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Quando você pensa no seu dinheiro, 
o que lhe vem à mente? Acha que 

está gastando demais ou é muito 
ansioso, antecipando-se às situações, 
“sofrendo” por algo que nem sabe 
se vai acontecer? Sente-se mais à 
vontade poupando ou consumindo?

Diversos estudos têm procurado 
compreender o comportamento da 

população, até mesmo como forma de 
propagar a Educação Financeira e buscar 

abordagens que conscientizem e sensibilizem as 
pessoas quanto à necessidade de poupar e planejar.

O estudo da Anbima* (Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 

buscou entender qual a relação do brasileiro com o dinheiro, 
chegando a cinco comportamentos (perfis) distintos:

Para cuidar bem do seu planejamento financeiro, é importante 
o autoconhecimento. Você já parou para pensar sobre como se 
relaciona com suas finanças?

  Construtor  |    Camaleão  |    Planejador  

   Despreocupado |   Sonhador

DeSCubra quem é VoCê na 
hora De liDar Com o Dinheiro!

Aqui você irá conhecê-los, um a um. Nosso objetivo é que, ao se identificar 
com um deles, possa encontrar motivação para olhar para suas finanças com 
mais atenção e mudar o comportamento no qual se enquadra hoje, caso 
considere necessário. 

É possível perceber que, em muitos momentos, o construtor e o planejador 
se confundem. Em outros, há uma intersecção grande entre o sonhador e o 
planejador. Também há situações em que o despreocupado e o camaleão têm 
grandes similaridades. Qual comportamento é o seu?
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Construtor

 
Destaque entre os brasileiros (corresponde a 30% da população), gosta de ter o controle 
das situações e cuida do dinheiro dia após dia, mesmo que em pequenas quantidades, mas 
de forma consistente. Costuma pensar duas vezes antes de gastar.

É o mais disciplinado entre todos os perfis. Não se arrisca, pois prefere se sentir seguro em 
todas as situações. Batalha muito para realizar o que quer e acaba conseguindo. 

O construtor tem muito orgulho da sua capacidade de 
organização e acaba sendo aquele a quem todos recorrem 

financeiramente. É o perfil dos que crescem “devagar e 
sempre”, sem pressa ou atropelo. 

Características

Experimente assinalar as que combinam com você!poupa pequenos valores, com regularidade; é realista e muito perseverante;
tem os pés no chão, vê em cada dia uma nova 
batalha;

aceita abrir mão de algo hoje, para conseguir realizar amanhã;
encara o dinheiro como fonte de realização e transformação;

controlador;
vive no presente;
realizador;

humilde;

seu lema é: devagar e sempre;
tem medo de perder dinheiro;
desconfiado;
prevenido.
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Camaleão2

Características

Experimente assinalar as que combinam com você!

realista;

relativamente organizado;

dinheiro que tem é para pagar contas;

despretensioso;

segue o estilo devagar e sempre;

desdobra-se para chegar ao fim do mês;

consegue juntar somente o essencial;

recorre sempre ao crédito para pagar contas;

vive na sua zona de conforto;

simplicidade;

expectativas baixas ;

facilidade de adaptação;

enxerga a felicidade nas pequenas coisas ou no que 

o dinheiro não compra.

Costuma se virar de acordo com a situação. Essas pessoas (29% da população) não têm hábito de guardar 
dinheiro. Para 80% delas, o salário cai na conta e vai direto para pagar os boletos.

Ao lidar com dinheiro, os camaleões são conformados, mas não de forma negativa. Aceitam as coisas 
como elas são, adaptam-se ao mundo, em vez de fazerem sua vontade predominar. 

Na hora de pagar e cuidar das contas, preferem pagar sempre o mínimo e não 
se abalam muito com isso. Evitam pensar nos problemas, compram tudo a 
crédito para pagar no outro mês. Evitam pegar correspondência todo dia, 
para não verem muitas contas e cobranças. 

O segredo do camaleão para viver relativamente bem com o dinheiro que 
tem é encontrar prazer e realização pessoal naquilo que é mais cotidiano, 
natural e que exige pouco esforço financeiro.

Esse tipo de perfil costuma valorizar os prazeres simples e não tem 
grandes ambições. Para muitos membros desse grupo, ter o suficiente 
para se reunir com os amigos no final de semana já é felicidade. 
Entre esses prazeres estão também coisas mais intangíveis, como 
a possibilidade de promover festinhas em casa com amigos 
próximos e família, atividades esportivas ou 
intelectuais, momentos de diversão em espaços 
públicos com pessoas queridas. 



Guia Financeiro 14

5

Planejador3
Características

Experimente assinalar as que combinam com você!

realista;

controlado;

organizado;

movido a desafios;

geralmente sem dívidas;

considera importante ter uma reserva financeira;

sempre atento às oportunidades;

maximiza os recursos  financeiros;

investidor constante;

objetivo e racional;

todos os seus passos são baseados em metas.

Obsessivo, competitivo, movido a desafios, sempre insatisfeito, enxerga passos à frente, tem 
perfil de liderança e é muito racional. 

Os planejadores representam 22% da população. Possuem uma relação 
muito forte com o dinheiro e têm no crescimento do próprio patrimônio 

uma fonte de prazer. 

Para este perfil, as metas são fundamentais. O planejador costuma 
estipular para si mesmo objetivos a serem cumpridos em um tempo 
determinado.

O planejador não se assusta nem se incomoda com limitações, 
muito pelo contrário. Ele é muito seguro da sua capacidade de 

organização e realização e confia na sua alta racionalidade.
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Despreocupado4Características

Experimente assinalar as que combinam com você!
fluidez;

descontrole;

otimismo;

confiança excessiva;
imediatismo;

inconstância;

gratificação imediata;
jogo de cintura;

hedonismo; 

suas conquistas acontecem ao acaso;
poupam de forma inconstante, quando e quanto dá para guardar;

constroem poupança apenas para emergências.

Pessoas mais abertas ao fluxo da vida, os despreocupados não costumam ser organizados. 
Eles correspondem a 11% da população e gastam sem pensar. Isso não quer dizer que os 
despreocupados sejam, necessariamente, endividados. Eles apenas não se importam em criar 
laços com o dinheiro. Entre os despreocupados, 86% afirmam que o dinheiro foi feito para 
gastar e dar prazer.

Isso faz com que o despreocupado não se planeje nem se comprometa muito 
seriamente com nada, pois isso exigiria foco e estreitaria seu horizonte, 
significaria abrir mão de outras coisas. Ele prefere aguardar o que a vida 
pode lhe trazer hoje, vivendo intensamente um dia de cada vez.

Por outro lado, as pessoas com esse perfil são muito competentes em 
aproveitar as oportunidades que aparecem à sua frente, o que de 
certa forma compensa a ausência 
quase total de planejamento 
em suas vidas.
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Sonhador

 
São pessoas que deixam o sonho conduzir seus passos. Perfil que corresponde a uma 
pequena parcela dos brasileiros (6%). São inquietos e até sabem que precisam 
de dinheiro para suas empreitadas, mas acham que não é qualquer quantia que vai 
ajudar (justamente por isso, acabam perdendo a oportunidade de poupar pequenos 
valores do dia a dia).

Suas escolhas, planejadas, são muito mais pautadas na emoção do que 
na razão. Na gestão do dinheiro, o sonhador é bem mais intuitivo 
do que organizado. Tem geralmente mil ideias na cabeça e precisa 
aprender a priorizá-las, caso contrário, não realiza nenhuma. 

O excesso de confiança faz com que o sonhador seja envolvente 
e convença as pessoas a partilharem do seu sonho. No fundo, 
esse é um perfil impulsivo, que se joga em um caminho que 
nem sempre é muito racional ou seguro.

Os investimentos financeiros do sonhador são inconstantes, 
estão sujeitos a altos e baixos, e em geral são feitos com 
grande dose de ousadia e risco.

Características

Experimente assinalar as que combinam com você!

grandiosidade;

intuição;

otimismo;

curiosidade; 

idealismo;

ousadia (não tem medo de arriscar); 

envolvimento;

motivação pelo futuro;

destaque frente aos demais;

necessidade de grandes valores para agir;

ideia de investimento acontece ocasionalmente; 

capacidade de sonhar acordado;

elaboração de várias listas, várias prioridades ao 
mesmo tempo; 

realização do sonho vale bem mais do que 
segurança financeira.
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Diversidade de perfis pode ajudar!
Seja na empresa, entre amigos ou em família, o trabalho em equipe atinge melhores resultados quando reunidos diferentes 
perfis e habilidades. Por isso, é importante aprender a conciliar opiniões, respeitar e fazer bom uso dessa diversidade.

Utilizando disto, é possível realizar grandes avanços no planejamento financeiro, como por exemplo: a coragem e o otimismo 
do sonhador podem ser os ingredientes que faltam ao construtor para dar passos maiores na hora de investir.

e na prática, como eu faço?

Quando pensar no seu planejamento financeiro, busque em outras pessoas as características que faltam em você, 
perceba aquelas que são mais prejudiciais na busca dos seus objetivos, procurando amenizá-las. Estas etapas são importantes 
para melhores decisões financeiras. experimente!

(*) Para acesso à íntegra do estudo anbima:
http://www.anbima.com.br/pt_br/especial/relacao-do-brasileiro-com-o-dinheiro.htm
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