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RESUMO

VERIFICAÇÃO DA CONDUTA FINANCEIRA DOS CADETES DE ARTILHARIA DA

AMAN DO ANO DE 2020

AUTOR: Matheus de Lima Maya Garcia
ORIENTADOR: TC QCO Augusto Henrique Skrebsky Mello

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem a finalidade de analisar o modo como os cadetes de
Artilharia  lidam  com  sua  remuneração  oferecida  pelo  Exército  Brasileiro.  Esta  pesquisa
qualitativa contou com as respostas de uma entrevista realizada entre cadetes do terceiro ano
da Academia Militar das Agulhas Negras durante o ano de 2020 e teve a intenção de levantar
informações dos cadetes  de Artilharia como um todo com base no ano intermediário em sua
Arma, pois já tiveram passagem pelo segundo ano e também um convívio com os cadetes do
quarto ano. O cadete que estuda na AMAN passa por uma formação completa que aborda
várias áreas do conhecimento tendo em seu currículo escolar diciplinas que vão de Ciências
como a Microeconomia e Finanças Pessoais, abordada em parte neste trabalho até disciplinas
de Ciências Exatas como a Estatística. Isso mostra como o cadete possui um amplo domínio
dos  conhecimentos  que  formam  o  militar  do  século  XXI  apto  a  solucionar  problemas
complexos das Organizações Militares. Dessa forma percebe-se como a temática relacionada
ao cuidado com o dinheiro é importante e por esse motivo é o foco desta monografia. Além da
entrevista aos cadetes, foi revisada durante o trabalho a literatura referente aos assuntos de
Economia, Economia Comportamental e de Finanças Pessoais que permeiam o assunto a que
se  propôs  o  presente  trabalho.  Como  objetivo  principal  buscou-se  verificar  a  conduta
financeira com relação às atividades do cotidiano da Academia Militar das Agulhas Negras e à
vida pessoal do cadete. Além disso, outra condicionante analisada foi o ano de formação visto
que as despesas são variáveis conforme as exigências de cada ano e as metas que cada ano da
formação visa alcançar.

Palavras-chave: Dinheiro. Artilharia. Economia. Conduta financeira. Despesas.
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ABSTRACT

CHECKING THE FINANCIAL CONDUCT OF AMAN'S ARTILLERY CADETES OF

THE YEAR 2020

AUTHOR: Matheus de Lima Maya Garcia
ORIENTER: TC QCO Augusto Henrique Skrebsky Mello

This work has the purpose of analyzing the way Artillery cadets deal with their remuneration
offered by the Brazilian Army. This qualitative research relied on the answers of an interview
carried out between cadets of the third year of the Academia Militar  das Agulhas Negras
during the year of 2020 and had the intention to gather information from the Artillery cadets
as a whole based on the intermediate year in their branch, as they have already spent the
second year and also spent time with the cadets of the fourth year. The cadet who studies at
AMAN goes through a complete training that addresses several areas of knowledge having in
his school curriculum disciplines ranging from Human Sciences such as Macroeconomics,
addressed in part in this work to Exact Sciences disciplines such as Statistics. It shows how
the cadet has a wide range of knowledge that forms the military of the 21st century, able to
solve complex problems of the Military Organizations that he is going to work on when he
finishes his studies. In this way, it is possible to see how the theme related to the care of
money is important and for this reason it is the focus of this monograph. In addition to the
interview with the cadets, the literature on the subjects of Economics, Behavioral Economics
and Personal Finance that permeate the subject to which the present work was submitted was
reviewed during the work. The main objective was to verify the financial conduct in relation
to the daily activities of the Academia Militar das Agulhas Negras and the personal life of the
cadet. In addition, another conditioning factor analyzed was the year of study since expenses
are variable according to the requirements of each year and the goals that each year of study
aims to achieve.

Keywords: Money. Artillery. Economy. Financial conduct. Expenses.
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1 INTRODUÇÃO

No mundo em que o nosso país está inserido, é muito importante estar em condições

de  enfrentar as crises pelas quais a economia brasileira pode passar. Ao longo da história

tanto  do  Brasil  quanto  do  mundo,  podemos  perceber  situações  de  crises  que  afetaram a

população, levando as pessoas a diminuírem muito a sua qualidade de vida ao se deparar com

dificuldades inesperadas. Isso se deve ao despreparo para esses acontecimentos, originado na

maioria  das  vezes  pelo  hábito  muito  comum  de  desperdiçar  suas  rendas  de  modo

indiscriminado.

A sociedade brasileira costuma ter condutas e problemas semelhantes em seus diversos

setores. Tanto civis quanto militares, em suas áreas acadêmicas, tecnológicas, combatentes,

jurídicas, científicas, relacionadas à saúde, dentre outras, costumam ter condutas e problemas

semelhantes  mesmo  que  não  tenham  funções  semelhantes  em  seu  emprego  ou  área  de

atuação, pelo motivo de serem um extrato dessa sociedade da qual se originam e dessa forma

refletirem suas caracteríscas e deficiências mais comuns. 

O objeto de estudo deste trabalho serão os militares, mais precisamente os cadetes do

Curso de Artilharia da AMAN. Isso se deve às peculiaridades das tarefas realizadas ao longo

dos meses e à regularidade do pagamento da remuneração, que são alguns dos fatores que di-

vergem do modo de vida da maioria da população.

Possuir Educação Financeira é indispensável tanto na vida do militar quanto é na vida

do civil. A instabilidade financeira é gerada devido a diversos fatores, ocorrendo por exemplo

devido à perda do poder de compra da moeda ou pelo uso indiscriminado do cartão de crédito,

além  de  adesão  aos  créditos  e  consequentemente  juros  exorbitantes  disponibilizados  e

cobrados  por  bancos  ou  outras  empresas  semelhantes. Para  isso,  surge  a  importância  de

verificar a conduta financeira dos militares em formação na AMAN para entender o nível de

preparação dos futuros oficiais diante dos problemas que surgem na vida deles. 

Com base em questões levantadas entre os cadetes, será verificado a preparação para

as possíveis crises, para o cotidiano da AMAN e para o futuro como oficial. Para isso, esse

trabalho vai  analisar  o  destino  do  dinheiro dos  cadetes  e  o  nível  de conhecimento  sobre

Educação Financeira,  além de analisar os  reflexos  dessas  condutas  nas  suas  vidas. Dessa

forma, será possível saber se os militares possuem a conduta correta para evitar problemas

financeiros em seu cotidiano.
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Mesmo que existam peculiaridades na vida de cada cadete, os problemas financeiros

enfrentados por eles muitas vezes são comuns dentro de sua Arma, Quadro ou Serviço em que

ingressam após  terminado  o  primeiro  ano  da  AMAN.  Por  esse  motivo,  saber  a  conduta

financeira adotada pela maioria ajuda a saber quais as consequências no modo de vida de cada

um  durante  sua  vida  em  formação  e  também  após  a  declaração  ao  primeiro  posto  do

oficialato. 

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Entender  a  conduta financeira  dos  cadetes de Artilharia  da AMAN, verificando as

atitudes que esses militares adotam na formação em relação à remuneração fornecida pelo

Exército Brasileiro e os reflexos no cotidiano desses militares, analisando se elas são as mais

adequadas.

1.1.2 Objetivos específicos

Verificar o nível de Educação Financeira dos cadetes do segundo, terceiro e quarto

anos de Artilharia da AMAN do ano de 2020.

Abordar  as  condicionantes  que  levam  o  militar  a  usar  de  modo  indevido  o  seu

dinheiro.

Analisar os investimentos mais comuns,  caso existam, praticados de acordo com o

perfil desses militares.

Analisar o custo de vida desses cadetes considerando cada ano da formação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ECONOMIA COMPORTAMENTAL

Essa área de estudo visa o entendimento do comportamento econômico e as ações

geradas  em  consequência  dos  estímulos  do  ambiente  onde  cada  pessoa  vive,  unindo  a

Economia com a Psicologia para entender os mecanismos das escolhas dos indivíduos unindo

fatores objetivos, como as necessidade,s e fatores subjetivos, como as emoções. Com isso, é

possível melhorar as decisões tomadas em relação ao dinheiro e aumentar a consciência em

relação a uma boa postura de investimento e renda a longo prazo, visto que comportamentos

impulsivos fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas. Dessa forma, existem algumas

hipóteses a respeito do modo como as pessoas lidam com seu dinheiro e tomada de decisões.

Dentre elas estão a de que existem dois sistemas que controlam as escolhas:

O Sistema 1  opera  automática  e  rapidamente,  com pouco ou nenhum esforço  e
nenhuma percepção de controle voluntário. O Sistema 2 aloca atenção às atividades
mentais laboriosas que o requisitam, incluindo cálculos complexos. As operações do
Sistema 2 são muitas vezes associadas com a experiência subjetiva de atividade,
escolha e concentração (KAHNEMAN, 2011, p.32).

2.2 GATILHOS MENTAIS

Gatilho  mental  é  o  nome  dado  pelos  autores  da  Psicologia  aos  mecanismos  que

produzem comportamentos  diversos  quando  são  apresentados  aos  seres  vivos,  tanto  para

animais quanto para humanos. Esses mecanismos estão presentes em várias situações, como

mostrado nas experiências criadas por psicólogos em animais, que passaram a tratar objetos

inanimados como filhotes de sua espécie,  quando o som característico dos filhotes foram

gravados e emitidos através de alto-falantes colocados nesses objetos (ANDRADE, [2018?]).

Ao entender a existência desses mecanismos é possível relacionar os problemas e condutas

inadequadas existentes aos motivos que geram essas atitudes e possivelmente achar soluções

para problemas que existem desde o surgimento da economia e do comércio do modo como se

conhece atualmente.
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2.2.1 O medo de perder como um gatilho 

O Sistema 1 possui algumas características que Kahneman (2011, p.32) cita em seu

livro, como: “[…] reage mais com mais intensidade a perdas do que a ganhos [...].” . Por isso,

uma  possível  escassez  anunciada  por  um  vendedor  é  uma  ferramenta  frequentemente

utilizada,  pois  explora  esse  fato  gerando  um  sentimento  de  perda  de  uma  oportunidade

oferecida pelo vendedor caso o consumidor não adquira o produto. Dessa forma, entende-se o

emprego da Economia Comportamental e dos gatilhos ao analisar a subjetividade envolvida

nos gastos de cada pessoa.

Durante a Black Friday, data comercial criada nos Estados Unidos para aumentar as

vendas, existe um aumento significativo no comércio. Esse evento foi trazido para o Brasil em

2010 e cresce cada vez mais ao longo dos anos. Em 2019 a Black Friday gerou um aumento

de 23,6% nas vendas em relação ao ano de 2018 (BLACK FRIDAY, 2019). Assim, é possível

ver o       sucesso dessa data e a influência dos gatilhos na sociedade.

2.2.2 Tipos de gatilhos

Robert  Cialdini(1984)  descreveu  6  gatilhos,  que  considerou  como  armas  para

persuasão,  utilizados  nas  relações  comerciais.  Os  gatilhos  descritos  são:  reciprocidade,

comprometimento e consistência, prova social, apreciação, autoridade e escassez. Esses são

alguns dos diversos fatores que movimentam o comércio, sendo condicionantes que fazem as

pessoas gastarem mais dinheiro do que ganham e por isso torna-se importante o conhecimento

da sua existência (ANDRADE, [2018?]).

2.3 SISTEMA DE CRÉDITO

O  planejamento  financeiro  se  manifesta  de  várias  formas  e  em  vários  níveis  de

comprometimento, podendo ocorrer através de ferramentas como planilhas em programas de

computador  ou  até  mesmo agendas  em que cada  indivíduo  tem o  controle  de  sua  saúde

financeira. 

Na Academia Militar  das  Agulhas Negras,  ministra-se a  Educação Financeira  com

base  em  várias  bibliografias,  incluindo  o  caderno  de  instrução  EB70-CI-11.406

(BRASIL, 2015). Além disso, são utilizadas cartilhas e livros que embasam o conhecimento
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sobre as matérias ministradas no segundo ano de formação como a Microeconomia e Finanças

Pessoais as ministradas no terceiro ano como a Macroeconomia e Finanças Públicas.

De acordo com o próprio caderno de instrução EB70-CI-11.406, seu objetivo é:

[…] apresentar uma proposta de Educação Financeira para os integrantes das OM do
Exército  Brasileiro,  incluindo  as  suas  famílias,  visando  ao  aumento  da
operacionalidade  da  tropa  por  meio  do  equilíbrio  financeiro  e  de  uma  melhor
qualidade de vida individual e familiar, proporcionando condições para que todos
concentrem  seus  esforços  no  perfeito  cumprimento  das  missões.
(BRASIL, 2015, P. 1-1).

Cabe ressaltar que essa área de estudo está sempre sendo aprimorada por aqueles que

se dedicam a melhorar o ensino da doutrina econômica, Ciência Social em que não existem

verdades absolutas e se modifica no decorrer dos anos. Como exemplo é possível verificar a

existência de taxas que surgem em determinados momentos da história e desaparecem em

outros momentos pelos motivos mais variados geralmente relacionados à política mundial e

ao modo como os governantes da federação e unidades da federação consideram melhor gerir

seu governo. Isso implica diretamente na vida de cada pessoa e do país como um todo por

estimular ou desestimular atitudes como: quais os tipos de investimentos melhores a serem

realizados,  aquisição  de  empréstimos,  acumulação  de  moeda  e  ativos  com  maior

liquidez, além de um maior consumo de mercadorias e serviços. Dessa forma o planejamento

financeiro está em constante mudança, sempre considerando as condicionantes como taxas e

juros do momento em que a sociedade vive.

2.3.1 Taxa de juros básica

Dentre as taxas que regem a economia do país, uma das mais importantes é a Taxa

Selic por determinar os juros das diversas aplicações existentes e interferir nas aplicações

estrangeiras no Brasil. Conforme se aumenta ou diminui essa taxa por exemplo, é possível

aquecer a economia, aumentando a circulação de capital e o comércio. O Banco Central do

Brasil  (2015) define a Taxa Selic como a taxa básica de juros da economia.  Por meio de

mudanças  nessa  taxa,  é  possível  alcançar  diferentes  objetivos  na  economia  conforme  as

intenções do governo vigente no período em que se passa.

É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC)
para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as
taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. A
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taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia
entre  as  instituições  financeiras  que  utilizam  títulos  públicos  federais  como
garantia. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2005) 

Figura 1 – Extrato de imagem que ilustra efeitos de variação na Taxa Selic

     

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (2005) 

Além disso, é necessário distinguir dentro da taxa básica de juros a Taxa Selic Over e a

Taxa Selic Meta. Enquanto a Taxa Selic Meta é a que toma-se como parâmetro para as demais

taxas  de  juros  praticadas  no  país,  a  Taxa  Selic  Over  é  aquela  usada  pelas  instituições

financeiras quando emprestam dinheiro entre si usando os títulos públicos adquiridos pelo

Banco Central (MIOZZO, 2020).

2.3.2 Taxas de corretagem 

A taxa  de  corretagem é  um valor  que  as  corretoras  cobram como  comissão  para

executarem uma ordem na bolsa de valores que no caso do Brasil é a fusão entre as antigas

BM&FBovespa e Cetip, atualmente B3 (DUBARD, 2020). Dessa forma, a taxa de corretagem

é uma das formas das corretoras lucrarem por seus serviços como intermediadoras para a

compra e venda de ações. É possível separar as taxas entre fixas ou variáveis e a decisão de

qual tipo é utilizado pela corretora varia entre cada instituição. A taxa de corretagem fixa é a

mais comum e é um valor estabelecido que não varia de acordo com o valor aplicado se não
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houver distinção pela instituição entre as operações. Já a taxa de corretagem variável é um

percentual  sobre o valor negociado podendo ser somado a um valor fixo (INFOMONEY,

2019).

2.3.3  Crédito rotativo

Crédito rotativo é:  “[…]  um tipo de crédito que pode ser oferecido aos clientes de

cartão de crédito que não conseguem pagar a fatura por inteiro” (NUBANK, 2020). Os juros

cobrados sobre o saldo devedor estão entre os mais altos do Brasil, tendo chegado a 298,6%

ao ano em março de 2019. Para que ocorra a utilização do crédito rotativo basta que o valor

pago no cartão de crédito seja inferior ao total da fatura .

2.3.4 Cheque especial

Cheque especial, também chamado de limite pré-aprovado ou “cheque azul” é um tipo

de crédito de fácil adesão que é diponibilizado pelo banco na conta corrente e possui juros

muito altos devido a uma grande facilidade de aquisição. Dessa forma, ele funciona como um

crédito  automático  quando  é  utilizado  um  valor  superior  ao  disponível  para  pagar  algo

desejado, atuando como uma extensão do saldo em conta corrente (MARQUES, 2019).

2.4 IMPOSTOS

2.4.1 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é um imposto estadual

que incide sobre as diversas mercadorias comercializadas tanto dentro do território nacional

quanto aos bens que são importados e serviços. O ICMS é uma das principais fontes de receita

dos estados por incidir tanto em pessoas físicas quanto jurídicas (CONTABILIZEI, 2018).

Esse imposto só é debitado no momento em que se paga por determinado bem ou

serviço e por ser um imposto estadual, a alíquota incidente sobre o valor é diferente em cada

estado (CONTABILIZEI, 2018).
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2.4.2 Imposto sobre Operações Financeiras

Segundo Araújo (2018), o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é um imposto

federal  que  inside sobre operações  como crédito,  câmbio  e  seguros.  Além disso,  ele  está

presente em qualquer operação que envolva títulos ou valores imobiliários, como na bolsa de

valores  e  fundos  imobiliários.  O  IOF  possui  dentre  suas  funções  possibilitar  o

acompanhamento  da  demanda  e  oferta  por  crédito  no  país,  já  que  o  valor  arrecadado  é

proporcional ao valor dos investimentos realizados.

2.4.3 Imposto Predial e Territorial Urbano

O  Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano  (IPTU)  é  voltado  para  propriedades  com

construção em ambiente urbano, ou seja, casas prédios ou estabelecimentos comerciais das

cidades.  Seu pagamento pode ser  feito  de uma só vez ou dividido em algumas parcelas,

entretanto a maioria das prefeituras estimulam o pagamento em uma única vez, oferecendo

descontos  para  essa  forma  de  pagamento.  O  valor  do  imposto  é  atualizado  anualmente

levando em conta a valorização do imóvel, região e também se houver alguma mudança na

legislação e em caso de falta de pagamento a propriedade pode chegar a ser penhorada e até

leiloada (TEIXEIRA, 2020).

2.4.4 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Segundo Ferreira  (2020),  o  Imposto sobre a  Propriedade de Veículos  Automotores

(IPVA) é  cobrado pelo  governo estadual  de acordo com o valor  de  mercado do veículo,

utilizando  a  tabela  da  Fundação  Institutos  de  Pesquisas  Econômicas  (FIPE).  O modo  de

pagamento pode ser feito em uma parcela ou dividido em até três vezes, entretanto o governo

estadual oferece desconto para o pagamento de uma só vez. Esse desconto varia de acordo

com cada estado do País. Apesar de incidir sobre veículos automotores, não são todos os

veiculos que estão sujeitos ao pagamento desse imposto. Dentre os dispensados de pagamento

estão:  “[…]  carros com mais de 20 anos de fabricação, taxistas, pessoas com deficiência,

igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos”.
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2.4.5 Imposto sobre a Renda da Pessoa Física

O Imposto de Renda sobre Pessoas Físicas (IRPF) é um tributo federal que incide

sobre a renda no momento em que se ganha e ocorre de acordo com o patimônio pessoal. Sua

finalidade é tributar mais a parcela da população mais rica da sociedade, visando melhorar a

qualidade de vida de todos. Apesar de incidir sobre pessoas físicas, nem todas as pessoas são

obrigadas  a  declarar  ou  pagar  o imposto  de renda,  pois  existem muitos  critérios  que  em

algumas situações necessitam de um contador para serem esclarecidos. Para saber se deve ser

realizado o pagamento é necessário declarar todos os ganhos e perdas financeiras durante o

ano e após isso é verificado se a pessoa deve receber dinheiro de volta ou deve pagar algo a

mais (ARAÚJO, 2018).

2.5 INVESTIMENTOS 

Essa é uma das questões abordadas no caderno EB70-CI-11.406 que define como:

“Investimento é  a  aplicação dos  recursos  que se poupa,  com a expectativa de  obter  uma

remuneração por essa aplicação.” (BRASIL, 2015, p. 11-1). 

Além disso, o caderno também define que para um indivíduo realizar um investimento

deve-se conhecer o próprio perfil de investimento através de variáveis como o quanto uma

pessoa é sensível aos riscos, sua preferência pelo modo que pode ter o dinheiro em caso de

necessidade e o quanto espera que o seu dinheiro renda (BRASIL, 2015).

Ao  analisar  essas  variáveis  a  pessoa  se  encaixa  em um dos  seguintes  perfis  para

realizar  investimentos:  conservador,  moderado  ou  arrojado.  O  perfil  conservador  tem

preferência pela segurança em detrimento da rentabilidade, em oposição ao perfil arrojado que

tem preferência pela rentabilidade mesmo que corra riscos. Já o perfil moderado busca um

equilíbrio, pois deseja uma renda um pouco maior que a do perfil conservador mesmo que

corra um pequeno risco (BRASIL, 2015).

2.5.1 Renda variável e renda fixa

Para a Rico (2020), renda variável é um tipo de renda pouco utilizada pela população

do Brasil e é um tipo de investimento em que não é possível prever qual o retorno financeiro

ao se realizar o resgate do investimento, ao contrário da renda fixa. A renda fixa é o tipo de
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renda em que o investidor pode saber qual será o retorno pois já foi definido previamente a

taxa de rentabilidade do ativo que foi adquirido, como no caso da Poupança.

Quanto ao risco, a renda variável é sujeita a um risco maior quando comparada com a

renda fixa e por isso seria indicada para investidores agressivos, que visam o potencial de

retorno financeiro maior desses ativos em detrimento da segurança. Por outro lado, a renda

fixa seria  indicada para investidores  conservadores  que visam a segurança do retorno em

detrimento de valores maiores (RICO, 2020).

2.5.2 Carteira de investimentos

Esse assunto é importante por envolver muitos tópicos de Educação Financeira e pode

ser entendido como: 

Uma  carteira  de  investimentos  é,  simplesmente,  o  agrupamento  de  todos  os
investimentos que você possui. É como se fosse uma cesta, onde você deposita os
produtos que você comprou. Só que os produtos são investimentos, e eles podem se
valorizar com o passar do tempo. (TORO INVESTIMENTOS, 2020).

Cabe  ressaltar  que  é  importante  a  diversificação  dos  ativos  na  carteira  de

investimentos pois isso melhora os resultados ao ocorrer um balanceamento entre os ativos

que se valorizam mais e os que se valorizam menos. Além da existir uma diversificação, é

importante saber o perfil do investidor, para saber quais ativos estarão em maior quantidade

na carteira (CAPITAL RESEARCH, 2019).

2.5.3 Caderneta de Poupança

A caderneta de poupança é muito comum na sociedade brasileira, sendo utilizada por

grande parcela da população. Sua rentabilidade é mensal e possui alta liquidez, sendo possível

resgatar  o  dinheiro  aplicado  em  caixas  eletrônicos  e  realizar  transferências,  além de  ser

possível o pagamento de boletos. Existem também outras vantagens na caderneta de poupança

como proteção pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e isenção de IRPF e de IOF. Por

outro lado também existem desvantagens, como baixa rentabilidade e ser necessário esperar

um período mínimo para que seja possível receber os rendimentos (RICO, 2019).
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2.5.4  Ações

Segundo o blog Toro Investimentos (2019), ações são: “[…]  títulos que representam

uma fração do valor das companhias ou sociedades anônimas.Ou seja, uma ação é como se

fosse um pedaço de uma empresa”. 

A rentabilidade desse tipo de investimento é variável e possui riscos, dessa forma é

possível  encontrar  boas  oportunidades  que  podem  superar  a  rentabilidade  de  outros

investimentos.  Para  se  realizar  esses  investimentos  deve-se  possuir  conta  em  bancos  ou

corretoras  de  valores,  os  quais  realizam  operações  na  Bolsa  de  Valores  e  atuam  como

intermediários  para  o  investidor  que  deseja  aplicar  seu  dinheiro  em  ações

(TORO INVESTIMENTOS, 2019).

2.5.5 Tesouro Direto

Tesouro Direto é  um programa do Tesouro Nacional  criado para as pessoas terem

acesso a investimentos em papéis do governo federal, de maneira que as pessoas emprestam

dinheiro  ao  governo  com  liquidez  diária  e  podem  escolher  entre  os  títulos  públicos

disponibilizados  no  Tesouro  Direto,  que  são  divididos  entre  prefixados,   pós-fixados  e

híbridos. Ao realizar a compra desses títulos o investidor paga a dívida do governo em troca

de uma determinada rentabilidade em um dado prazo (INFOMONEY, 2019)

2.5.6 Fundo de Investimento Imobiliário

Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é um tipo de investimento com renda variável

que gera rentabilidade com ativos imobiliários, seja alugando para inquilinos ou até mesmo

vendendo  por  meio  da  especulação.  Esse  investimento  pode  ser  confundido  com  um

investimento de renda fixa devido ao pagamento muitas vezes regular dos lucros do imóvel,

entretanto não existe a certeza de que o pagamento vai ser realizado todos os meses e com o

mesmo valor  ao se adquirir  o  ativo no momento da negociação,  já  que o inquilino pode

desocupar o imóvel em questão ou a gestão do ativo pode achar melhor reinvestir os lucros

em  melhorias  de  infraestrutura  por  exemplo.  Dessa  forma  o  FII  pode  ser  indicado  para

investidores moderados (INFOMONEY, 2019). 
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Sua negociação é feita na maioria das vezes na Bolsa de Valores assim como as ações,

entretanto seu valor de negociação oscila menos do que elas, já que sua venda com obtenção

de lucro é sujeita ao pagamento de Imposto de Renda em 20% sobre o lucro. Dentre os tipos

de FII estão os fundos de tijolo,  que são imóveis reais e físicos, os fundos de papel, que

compram títulos ligados ao mercado imobiliário e os fundos híbridos que são uma mistura de

fundos de tijolo e fundos de papel (INFOMONEY, 2019).

2.5.7 Certificado de Depósito Bancário

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um investimento em renda fixa comum e

funciona  como  um empréstimo  oferecido  pelo  investidor,  entretanto  no  caso  do  CDB o

empréstimo é oferecido para as instituições financeiras em vez de ser para o governo. Dentre

suas  vantagens  está  a  cobertura  pelo  FGC  e  liquidez  diária  em  alguns  ativos.  Como

desvantagem  em  relação  aos  outros  investimentos  existe  a  incidência  de  IRPF  sobre  os

rendimentos de maneira regressiva ao longo do tempo e em caso de resgate do valor antes de

se completar 30 dias há a incidência de IOF. Dentre os tipos de CDB estão os prefixados, que

informam qual será o rendimento final, os pós-fixados, que são atrelados a um indicador e os

híbridos,  que  são  normalmente  atrelados  à  inflação,  ou  seja  é  um rendimento  fixo  e  um

variado juntos. (BTG PACTUAL, 2017)

Tabela 1 –  Incidência do Imposto de Renda no rendimento no dia do resgate

TEMPO DE INVESTIMENTO ALÍQUOTA DO IMPOSTO DE RENDA

Até 180 dias 22,5%

De 181 até 365 dias 20%

De 365 dias até 720 dias 17,5%

Acima de 720 dias 15%

Fonte: BTG PACTUAL (2017)

2.5.8 Letra de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito do Agronegócio

A Letra  de  Crédito  Imobiliário  (LCI)  e  Letra  de  Crédito  do  Agronegócio  (LCA)

funcionam como um empréstimo que o investidor faz para as instituições financeiras para que

seja  destinado  ao  setor  imobiliário  ou  ao  setor  do  agronegócio.  Quanto  ao  resgate  as

condições são basicamente as mesmas, sendo que a diferença entre elas são para onde se
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destina os recursos do investidor.  Suas características são as mesmas do CDB, entretanto

existe a vantagem de isenção de IRPF (SENA, 2015).

2.5.9 Fundo Garantidor de Crédito

Segundo Mallmann (2020), o Fundo Garantidor de Crédito é a entidade responsável

em garantir que investidores e correntistas recuperem o seu dinheiro investido em ativos com

uma proteção de até R$ 250.000,00, ou seja, se um investidor investir mais que esse valor não

receberá em caso de falência da instituição. Entretanto, alguns investimento não são cobertos

pelo FGC como: Letras Financeiras,  Debêntures,  Fundos de Investimento,  Certificados de

Recebíveis  Imobiliários,  Certificados  de  Recebíveis  do  Agronegócio,  Tesouro  Direto  e

Aplicações na Bolsa de Valores”.

Mallmann (2020) afirma que entre as instituições que fazem parte do FGC estão: “a

Caixa  Econômica  Federal,  bancos  múltiplos,  bancos  comerciais,  bancos  de  investimento,

bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades

de  crédito  imobiliário,  companhias  hipotecárias  […]”.  Além  dessas  instituições,  também

fazem parte algumas associações de poupança e empréstimo (MALLMANN, 2020).
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA

Foi realizada uma entrevista estruturada aos cadetes de Artilharia a respeito do ano de

2020 que serviu de base para a coleta de informações sobre os cadetes de Artilharia. Entre as

perguntas  da  entrevista,  foram  abordadas  questões  ligadas  a  conhecimentos  gerais  de

Educação Financeira e hábitos de como investiam seu dinheiro e como gastavam nas suas

atividades  da  AMAN.  Para  isso,  ao  realizar  a  entrevista  o  registro  das  respostas  dos

entrevistados foi realizado em mídia para posterior análise durante o desenvolvimento deste

TCC.

Após realizar a entrevista os resultados foram analisados e foram feitas tabelas com a

média de valores para uma melhor visão dos resultados, por exemplo, quando o assunto se

tratava dos gastos com determinados itens da formação. Quando as respostas se baseavam em

perguntas simples como sim ou não elas foram disponibilizadas no corpo do texto. Ao ser

produzido este trabalho elas foram analisadas sob a ótica da doutrina de ensino de Educação

Financeira segundo o manual  EB70-CI-11.406 e outras fontes bibliográficas.

3.2 MÉTODOS

O método científico utilizado para obtenção dos dados foi uma entrevista em 5 Cade-

tes da AMAN para se produzir esta pesquisa qualitativa. Além disso, foi consultado o arquivo

conhecido como  “Tripão” que é produzido no início de cada ano letivo e possui dados bási-

cos dos militares de cada subunidade, onde consta informações pessoais como religião e renda

familiar de cada  indivíduo. O universo dos cadetes de Artilharia é composto por homens jo-

vens de diversas  regiões do país e possuem idade de 23 anos em média devido ao limite de

idade permitida no edital para o ingresso no primeiro ano da formação na Escola Preparatória

de Cadetes do Exército (EsPCEx) e ao mínimo ser condicionado ao término do Ensino Médio.

Quanto a    religião desses militares a maioria deles se considera cristão e a minoria não pos-

sui religião, se considerando como ateu. A renda familiar dos cadetes varia entre R$ 1.100,00

até            R$ 11.000,00. A remuneração durante o segundo e terceiro ano foi de R$ 1.377,40 e

no último ano da formação foi de R$ 1.663,75 reais no ano de 2020. O valor a mais de receita
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em relação ao segundo e terceiro ano tem como destino principal os gastos diversos com a

Formatura do Aspirantado.

3.2.1 Como ocorreu a pesquisa

O cadetes foram perguntados sobre o conteúdo do manual EB70-CI-11.406 e também

sobre aspectos ligados ao seu dinheiro, ao seu perfil financeiro e sobre a vida na AMAN. No

decorrer da entrevista as respostas foram sendo registradas para a posterior confecção deste

trabalho. As entrevistas não ocorreram com todos os cadetes reunidos e nem foram feitas no

mesmo dia, sendo conduzida de maneira informal, seguindo o mesmo roteiro em todas elas.

Os dados numéricos obtidos foram arredondados em suas dezenas para que apenas se tivesse

uma noção quanto aos valores, sem objetividade já que a resposta dos entrevistados pode

fornecer apenas uma noção das médias da população e uma comparação entre os gastos.

3.2.2 Dinheiro estimado nos principais gastos da AMAN

Para entender  a  conduta dos  cadetes  foi  necessário  especificar  quais  atividades  da

AMAN mais demandavam dinheiro ao longo da formação dentre atividades de campo, do dia

a dia como escala de serviços ou atividades como os Pedidos de Cooperação de Instrução

(PCI). Para se estimar quais eram os custos de cada atividade foi levado em consideração as

respostas com os valores informados pelos entrevistados, que tinham experiências no segundo

e no terceiro ano da AMAN, além de vivência com os cadetes do quarto ano.

3.2.3 Comparação entre os três anos de formação

Foi comparado também as atividades de cada ano de formação, levando em conta as

atividades específicas de cada ano e também as comuns que ocorem em todos os anos. Além

disso, analisou-se também a maturidade e as metas pessoais em cada fase de formação.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao ser analisado as afirmações dos cadetes entrevistados pode-se afirmar que muitos

cadetes  não  se  interessam  por  Educação  Financeira  e  nem  lêem  sobre  o  assunto  com

frequência. Apesar disso essa matéria é abordada nas aulas da Cadeira de Economia durante o

segundo e terceiro ano de formação da AMAN e existe uma pequena parcela dos cadetes que

buscam conhecimento nessa área da Economia. 

Quando questionados sobre já terem lido o manual EB70-CI-11.406 os 5 entrevistados

afirmaram que nunca o leram e somente dois deles sabia da existência do mesmo. Além disso,

dois  entrevistados ao  serem  questionados  sobre  o  destino  desse  dinheiro  disseram  que

guardam esse dinheiro na poupança em bancos grandes como Banco do Brasil e Santander

por considerar um investimento fácil de ser realizado e também tradicional livre de possíveis

problemas. Ao responderem quais outros investimentos já haviam realizado, as ações e os

fundos imobiliários foram apontados mais vezes pelo motivo de esses cadetes considerarem

esses tipos de ativos de renda váriavel como boas alternativas para uma variabilidade dos seus

investimentos, de modo a minimizar os riscos de investir  em somente um tipo de ativo e

otimizar  a  renda  passiva,  já  que  costumam ser  mais  rentáveis.  Quando  isso  acontece  na

maioria das vezes eles utilizam bancos ou corretoras menores, pois sabem e pesquisam as

vantagens  de  utilizar  instituições  menos  renomadas  visando  os  beneficios  de  isenção  de

diversas taxas.

Sobre as atividades da AMAN que mais demandam dinheiro ao longo da formação a

resposta  mais  citada  pelos  entrevistados  foi  os  campos  realizados  da  Seção  de  Instrução

Especial (SIEsp). Esses campos somam ao total 3 atividades realizadas ao longo do tempo de

formação de Artilharia sendo 1 campo por ano, dessa forma pode-se dizer que esses gastos

são frequentes ao longo da formação. Em sequência, os outros gastos menores citados pelos

entrevistados foram gastos com comida como lanchonete e cantinas dentro da AMAN, além

dos campos próprios da atividade de Artilharia (que são em ordem de gastos para os militares

o Serviço em Campanha (SC) e a Escola de Fogo e Instrução (EsFI)), existem também as

mensalidades de agremiações voltadas para o bem estar do cadete durante o ano, como a

Sociedade Acadêmica Militar (SAM) e a Associação Atlética Grupo de Artilharia (AAGA). 
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Percebe-se dessa forma que existe uma distribuição uniforme entre os anos em relação

ao destino do dinheiro em certas atividades como os campos da SIEsp, os SC e as EsFI’s.

Entretanto alguns pontos se destacam entre os anos: para o segundo ano existe um gasto maior

em equipamento militar devido a uma boa mentalidade de preservação dos itens do militar, ou

seja, eles compram o material visando que se mantenha para o resto de sua formação e sua

vida nas futuras unidades. No terceiro ano por sua vez se nota-se uma preocupação com a

formação ao investir na saúde e no desempenho físico. Além disso, é decrescente o gasto com

os campos do Curso de Artilharia, já que se ganha experiência ao longo dos anos de AMAN e

não ocorre perdas de material como no início da formação. Para o último ano o que se destaca

é  um  amadurecimento  do  cadete  como  militar  e  nota-se  uma  preocupação  com  a

especialização  na  carreira  e  por  sua  vez  os  maiores  investimentos  em  conhecimento  e

equipamentos necessários para realizar os cursos e estágios disponíveis. 

Durante o segundo ano de formação que é o primeiro do Curso de Artilharia, além dos

campos citados EsFI, SC e SIEsp é realizado o PCI na cidade de Santa Maria no Rio Grande

do Sul. Apesar de os entrevistados citarem o custo desta atividade como um investimento

entre R$ 100,00 e R$ 300,00, é fornecido uma representação de 2% ao dia que gera em torno

de R$ 30,00 ao dia a mais na remuneração e isso ajuda a cobrir os gastos desses campos. Ao

terminarem os dias no terreno surgem os novos gastos, já que alguns aproveitam para comprar

lembranças na região onde ocorre esse campo. Durante o ano o cotidiano não gera outras

despesas  específicas,  entretanto  existe  uma  mentalidade  de  que  é  necessário  adquirir

equipamentos melhores para os campos subsequentes que virão nos terceiro e quarto ano

como os citados pelos entrevistados: colete americano, luvas táticas e agasalhos diversos que

geram um conforto maior para os dias em terreno.

Tabela 2 –  Como cadetes do segundo ano de Artilharia gastam o dinheiro na formação

Gasto Valor (R$)

Equipamentos Militares 530

Saúde 520

SIEsp 460

SC 210

PCI 190

EsFI 110

Inopinados 30

Cursos / Estágios 0

Fonte: AUTOR (2021)
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Já no terceiro ano existe uma preocupação maior voltada para a formação, iniciando

pelo  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF)  que  demanda  investimentos  em  por  exemplo  tênis

apropriados para a prática de corrida, que é a preocupação mais comum para este ano. Um

tênis adequado tem um custo bastante elevado para a renda do cadete, algo em torno de 500

reais, sendo um gasto que não é dispensado por muitos por significar um desempenho melhor

e consequentemente um mérito a mais na formação.  Além da corrida exite a prova de natação

na Pista de Natação Utilitária (PNU) e em uma parte dos militares é origem de problemas já

que muitos já possuem essa deficiência vindo do histórico de anos anteriores. Dessa forma é

comum que se compre óculos de natação para transpor os obstáculos da pista aquática. Além

do TAF, outro desafio do terceiro ano é o Exercício de Desenvolvimento da Liderança (EDL)

que necessita também de um bom aprestamento de itens do fardo de combate, sendo alguns

específicos  para esse exercício como fichas,  mementos  e kits.  Isso acontece pois  um dos

critérios avaliados são os itens pedidos, os quais são verificados antes de iniciar a atividade.

Ao total, esse aprestamento não pode ser estimado pelos entrevistados já que varia conforme o

cuidado com o material durante os campos anteriores, entretanto os itens específicos somam

algo em torno de apenas 50 reais. Quanto ao terceiro ano esses são os gastos comuns que

diferem, embora não muito, dos outros anos.

Tabela 3 –  Como cadetes do terceiro ano de Artilharia gastam o dinheiro na formação

Gasto Valor (R$)

Saúde 570

SIEsp 460

PCI 240

SC 130

Equipamentos Militares 170

EsFI 50

Inopinados 30

Cursos / Estágios 0

Fonte: AUTOR (2021)

Por fim, é necessário analisar as atividades do quarto ano que são mais peculiares em

relação aos anos anteriores. Ao iniciar o ano letivo uma parcela considerável dos cadetes se

preparam  para  terminar  a  formação  e  posteriormente  cumprir  missões  nas  unidades  que

escolheram  para  a  transferência  após  o  período  na  AMAN.  Para  que  seja  possível  se

especializar, os futuros oficiais realizam cursos e estágios nas diversas áreas do seu interesse,
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e isso gera gastos dos mais váriados dependendo do que escolher para sua vida. Entretanto

esses cursos e estágios geram indenizações que cobrem os custos após ser concluído. Tais in-

denizações têm um impacto considerável no planejamento já que é comum que sejam feitos

empréstimos para cobrir os custos iniciais. Esses empréstimos então muitas vezes causam um

gasto maior, do que a indenização paga pela realização do curso ou estágio dependendo do

valor e taxas de juros a que foi submetido o pagamento. 

Tabela 4 –  Como cadetes do quarto ano de Artilharia gastam o dinheiro na formação

Gasto Valor (R$)

Cursos / Estágios 2800

SIEsp 390

Saúde 280

Equipamentos Militares 260

PCI 260

SC 100

EsFI 40

Inopinados 30

Fonte: AUTOR (2021)

Ao se tratar da vida pessoal, é comum que o cadete guarde parte da sua renda apesar

de não ser algo significativo quantitativamente e sim qualitativamente, pois além de todas as

atividades  citadas  existe  a  formatura do aspirantado que em quase totalidade dos  cadetes

demanda  a  utilização  das  reservas  de  economia  juntamente  com  a  indenização  de

transferência  recebida  durante  o  último  ano  de  formação  já  que  existe  a  necessidade  de

comprar os uniformes e espada que serão utilizados no futuro. 

Apesar dessa prática, nota-se a importância de embasamento teórico e também prático

sobre Educação Financeira, que é necessário para uma pessoa que futuramente irá desempe-

nhar a função de comando das pequenas frações do Exército Brasileiro. Esse embasamento é

necessário pois um dos aspectos necessários para se comandar é a liderança pelo exemplo,

pois  ao estar  em contato com os  subordinados é  importante  que os conhecimentos  sejam

transmitidos e que se tenham provas de que um bom planejamento financeiro faz diferença na

vida pessoal e profissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após  realizar  a  pesquisa  observou-se  alguns  pontos  importantes  a  respeito  do

conhecimento de Economia que influencia a vida tanto do militar enquanto cadete quanto do

militar após sua formação de Bacharel em Ciências Militares.

O  primeiro  ponto  analisado  é  a  divulgação  do  assunto  Educação  Financeira  que

poderia ser mais insistente pelos comandantes de subunidades durante o ano letivo. Isso gera

uma atenção por parte dos subordinados que poderiam se interessar mais pelo assunto, pois

nota-se que o cadete não busca o conhecimento nessa área atualmente.

Pesquisas frequentes  por meio de ferramentas on-line como o Formulários Google

sobre a saúde econômica levaria a um acompanhamento mais eficaz do que ocorre na vida

pessoal  e  profissional  e  essas  informações  poderiam servir  de  base  para  estudos  futuros

analisando os dados ao longo de cada ano e percebendo possíveis melhorias nas atividades da

AMAN, como decidir o período do ano em que elas ocorrem e também criação de palestras

educacionais de pessoas conhecidas nesse ramo.   

Do ponto de vista sobre a formação na AMAN percebe-se um foco específico em

determinadas áreas em cada ano, sendo elas  atividades  de campo,  saúde e especialização

profissional. Entretanto a média de gastos entre os anos não é muito diferente e sim a natureza

desses  gastos.  Dessa maneira  nota-se uma flexibilidade por  parte  dos  cadetes  e  uma boa

organização e controle do destino de sua renda mensal, pois sabem o que é importante em

cada fase de sua formação.
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APÊNDICE

APÊNDICE A – Perguntas abordadas na entrevista.

1ª   PERGUNTA) Qual seu nome e idade?

2ª   PERGUNTA) Você lê algo sobre investimentos? Com que frequência?

3ª   PERGUNTA) Você já leu o manual manual EB70-CI-11.406 de Educação Financeira.
Sabia que existia?

4ª   PERGUNTA) Sobra  alguma quantia de  dinheiro no fim do mês? Qual o destino dele
(Ex: poupança, picpay...)

5ª   PERGUNTA) Você realiza investimento em poupança? Se sim, qual investimento você
realiza além dela? Porque e onde? 

6ª   PERGUNTA) Qual atividade na AMAN você considera mais cara (siesp, campos da
Artilharia, lanches pagos em cantina/lanchonete...)?

7ª   PERGUNTA) Você acha que os cadetes perdem menos material ao longo dos anos?

8ª   PERGUNTA) Quanto você acha que gasta no PCI?

9ª   PERGUNTA) Quais os gastos que você pode citar do segundo ano?

10ª PERGUNTA) Quais os gastos que você pode citar do terceiro ano?

11ª PERGUNTA) Quais os gastos que você pode citar do quarto ano?
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