  vão  sendo  também  adquiridos  com  a  antiguidade  ou  especialização  e

aperfeiçoamento do militar. Com os benefícios do avanço na carreira também aumenta-se o

compromisso para com a instituição. “A hierarquia e a disciplina são a base institucional das

Forças  Armadas.  A  autoridade  e  a  responsabilidade  crescem  com  o  grau  hierárquico”

(BRASIL, 2014). 

A tabela dos soldos de 2016 a 2019 demonstra as patentes da carreira militar e a

exemplificação da evolução dos soldos de acordo com a patente de determinado período. A

média salarial brasileira para o ano de 2019 segundo o IBGE (RIO, 2019) foi de R$ 5.426,70,

traçando paralelo com a tabela de soldos e o soldo de Aspirante a Oficial, o oficial recém-

formado na Academia recebe quantia um pouco maior que a média brasileira, iniciando sua
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vida laboral com renda maior que a da população e com previsão de aumento desse salário

nos próximos anos.

Figura 4: Soldo militares 2016 a 2019

Fonte: Centro de Pagamento do Exército (2015)
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A carreira militar se mostra singular e possuidora de características que são inerentes

àqueles que se propõem a fazer parte da instituição. Essas características estão descritas no

Manual  de  fundamentos  do  Exército  brasileiro  sendo  elas:  Risco  de  vida,  sujeição  aos

preceitos  de  hierarquia  e  disciplina,  dedicação  exclusiva,  disponibilidade  permanente,

mobilidade  geográfica,  vigor  físico,  Formação  específica  e  aperfeiçoamento  constante,

Proibição de participar de atividades políticas, Proibição de sindicalizar-se e de participação

em  greves  ou  em  qualquer  movimento  reivindicatório,  Restrições  a  direitos  trabalhistas,

Vínculo com a profissão e Consequências para a família. A sujeição a esses preceitos muita

das vezes se apresenta como um estressor para a família e o militar, afetando diretamente a

vida de todos.  “Evidenciou-se que a saúde dos trabalhadores  militares é  influenciada por

variáveis socioeconômicas, laborais, e de hábitos e saúde, sendo o estresse um dos principais

problemas de saúde ocupacional nessa população”(DORNELES et al. 2017). Isso evidencia a

necessidade de uma preocupação com o estresse financeiro nesse tipo de trabalhador, já que

diversos outros estressores são inerentes a profissão e mais dificilmente evitados.

O ensino na Academia Militar das Agulhas Negras é dividido entre as disciplinas de

Técnicas Militares, ministradas pelos cursos de forma específica para cada Arma, Quadro ou

Serviço  e  as  disciplinas  acadêmicas,  ministradas  pela  Divisão  de  Ensino igualmente  para

todos os cadetes, independente da Arma, Quadro ou Serviço. Entre as disciplinas do ensino

acadêmico esta Economia, que é ensinada no primeiro e quarto ano de formação com carga

horária total de 60 horas/aula, das quais oito são dedicadas a Finanças pessoais. É possível

observar através do estrato do Plano de Disciplina de 2020 os assuntos tratados nas aulas:

Figura 5: Extrato Pladis Economia AMAN

Fonte: Cadeira de Economia AMAN (2020)
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3. REFERENCIAL METODOLÓGICO 

Foram realizadas três pesquisas descritivas com coleta de dados para mensurar  e

entender dados relativos a saúde financeira do Cadete e Oficial formado na AMAN e a forma

como esses hábitos sejam eles bons ou ruins influenciam na sua atividade laboral. Busquei

através de um levantamento de campo dados qualitativos e quantitativos para compreender a

saúde financeira dos militares.

3.1 TIPO DE PESQUISA

3.1.1 Hábitos e educação financeira dos cadetes

Foi  realizado  pesquisa  descritiva  que  busca  compreender  os  hábitos  e  educação

financeira dos cadetes dos mais diversos anos e cursos da Academia. Foi realizada com os

cadetes  dos  quatro  anos de  formação e  dos  sete  cursos  de  forma arbitrária.  As variáveis

pesquisadas foram: existência de empréstimo, modo de investimento, quantidade poupada,

gastos mensais do cartão de crédito, autoavaliação sobre educação financeira e maneira como

aprendeu sobre finanças. O objetivo principal foi levantar dados quantitativos e qualitativos

de forma a traçar um perfil de como o cadete leva sua vida financeira.

3.1.2 Hábitos e educação financeira dos Oficiais formados na AMAN

Foi  realizado  pesquisa  descritiva  que  busca  compreender  os  hábitos  e  educação

financeira dos Oficiais formados na AMAN e a forma como conduziram seus gastos após

concluírem a formação na Academia. Foi realizada com Oficiais de todos os cursos de forma

arbitrária  no  âmbito  Corpo  de  Cadetes.  As  variáveis  pesquisadas  foram:  existência  de

empréstimo,  modo  de  investimentos,  quantidade  poupada,  gastos  mensais  do  cartão  de

crédito,  autoavaliação  sobre  hábitos  financeiros,  maneira  como  aprendeu  sobre  finanças,

autoavaliação  sobre  educação  financeira,  opinião  sobre  os  hábitos  adquiridos  na  AMAN,

quanto comprometeram da sua transferência ao se formar e autoavaliação sobre problemas

laborais. O objetivo foi levantar dados quantitativos e qualitativos que nos permitissem avaliar

a forma como os Oficias conduzem sua vida financeira e os reflexos causados pelos hábitos

adquiridos no período de formação.
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3.1.3 Hábitos e educação financeira dos cadetes do quarto ano da AMAN

Foi realizado pesquisa descritiva que busca compreender os hábitos que os futuros

Aspirantes a Oficial estão levando consigo para a tropa e como está a sua saúde financeira ao

sair  da  AMAN,  coletando  dados  principalmente  relativo  ao  uso  da  movimentação.  Foi

realizada  com os  cadetes  do  quarto  ano  de  formação  de  todos  os  sete  cursos  de  forma

arbitrária.  As  variáveis  pesquisadas  foram:  a  existência  de  empréstimo,  modo  de

investimentos, quantidade poupada, gastos mensais no cartão de crédito, autoavaliação dos

hábitos financeiros,  maneira  como aprendeu sobre finanças,  autoavaliação sobre educação

financeira e como irão afetá-los, quanto da movimentação está comprometida, até que patente

irão  possuir  dívidas,  autoavaliação  sobre  estresse  financeiro  na  AMAN  e  expectativas

financeiras após formado. O principal objetivo é levantar dados quantitativos e qualitativos

sobre o planejamento financeiro dos futuros Oficiais e a forma como pretendem utilizar seus

proventos e sua movimentação.

3.1.4 Entrevista Cadetes do 4ºAno

Foi realizado entrevista que busca compreender as expectativas dos cadetes do quarto

ano com relação a administração de seus recursos quando se formarem e as motivações. A

pesquisa contempla os cadetes do quarto ano de formação dos sete cursos de forma arbitrária.

O principal objetivo é levantar dados qualitativos sobre as expectativas da diferença na gestão

financeira de cadete para oficial e sobre a forma que a estabilidade da carreira afeta na gestão

dos recursos.

3.2 MÉTODOS

3.2.1 Hábitos e educação financeira dos cadetes

Foi  realizado um levantamento  de  campo usando  a  técnica  de  observação  direta

extensiva com o objetivo de obter dados quantitativos e qualitativos relativos aos hábitos e

educação financeira dos cadetes. A pesquisa foi realizada através de questionário em ambiente

virtual com perguntas objetivas e discursivas aos cadetes da AMAN.



29
O universo utilizado para o levantamento de dados é referente a uma amostra dos

cadetes de todas as Armas, Quadros e Serviços da AMAN que estivessem cursando qualquer

um  dos  quatro  anos  de  formação  e  selecionados  de  forma  arbitrária  sem  respeitar  a

proporcionalidade entre os anos de formação ou cursos. 

O questionário ficou disponível para que fosse respondido por cadetes voluntários no

período de 12 de Março de 2020 a 12 de Abril de 2020.

3.2.2 Hábitos e educação financeira dos Oficiais formados na AMAN

Foi  realizado um levantamento  de  campo usando  a  técnica  de  observação  direta

extensiva com o objetivo de obter dados quantitativos e qualitativos relativos aos hábitos e

educação financeira dos oficiais  formados na AMAN. A pesquisa foi  realizada através de

questionário em ambiente virtual com perguntas objetivas e discursivas aos oficiais.

O universo utilizado para o levantamento de dados é referente a uma amostra dos

oficiais formados na AMAN e que servem na Academia independente da Arma, Quadro ou

Serviço, selecionados de forma arbitrária sem respeitar a proporcionalidade entre os cursos.

O questionário ficou disponível para que fosse respondido por oficiais voluntários no

período de 12 de Março de 2020 a 12 de Abril de 2020.

3.2.3 Hábitos e educação financeira dos cadetes do quarto ano da AMAN

Foi  realizado um levantamento  de  campo usando  a  técnica  de  observação  direta

extensiva  com  o  objetivo  de  obter  dados  quantitativos  e  qualitativos  sobre  os  hábitos  e

educação  financeira  que  os  cadetes  possuem  ao  sair  da  AMAN,  buscando  avaliar

principalmente  a  sua  postura  com relação  a  utilização  da  movimentação.  A pesquisa  foi

realizada através de questionário em ambiente virtual com perguntas objetivas e discursivas.

O universo utilizado para o levantamento de dados é referente a uma amostra dos

cadetes cursando o último ano de formação da AMAN, independente da Arma, Quadro e

Serviço, selecionados de forma arbitrária sem respeitar a proporcionalidade entre os cursos.

O questionário ficou disponível para que fosse respondido por oficiais voluntários no

período de 12 de Março de 2020 a 12 de Abril de 2020.
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3.2.4 Entrevista Cadetes do 4ºAno

Foi  realizado  uma  entrevista  com  objetivo  de  coletar  dados  discursivos  sobre  a

expectativa de hábitos financeiros dos cadetes do quarto ano. 

O universo utilizado para o levantamento de dados é referente a uma amostra dos

cadetes cursando o último ano de formação da AMAN, independente da Arma, Quadro e

Serviço, selecionados de forma arbitrária sem respeitar a proporcionalidade entre os cursos.

 A entrevista  ficou  disponível  para  ser  respondida  por  cadetes  do  quarto  ano

voluntários no período de 12 de Março de 2020 a 12 de Abril de 2020.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados pesquisados e fatos constatados no levantamento de campo

pode – se observar uma série de informações sobre os hábitos e saúde financeira do cadete em

formação na AMAN e também do Oficial já no corpo de tropa.

A melhor época para se poupar é a juventude, quando somos novos e ainda temos

muito tempo pela frente (CERBASI, 2013). Pensar que poupar é o mesmo que investir é um

erro clássico das pessoas que buscam melhores hábitos financeiros (CERBASI, 2013). O que

foi verificado através dos três questionários realizados é que os cadetes possuem o hábito de

poupar,  porém  a  metade  deles  não  possuem  investimentos  sejam  eles  de  renda  fixa  ou

variável,  já  no  universo  dos  oficiais  a  grande  maioria  poupa  e  investe  em  quantidades

maiores, sendo a parcela que não investe somente 14% dos oficiais pesquisados. Ao cruzar

informações sobre os dois universos pesquisados verifica-se que o Oficial possui hábitos mais

saudáveis  que  os  do  cadete,  direcionando seu  dinheiro  para  investimentos,  o  que  é  mais

proveitoso do que somente poupar. Através de afirmações feitas por cadetes, a postura adotada

de pouco investir se deve ao salário mais baixo e ao mesmo tempo a perspectiva de um soldo

mais alto em um futuro próximo cria  grande expectativa com relação a melhores hábitos

financeiros. Pode-se visualizar tais fatos nos gráficos a seguir:

Gráfico 1: Poupança Oficiais

Fonte: AUTOR (2020)
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Gráfico 2: Poupança cadetes

Fonte: AUTOR (2020)

É  recomendado  poupar  pelo  menos  10%  mensalmente  de  seus  rendimentos

(CLARSON, 1926). Analisando os gráficos é possível verificar que os níveis de poupança da

grande maioria estão adequados tanto no universo dos cadetes quanto dos oficiais.

Foi  analisado  também  a  quantia  que  os  Cadetes  e  Oficiais  despendem  de  seus

rendimentos para pagamento de cartão de crédito. “Gastar mais de 30% da renda mensal com

o pagamento  do  cartão  aumenta  a  propensão  de  o  indivíduo  ter  dificuldades  para  pagar

integralmente suas contas (Lyons, 2004,  apud VIEIRA et al,  2015).”  Os gráficos a seguir

apresentam os hábitos de utilização do cartão de Oficiais e Cadetes.

Gráfico 3: Gastos mensais no cartão de crédito Oficiais AMAN

Fonte: AUTOR (2020)
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Gráfico 4: Gastos mensais no cartão de crédito Cadetes

Fonte: AUTOR (2020)

Analisando os gráficos percebe-se que a maioria dos Oficiais e Cadetes gasta muito

no cartão de crédito. Mesmo que a compra usando o cartão de crédito não gere juros para o

comprador se pago na data estabelecida, elas geram dívidas (VIEIRA et al, 2015). Dentre o

indivíduos pesquisados uma parcela considerável gasta mais de 35% de seus rendimentos,

chegando até a gastar mais da metade dos seus ganhos, dessa forma o comprometimento dessa

quantia com o cartão de crédito pode gerar futuros problemas de saúde financeira ao usuário.

Outro forte indício de problemas financeiros é o nível de endividamento, a pesquisa buscou

levantar dados quantitativos e qualitativos com relação a empréstimos feitos nos universos de

cadete e oficiais, utilização da movimentação após formado e o período ao qual o indivíduo

após formado ainda terá que arcar com dívidas contraídas enquanto cadete.

Foi observado que os cadetes do quarto ano são os que mais possuem empréstimos e

que  uma  parcela  significativa  possui  uma  parte  da  sua  movimentação  já  comprometida.

Traçando  um  paralelo  com  o  universo  dos  Oficiais  onde  mais  de  50%  tinha  a  sua

movimentação  comprometida  ao  se  formar  na  AMAN,  fica  evidente  uma  tendência  em

contrair dívidas contando com o fato de que seus rendimentos serão maiores em um futuro

próximo e  que  receberão  uma grande soma de  dinheiro  ao  se  formar.  Foi  levantado que

muitos dos oficiais ao se formarem e cadetes do quarto ano de 2019 terão dívidas a arcar até a

patente  de  Primeiro  Tenente  que  foram  contraídas  quando  ainda  estavam  na  Academia.

Verifica-se que uma grande parcela já começa a sua vida na tropa com dívidas e uma situação

financeira desregulada.  A estabilidade adquirida na carreira militar  também é ponto chave
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para que os cadetes e oficiais contraiam empréstimos ou outras formas de comprometimento

dos seus proventos sem maiores ponderações. Os gráficos a seguir explicitam esse fato:

Gráfico 5: Empréstimo Cadete 4ºAno

Fonte: AUTOR (2020)

Gráfico 6: Comprometimento da movimentação 4ºAno

Fonte: AUTOR (2020)

Gráfico 7: Comprometimento da movimentação Oficiais

Fonte: AUTOR (2020)
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A autoavaliação realizada nas pesquisas buscou entender se os hábitos adquiridos no

período de formação influenciam nos hábitos da tropa. No geral os cadetes enxergam que seus

hábitos aqui na AMAN não são adequados, porém criam uma grande expectativa com relação

a forma como lidarão com seu dinheiro após se formar. Diversos julgam que o responsável

por ter uma vida desregrada na AMAN seja o menor soldo recebido e que promovidos a

Aspirante a Oficial terão melhores condições de gerenciar seus proventos. 

Outro ponto verificado foi que muitos cadetes e oficiais acreditam que o fato de já

lidarem com dinheiro desde o início da vida acadêmica é uma boa forma de aprender a usar os

seus rendimentos e ter contato com os problemas que uma má administração pode causar e

gerar maus hábitos que serão levados a diante. Foi percebido também a tendência do militar

em  adquirir  dívidas  contando  com  os  proventos  futuros  de  uma  promoção,  que  os

comprometerão no futuro. Algumas afirmações explicitam os fatos:

Pergunta: Como você (cadete) avalia seus hábitos financeiros e porque?

“Ruins pois tenho muitos gastos, mas pretendo diminuir agora”

“Agora desperdiço mais devido aos gastos da AMAN”

“Tento ser controlado porque recebemos pouco e ninguém nos ensina a investir corretamente”

Pergunta:  Na sua opinião  (cadete 4ºAno), os hábitos financeiros adquiridos no período de

formação afetarão sua vida na tropa e por que? 

“Sim, pois o cadete gasta muito pensando que o tenente pagará tudo.” 

“Sim, porque vou aprender com meus erros” 

“Sim, vou sair com o hábito de me endividar.”

Pergunta:  Quais são suas  (cadete 4ºAno) expectativas financeiras com relação a depois de

formado? 

“Corrigir meus vício ruins de finanças.”

“Melhor organização financeira.”

“Organizar a minha vida financeira e gerir melhor meus recursos.”

Pergunta: Na sua opinião (Oficial), os hábitos financeiros adquiridos no período de formação

afetaram sua vida na tropa e por que?

“Sim porque normalmente o aspirante sai da AMAN sem a consciência de que é necessário

poupar para se ter uma vida mais tranquila no futuro.”
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“Sim, como cadete me acostumei a gastar muito no cartão de crédito, porém sempre dentro do

controle mensal.”

“Sim, porque desde a formação evitei empréstimos.”

O  conhecimento  sobre  gestão  e  planejamento  financeiro  são  extremamente

necessários  para que bons hábitos  sejam adquiridos,  sendo assim foram levantados dados

sobre o quanto a AMAN influencia na aquisição dos mesmos. A pesquisa demonstrou que

muito pouco do assunto é ensinado e tratado na Academia de forma formal, e que de forma

majoritária os cadetes aprendem fora a gerenciar e investir seus rendimentos.  Foi verificado

também que  poucos  cadetes  julgam o  seu  conhecimento  sobre  o  assunto  sendo  bom ou

excelente. Pode-se verificar nos gráficos a seguir:

Gráfico 8: Métodos de aprendizagem de Educação financeira dos Cadetes

Fonte: AUTOR (2020)

Gráfico 9: Autoavaliação sobre Educação Financeira do Cadete

Fonte: AUTOR (2020)
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A pesquisa  buscou  verificar  se  o  estresse  financeiro  gerado  pela  má  gestão  de

recursos diminui o desempenho do cadete na Academia Militar e laboral do Oficial. Através

do levantamento  de dados qualitativos  pode-se perceber  que  alguns  cadetes  apresentaram

dificuldades no transcurso da Academia devido seus problemas financeiros. Foi verificado

que o rendimento do cadete diminuiu devido a preocupações com relação a como pagariam

suas  contas  e  demonstraram  desvio  do  foco  nas  atividades  por  estarem  pensando

excessivamente no problema financeiro. No universo dos oficiais o mesmo foi verificado.

Algumas afirmações explicitam os fatos:

Pergunta: Em algum momento o estresse gerado por problemas financeiros influenciou o seu

(Cadete 4ºAno) rendimento na AMAN? Por quais motivos? 

“Sim. Desvio de foco nas aulas.”

“Sim, por pensar demais nas dívidas, perdi a atenção em algumas áreas.”

“Sim, primeiro e segundo ano tirava o foco das minhas atividades na AMAN.”

Pergunta: Em algum momento o estresse gerado por problemas financeiros influenciou o seu

(Oficial) rendimento no trabalho? Se sim, por quais motivos? 

“Sim, porque por vezes precisava empregar o valor que ganhava em outras coisas mas não

podia pois pagava dívidas.”

Os cadetes do quarto ano de 2020 estão prestes a se formar oficiais e deixando de ser

cadetes também passarão a receber um soldo muito maior, de Aspirante a Oficial. A entrevista

realizada com os mesmos busca entender as suas expectativas financeiras para o novo soldo e

entender o que julgam ter feito de errado como cadete e o que pretendem mudar para quando

finalmente forem oficiais em 2021 no seu planejamento financeiro, e como a estabilidade

oferecida  pela  vida  militar  aliada  a  perspectiva  de  aumento  no soldo influencia  nas  suas

decisões.

A entrevista  levantou  muitos  pontos  sobre  a  vida  financeira  dos  cadetes  e  suas

expectativas. Foi observado que grande parte dos cadetes têm grandes expectativas para com

a vida financeira  de oficial,  acreditando que será mais complexo administrar  seus ganhos

devido  o  fato  de  ter  mais  gastos  e  compromissos,  porém  esperam  que  terão  maiores

oportunidades de investir seu dinheiro e poupar de forma a realmente valer a pena. Os futuros

oficiais acreditam também que o fato de ter um soldo pequeno como cadete não os motiva a
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realmente  investir  e  poupar  maiores  quantias,  criando  expetativa  de  realizar  isso  quando

forem oficiais e terem uma quantia de dinheiro mais folgada.

O principal ponto observado na entrevista é que muitos têm a consciência de que é

importante  poupar  e  investir  para  garantir  uma tranquilidade  financeira  e  têm isso  como

objetivo para a vida na tropa,  entretanto projetam que farão isso de fato somente quando

receberem mais. O problema é que com isso deixam de adquirir bons hábitos que podem

influenciar nas suas decisões como oficial. A maioria presume que não vale a pena abrir mão

de qualidade de vida como cadete para poupar ou investir se no futuro terão um soldo muito

maior, postergando essa decisão de ter melhores hábitos financeiros quando os investimentos

e quantidades poupadas supostamente valerão a pena.

Quando perguntados quais os erros de gestão financeira que acreditam ter cometido

durante a formação a maior parte expõe o uso excessivo do cartão de crédito, cheque especial

e os gastos deliberados e de forma impulsiva. O que os causou desgastes desnecessários e

dificuldades de arcar com seus compromissos ou fizeram com que abrissem mão de lazer pois

o dinheiro já tinha sido gasto.

Outro ponto observado na entrevista remete a estabilidade que a vida militar oferece,

dando uma certa segurança financeira e conforto. De acordo com os cadetes entrevistados o

fato de estar em uma carreira estável e de ter a perspectiva de receber um soldo maior em

futuro próximo os da mais segurança para gastar de forma deliberada e impulsiva. Muitos

acreditam que se não tivessem a certeza de um soldo maior estariam mais preocupados com a

sua gestão financeira. A utilização da movimentação e os empréstimos tomados para serem

pagos como Aspirante a Oficial denunciam essa situação, deixando evidente que muitos se

garantem na perspectiva financeira.

Os pontos levantados podem ser percebidos nas seguintes respostas:

Pergunta: Quais suas expectativas para a vida de Oficial com relação ao soldo?

“Com os maiores proventos eu terei maior margem para administrar meu dinheiro, melhor do

que na AMAN onde o soldo é menor do que como oficial, realizando investimentos em vez de

somente poupar para gastar depois.”

“Ter um alto poder de compra com o maior soldo, suprindo todas as necessidades, poupando

mais dinheiro para objetivos futuros.”

Pergunta: Quais diferenças você acha que terá no seu planejamento financeiro com relação a

cadete X oficial?
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“Maior  facilidade  de  investimento  quando  oficial,  pois  o  soldo  pequeno  de  cadete  me

desestimula a poupar ou investir devido ao beneficio ser menor”

“Que  será  mais  fácil  gerenciar  o  dinheiro,  pois  apesar  de  ter  mais  compromissos,  terei

também uma maior margem financeira para poder investir e poupar de forma compensatória.”

Pergunta: Quais erros de administração você acha que cometeu como cadete e em que isso

afetou sua formação?

“Utilização do cartão de crédito gerando juros com os quais tive dificuldade de lidar e gastar

demais contando com um dinheiro futuro que me deixou com dificuldades de quitar os gastos

seguintes e imprevistos.”

“Gastar de forma indiscriminada sem me preocupar em poupar por conta da pouca quantidade

que era possível guardar, assim não adquirindo o hábito.”

Pergunta: Você contraiu dívidas contando com o soldo de oficial e a movimentação?

“Sim, peguei empréstimo com meus pais para pagar depois com a movimentação.”

“Sim,  gastos  com  o  cartão  de  crédito  que  foram  sendo  rolados  para  ser  pago  com  a

movimentação”

Pergunta: A movimentação e a expectativa de maior soldo aliado a estabilidade da carreira o

estimulou a gastar?

“Sim, pois se não tivesse em vista o recebimento de uma quantia de dinheiro eu não teria pego

empréstimo  para  pagar  depois,  a  estabilidade  da  carreira  me  dá  tranquilidade  para

comprometer meus rendimentos futuros com gastos imediatos.”

“Gasto de todo o soldo como cadete devido a expectativa de um soldo maior co mo oficial,

desestimulando a realização de investimento, devido o baixo custo-benefício.”
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5. CONCLUSÃO 

Os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras compõe um estrato da sociedade

brasileira.  E como foi verificado,  culturalmente a  população não se preocupa com gestão

financeira e planejamento financeiro, sendo assim os hábitos dos cadetes não fogem dessa

perspectiva. Dentre as variáveis financeiras observadas: empréstimos, poupança, utilização do

cartão de crédito e investimentos pode se dizer que não são as mais adequadas a uma vida

financeira saudável. Um fator que ficou claro na pesquisa é a falta de motivação em poupar

regularmente  e  investir  seu dinheiro  enquanto  cadete  pelo  fato  de  julgar  baixo  o  “custo-

benefício” de se realizar isso com um salário inferior sabendo que em pouco tempo terá uma

receita muito maior. No universo dos oficiais foi observado maiores níveis de investimentos e

poupança  e  também  menor  comprometimento  com  empréstimos,  porém  uma  utilização

intensa  do  cartão  de  crédito,  que  se  não  é  pago  regularmente  acarreta  em  dívidas  e

dificuldades em arcar com o compromisso.

Tratando dos cadetes do quarto ano pode-se observar que muitos possuem dívidas

que  foram contraídas  na  AMAN e  que  só  irão  conseguir  quitá-las  nos  corpos  de  tropa,

algumas chegando a serem finalizadas somente na patente de primeiro-tenente. Esse aspecto

foi observado também entre os oficiais, que quando cadetes do quarto ano passaram pela

mesma  situação.  Outro  fator  que  foi  observado  é  que  os  cadetes  a  ponto  de  se  formar

contraem dívidas contando com a movimentação que irão receber mesmo antes de concluir o

curso, podendo isso vir a ser tornar um problema, pois a dívida é realizada contando com um

provento futuro destinado a auxiliar o jovem oficial a se deslocar e instalar para a cidade a

qual foi transferido e que somente será pago de fato se o cadete concluir com aproveitamento

a formação.

Foi observado uma expectativa muito alta por parte dos cadetes com relação a vida

financeira  de  Oficial.  A maioria  tem objetivos  ambiciosos  no  que  tange  investimentos  e

prosperidade financeira, e acreditam que com o soldo maior terão hábitos muito melhores,

culpando o soldo baixo de cadete para a falta de poupança e investimentos sérios e constantes.

Considerando  que  o  hábito  trata-se  de  realizar  um  comportamento  com  frequência  e

constância, acreditar que desenvolver boas atitudes financeiras somente como oficial pode vir

a ser um problema, sendo adequado já praticar durante a formação para que quando Aspirante

a Oficial essas atitudes venham de forma natural. O primeiro contato dos militares formados

na  AMAN com dinheiro  e  um salário  acontece  muito  frequentemente  quando  se  tornam
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alunos na Escola preparatória, evidenciando mais ainda a necessidade de estimular os cadetes

a aderir a boa gestão financeira.

Como esperado, a estabilidade da carreira militar aliado a perspectiva de um soldo

alto em um futuro próximo e a movimentação faz com que os cadetes se sintam confortáveis

em gastar de forma indiscriminada e comprometer sua renda futura em gastos no presente.

Saber que têm uma certa segurança financeira e que vão receber uma quantia alta quando se

formar estimula o descontrole financeiro. Fica evidente os gastos excessivos quando se trata

da utilização do cartão de crédito, que foi apontado pelos cadetes do quarto ano como um dos

principais  erros  de  gestão  cometidos  durante  a  formação.  E de  forma positiva pode – se

observar  que  muitos  cadetes  do  quarto  demonstraram percepção  desses  erros  e  terem os

corrigido de forma a isso não os afetar na vida nos corpos de tropa.

O estresse financeiro é algo presente na vida do brasileiro e mais uma vez, como

parcela da sociedade, se faz presente na vida do militar. Os cadetes demonstraram ter tido

problemas para administrar seu dinheiro, o que lhes trouxe preocupação e afetou a vida na

Academia, com relatos de desatenção nas aulas por pensar demais no assunto e em como

cumpririam com suas despesas. A carreira militar é estressante por si só, deixando evidente

que uma boa gestão financeira por parte dos militares deve ser incentivada desde o início da

vida acadêmica, onde transtornos por conta de maus hábitos financeiros não se tornariam mais

uma preocupação, podendo mitigar uma série de problemas no futuro.

Para  finalizar,  vale  ressaltar  o  ensino  de  educação  financeira  dentro  dos  bancos

escolares, que na Academia é feito formalmente através das aulas de economia e como tema

de  formaturas  tanto  do  Comando  quanto  dos  Comandantes  de  subunidades  e  pelotão.  A

pesquisa indica na opinião dos cadetes que o aprendizado dentro da Academia se deve mais

aos comandantes de Pelotão e Companhia e informalmente entre eles mesmos do que nas

aulas da divisão de ensino. A grande maioria teve contato com o assunto na internet ou em

livros, demonstrando um ensino autodidata e menos formal.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Questionário “Hábitos e educação financeira dos Cadetes” 

Graduação:

a)Cadete 1º ano 

b)Cadete 2º ano 

c)Cadete 3º ano

 d)Cadete 4º ano

1)Possui Empréstimo?

a)NÃO 

b)SIM, POUPEX 

c)SIM, outra forma de empréstimo

2)Possui investimentos?

a)NÃO 

b)SIM, renda fixa ( Tesouro direto, LCA, CDB, LCI e outros) 

c)SIM, renda variável (Ações, Fundos imobiliários, Dólar, Ouro e outros) d)SIM, ambos

3)Possui o hábito de poupar?

a)NÃO 

b)SIM, até 5% dos rendimentos 

c)SIM, até 10% dos rendimentos 

d)SIM, até 20% dos rendimentos 

e)SIM, mais que 20% dos rendimentos

4)Gastos mensais no cartão de crédito

a)Não possui

b)Até 10% 

c)10% a 20% 

d)20% a 35% 

e)35% a 50% 

f)Mais de 50%
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5)Como  você  avalia  seus  hábitos  financeiros  e  porque?
___________________________________________________________________________

6)Como você aprendeu sobre Educação financeira?

a)Nas aulas da Divisão de Ensino

b)Na Subunidade (Comandante de Companhia/ Comandante de pelotão) 

c)Livros 

d)Internet 

e)Família e Amigos 

f)Outros Cadetes 

g)Nunca tive contato com o assunto

7)Como você avalia o seu conhecimento sobre Educação Financeira

a)Péssimo 

b)Ruim 

c)Regular 

d)Bom 

e)Excelente
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APÊNDICE B - Questionário 2 “Hábitos e educação financeira Oficiais subalternos” 

1)Possui Empréstimo?

a)NÃO 

b)SIM, POUPEX 

c)SIM, outra forma de empréstimo

2)Possui investimentos?

a)NÃO 

b)SIM, renda fixa ( Tesouro direto, LCA, CDB, LCI e outros) 

c)SIM, renda variável (Ações, Fundos imobiliários, Dólar, Ouro e outros) 

d)SIM, ambos

3)Possui o hábito de poupar?

a)NÃO 

b)SIM, até 5% dos rendimentos 

c)SIM, até 10% dos rendimentos 

d)SIM, até 20% dos rendimentos 

e)SIM, mais que 20% dos rendimentos

4)Gastos mensais no cartão de crédito

a)Não possui 

b)Até 10% 

c)10% a 20% 

d)20% a 35% 

e)35% a 50% 

f)Mais de 50%

5)Como  você  avalia  seus  hábitos  financeiros  e  porque?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________

6)Como você aprendeu sobre Educação financeira?
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a)Nas aulas da Divisão de Ensino 

b)Na Subunidade (Comandante de Companhia/ Comandante de pelotão) 

c)Livros 

d)Internet 

e)Família e Amigos f)Outros Cadetes 

g)Nunca tive contato com o assunto

7)Como você avalia o seu conhecimento sobre Educação Financeira

a)Péssimo

b)Ruim 

c)Regular 

d)Bom 

e)Excelente

8)Na sua opinião, os hábitos financeiros adquiridos no período de formação afetaram sua vida
na  tropa  e  porque?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

9)Quanto da sua movimentação ao sair da AMAN estava comprometida com dívidas?

a)NADA 

b)até 15% 

c)15 a 30%

d)30 a 50%

e)mais de 50%

10)Possuía dívidas a arcar assim que se formou? Se sim, até que posto e patente continuou
pagando?
___________________________________________________________________________ 

11)Em algum momento o Estresse gerado por problemas financeiros influenciou o rendimento
no  trabalho?  Por  quais  motivos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Questionário 3 “Hábitos e educação financeira dos cadetes do 4º ano”

1)Possui Empréstimo?

a)NÃO 

b)SIM, POUPEX 

c)SIM, outra forma de empréstimo

2)Possui investimentos?

a)NÃO 

b)SIM, renda fixa ( Tesouro direto, LCA, CDB, LCI e outros) 

c)SIM, renda variável (Ações, Fundos imobiliários, Dólar, Ouro e outros) 

d)SIM, ambos

3)Possui o hábito de poupar?

a)NÃO 

b)SIM, até 5% dos rendimentos 

c)SIM, até 10% dos rendimentos 

d)SIM, até 20% dos rendimentos 

e)SIM, mais que 20% dos rendimentos

4)Gastos mensais no cartão de crédito

a)Não possui 

b)Até 10% 

c)10% a 20% 

d)20% a 35% 

e)35% a 50% 

f)Mais de 50%

5)Como  você  avalia  seus  hábitos  financeiros  e  porque?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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6)Como você aprendeu sobre Educação financeira?

a)Nas aulas da Divisão de Ensino 

b)Na Subunidade (Comandante de Companhia/ Comandante de pelotão) 

c)Livros 

d)Internet 

e)Família e Amigos 

f)Outros Cadetes 

g)Nunca tive contato com o assunto

7)Como você avalia o seu conhecimento sobre Educação Financeira

a)Péssimo

b)Ruim 

c)Regular 

d)Bom 

e)Excelente

8)Na sua opinião, os hábitos financeiros adquiridos no período de formação afetarão sua vida
na  tropa  e  porque?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

9)Quanto da sua movimentação ao sair da AMAN esta comprometida com dívidas?

a)NADA 

b)até 15% 

c)15 a 30%

d)30 a 50%

e)mais de 50%

10)Possuí dívidas a arcar assim que se formar? Se sim, até que posto e patente continuará a
pagar?
___________________________________________________________________________ 

11)Em algum momento o Estresse gerado por problemas financeiros influenciou o rendimento
na  AMAN?  Por  quais  motivos?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

12)Quais  são  suas  expectativas  financeiras  com  relação  a  depois  de  formado?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Entrevista cadetes 4º ano: “Expectativas sobre o soldo de tenente”

1) Quais suas expectativas para a vida de Oficial com relação ao soldo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2)Quais diferenças você acha que terá no seu planejamento financeiro com relação a cadete X 
oficial?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3)Quais erros de administração você acha que cometeu como cadete e em que isso afetou sua 
formação?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4)Você contraiu dívidas contando com o soldo de oficial e a movimentação?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5)A movimentação e a expectativa de maior soldo aliado a estabilidade da carreira o 
estimulou a gastar?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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