
Pesquisa

Quem é você quando 
o assunto é Dindim?



Foi essa pergunta que levou a gente, da 
ANBIMA, a querer conhecer melhor como 
o brasileiro lida  com dinheiro ao longo da 
sua vida. Quais são suas motivações? 
Como os comportamentos influenciam 
seus costumes financeiros?

O que descobrimos depois de uma longa 
pesquisa -  apoiada pelo NA RUA e o 
DATAFOLHA - é que os brasileiros lidam 
com o dinheiro de cinco formas diferentes. 
Cada perfil tem comportamentos 
e características únicas quando o assunto 
é finanças pessoais.

Mas,
por quê?

A maioria da população não tem o hábito
de poupar seu dinheiro, mesmo com muitos 
dados disponíveis sobre o uso de produtos e 
serviços financeiros. 



5 características distintas. 5 perfis diferentes quando o assunto é dinheiro.



O mais disciplinado dos perfis, o Construtor 
gosta de ter sempre o controle da situação. 
 
Não se arrisca e batalha muito para realizar o 
que quer, sempre pouco a pouco.
 
Para o Construtor ,o esforço é parte intrínseca 
do valor do dinheiro, algo que imprime ainda 
mais importância à soma acumulada.
 
Tem muito orgulho de sua capacidade de 
organização e acaba sendo aquele a quem 
todos recorrem financeiramente. Isso se torna 
uma fonte de reconhecimento pessoal, quase 
um sentido para a sua vida. 
 
Dispensam grandes estratégias e ferramentas 
financeiras e mesmo assims acabam 
alcançando objetivos importantes no
longo prazo. 
 
Muitas vezes guardam dinheiro em casa,
pois querem visualizar ou ter prova
constante do dinheiro.
 
Precisam de alguém que os impulsionem
em situações novas e oportunidades onde
não entrariam de primeira
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Vitor Hugo trabalha durante o dia em uma gráfica, mas o que ele gosta mesmo 
de fazer é lutar boxe. Por isso, decidiu economizar o máximo que pode para 
investir em treinos e competições. Para Vitor economizar é importante, então 
ele vai a pé todos os dias até o local do treino para não gastar com transporte. 
Vitor vem construindo aos poucos sua carreira, mas prefere seguir com calma 
e consistência a se arriscar demais. Para ele, a dedicação é fundamental.

VitorHugo, 20



Cláudio, 62 Virginia, 43
“Eu comecei a investir pelo achismo, mas 

depois passei a confiar no gerente do banco. 

A gente tem que confiar em alguém, né? E se 

tu tem conta em banco, é porque tu confia. 

“Eu sou uma pessoa muito perseverante.  Brinco que tenho  ascendente árabe..então minha lojinha tem que ter tudo bem negocia-do. Eu vou pechinchar, nem que seja por apenas um real. Porque esse um real pode ser investido em algo importante pra mim”  



Os Despreocupados são pessoas que 
“deixam a vida acontecer”. Isso faz com que 
não se planejem e nem se comprometam 
muito seriamente com nada.
 
Por outro lado, são muito competentes em 
aproveitar oportunidades, o que de certa 
forma compensa a ausência quase total de 
planejamento. 
 
Embarcar nas oportunidades reforça a sua 
crença de que “tudo vai dar certo”. 
 
Naturalmente, o Despreocupado não está 
atento ao que acontece com seu dinheiro, 
porém, quando está em situação difícil, ele 
não se desespera e sempre dá um jeito, 
conseguindo dinheiro emprestado ou doado.
 
A relação dele com o dinheiro é fugaz – 
assim, praticamente, não experimenta o 
acúmulo. Apenas vive dos prazeres que o 
dinheiro proporciona: compras, diversão, 
viagens, etc.
 
Na maioria das vezes ele tem um “porto 
seguro financeiro”, em geral alguém da 
família. Isso gera um pouco de preocupação e 
culpa, mas que são rapidamente esquecidas.
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Larissa é uma menina que deixa a vida seguir sem se preocupar muito, mas 
em compensação nunca deixa passar uma oportunidade. Trabalha como 
esteticista em um salão que costumava frequentar. Veio do interior e divide
a casa com seu irmão, mas ainda tem muita dificuldade em pagar as contas, 
mas isso não a impede de sair e gastar, mesmo que tenha que contar com
os amigos ou a mãe. Tem certeza de que vai estar bem financeiramente no 
futuro, apesar de hoje a realidade ainda ser diferente. 

Larissa, 22



Jonathan, 36
“Eu sou muito otimista, penso que as coisas 
sempre vão dar certo. Hoje eu não ganhei, 
mas amanhã posso correr atrás pra conse-
guir, quem sabe?

José, 54
“Eu sou despreocupado. Eu sou aquele tipo 
de pessoa que vai encontrar uma conta de 
luz de dois meses atrás. E aí, sem problemas, 
eu pago!  

“Eu sou uma pessoa muito perseverante.  Brinco que tenho  ascendente árabe..então minha lojinha tem que ter tudo bem negocia-do. Eu vou pechinchar, nem que seja por apenas um real. Porque esse um real pode ser investido em algo importante pra mim”  



O Camaleão aceita as coisas como elas são, 
adapta-se ao mundo em vez de fazer sua vontade 
vencer. Muitas vezes vive momentos de 
dificuldade, mas seu lema é viver bem fazendo os 
ajustes necessários. 
 
O segredo do Camaleão é encontrar prazer e 
realização pessoal naquilo que é mais 
cotidiano e exige pouco esforço financeiro: 
festinhas em casa com amigos próximos e família, 
atividades esportivas ou intelectuais, etc. 
 
Também são bons em desenvolver pequenas 
gambiarras financeiras: têm conta-poupança 
para não pagar taxa mensal, possuem cartões de 
crédito com datas de vencimento diferentes, 
pedem emprestado a uma pessoa para pagar a 
outra.
 
O dinheiro é algo bastante fugaz na sua vida: 
não por gastar muito, mas porque sempre tem 
várias dívidas. Mesmo assim é criterioso ao lidar 
com dinheiro: para ele todo dinheiro é dinheiro, e 
faz o pouco render muito na sua mão.
 
Apesar de não terem grandes ambições 
procuram aprender mecanismos, (dentro de 
ofertas e produtos financeiros básicos), que os 
ajudem a dar conta do dia a dia.

Camale
ão
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Zona
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Enxerga passos à frente

Adaptável

Faz Gambiarras

Simplicidade
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Enita leva a vida como quem tenta se cobrir com um cobertor curto, cada hora 
cobrindo uma parte diferente e deixando outra de fora. Brinca que tem dois 
casamentos, um com seu marido e outro com o banco. Isso porque tem várias 
dívidas que nunca acabam, e ela já fez mais de 5 empréstimos (alguns deles 
para pagar outros mais antigos).

Por isso sente que, literalmente, vive pra pagar as contas. E sente também que 
nunca se relacionou positivamente com o dinheiro. Só faz compras parceladas, 
e usa o crédito para jogar as contas para o próximo mês - mas não perde 
nunca o seu bom humor. Conhecemos sua casa e depois fomos com ela até o 
mercado, onde ela nos mostrou sua estratégias para economizar.

Enita, 53



“Eu sou despreocupado. Eu sou aquele tipo 
de pessoa que vai encontrar uma conta de 
luz de dois meses atrás. E aí, sem problemas, 
eu pago!  

Felipe, 30
“Eu sou muito otimista, penso que as coisas 
sempre vão dar certo. Hoje eu não ganhei, 
mas amanhã posso correr atrás pra conse-
guir, quem sabe?

Roberto, 46
“Eu não preciso viver no luxo. A grana, pra mim, 

serve pra pagar as contas e tomar umas com os 

amigos.  De resto eu tô bem, obrigado!”  



O Sonhador tem uma mente inquieta e é 
impulsionado por uma grande força interior: 
uma ideia ou um plano grandioso, com o qual 
acredita que terá muito sucesso.
 
Está sempre pensando em investir em algo, 
mas seus sonhos são sempre construídos em 
cima de valores e fortes crenças pessoais - por 
isso o Sonhador é tão resiliente. 
 
Dinheiro é fundamental para suas empreitadas, 
mas não há um apego ao dinheiro em si. O 
dinheiro é principalmente um meio para realizar 
o sonho, não apenas em termos financeiros, 
mas em termos de sucesso e visibilidade.
 
As somas altas que envolvem seus sonhos 
fazem do Sonhador alguém ousado, que 
confia muito no futuro.Isso faz com que muitas 
vezes perca oportunidades de construir uma 
poupança , acreditando que é inútil se 
preocupar com pequenos valores no dia a dia.
 
 
A liberdade é um valor muito importante 
para este perfil que, no fundo, é um perfil 
impulsivo, e se joga em um caminho que nem 
sempre é muito racional. É comum as pessoas 
desse segmento terem um parceiro ou familiar 
pé-no-chão, que segura as pontas enquanto
o Sonhador voa.
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Leo é um cara cheio de ideias e conta que usa post-it para não deixar escapar 
nenhuma delas. Ainda adolescente, colocou em uma lista os países em que 
sonhava viajar e anos mais tarde já havia passado por todos eles. Há um tempo, foi 
convidado a trabalhar em uma empresa que ofereceu um salário 4 vezes maior do 
que ele ganhava na época. Não aceitou porque sentia que isso poderia distanciá-lo 
dos seus sonhos. Hoje é casado, tem um casal de filhos pequenos, e está tentando 
empreender com uma confecção de roupas infantis. Ainda não conseguiu passar
da fase dos perrengues, mas segue confiante que um dia o negócio vai prosperar
e vender para todo o País. Seu próximo passo é alugar um carro e sair 
apresentando ele mesmo a marca e a nova coleção por todo o Nordeste.
.

Leonardo, 46



Isabela, 20
“Desde pequena, sonhava em trabalhar

em rádio e ficar famosa. Hoje trabalho

como voluntária na rádio Amparo FM e 

ganho muito em visibilidade, aumentando 

as chances de ter sucesso no futuro”. 

Thomas, 53
“Eu sou um pouco impulsivo, gastei 32 mil reais em uma máquina de estamparia para fazer camisetas - achei que era o destino, fui lá e comprei. O investimento não chegou a se pagar, mas eu quero que esse retorno venha de outra forma agora, estampando a fórmica dos móveis que estou fazendo. Tento fazer um controle de danos”.



Os Planejadores são pessoas pragmáticas, que vivem 
plenamente na realidade e sabem lidar bem com ela.
 
O Planejador é movido por desafios, consegue realizar 
o que deseja, contornando aquilo que encontra pelo 
caminho. Ele é muito seguro de sua capacidade de 
organização e realização.
 
Metas são fundamentais. O Planejador costuma 
estipular para si mesmo objetivos a serem cumpridos 
em um tempo determinado.
 
A relação do Planejador com o dinheiro em si é bem 
forte. O acúmulo e crescimento financeiro são fontes de 
prazer que superam todas as outras, mais emocionais.
 
O Planejador é mais racional e deixa de lado os valores 
subjetivos para focar no resultado numérico.
 
Ele prioriza o resultado final e não mede esforços para 
ganhar mais: pode mudar de profissão, cidade ou área 
de atuação, compra e vende imóveis.
 
Independentemente de sua classe social, o Planejador 
é, em geral, alguém bem-sucedido em seu negócio, 
investimento ou trabalho. Quando sua renda é maior ele 
tende a saber mais sobre mercado financeiro e utiliza 
esses serviços para fazer o seu dinheiro crescer.

PlaneJa
doR



PlaneJadoR
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Ariane brinca que o maior amor da vida é o Excel, onde faz todos os cálculos que 
precisa para planejar seu futuro, construindo metas para si mesma a cada dois anos. 
Muitas vezes ela bate suas metas antes do planejado - como foi o caso da casa 
própria, que planejava comprar até os 28 anos, mas comprou com 25. Tudo parte de 
uma grande estratégia: comprar um apartamento na planta em uma região mais 
afastada para, depois de construído e valorizado, ela poder vender, e usar o dinheiro 
como entrada em outro, este último no bairro onde realmente deseja morar.
Ariane guarda 30% do seu salário no mesmo dia em que ele entra na conta. Ela é 
apaixonada pelo seu trabalho e se dedica muito, mas parte do dinheiro ganho 
também é usado em viagens, em passeios com as amigas, e principalmente em 
gastronomia, que ela adora. Sua próxima meta é fazer cursos de coaching, para 
daqui a alguns anos ter sua própria empresa de consultoria. 

Ariane, 28



Alain, 46
“Eu sempre soube onde quis chegar, desde que 

eu me entendo por gente. Eu conto todos os 

meus gatos, pra que eles se enquadrem em 50% 

da renda. Hoje é ainda mais fácil, porque minha 

receita é maior. Quando era ela menor, eu 

planejava o quanto eu podia sair e gastar.” 

Cherry, 25
“Tudo na minha vida é planejado: o custo e 

o benefício. Alivio todas as opções para não 

gastar tanto e aproveitar mais.” 



faz acontecer 
dia após dia 

pequenos valores/ 
valores contínuos 
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O Como Investir é uma iniciativa da ANBIMA (Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), que foi desenvolvida 
com o objetivo de contribuir para a educação e formação do investidor no Brasil, 
apresentando conteúdos que o ajudem a planejar e fazer escolhas 
bem informadas e conscientes na hora de investir.

Esteja sempre conectado com suas finanças!

Acompanhe as novidades em
comoinvestir.com.br e nas redes sociais.



APROVEITE para 
saber também quem 
é você quando o 
assunto é Dindim.

CLIQUE AQUI, 
faça o teste 
e compartilhe 
o seu resultado!

https://www.playbuzz.com/anbima10/como-voc-lida-com-dinheiro-fa-a-o-teste



