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RESUMO 

Devido a facilidade do uso das mídias sociais para adquirir conhecimento de 

finanças pessoais, nota-se a importância dos influenciadores digitais na 

disseminação do assunto. O presente trabalho teve como objetivo analisar o 

conteúdo dos vídeos mais procurados pelo público dos principais influenciadores 

digitais de finanças pessoais brasileiros, e assim, descobrir quais os assuntos 

mais procurados. Por meio da seleção dos vídeos mais visualizados no Youtube 

dos maiores influenciadores de finanças pessoais, foi realizada a transcrição dos 

vídeos, que tiveram as sentenças categorizadas de acordo com os critérios da 

Financial Planning Standards Board Ltd., e assim, nota-se o assunto mais 

procurado é de Gestão de ativos e investimentos com 147 aparições (parágrafos 

ou sentenças), correspondendo a 49,66% do total das codificações identificadas, 

e o segundo assunto mais procurado está em Planejamento financeiro com 122 

aparições (parágrafos ou sentenças), correspondendo a 41,21% do total das 

codificações identificadas. Além disso, os temas mais visualizados de Nathalia 

Arcuri e Gustavo Cerbasi envolvem Planejamento financeiro e o de Thiago Nigro 

é sobre Gestão de ativos e investimentos. 

Palavras-chave: influenciadores digitais, finanças pessoais, mídias sociais, 

educação financeira. 
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ABSTRACT 

Due to the facility to use social media to get knowledge of personal finance, the 

importance of digital influencers in the dissemination of the subject is noted. The 

paper had as objective to analyze the content of the videos most seeking by the 

public of the main Brazilian digital influencers in personal finances, and so, find out 

which subjects are most wanted. Through the selection of the most viewed videos 

on YouTube of the biggest influencers in personal finance, the videos were 

transcribed, whose sentences were categorized according to the criteria of the 

Financial Planning Standards Board Ltd., and so, the subject most searched is 

Asset and Investment Management with 147 appearances (paragraphs or 

sentences), corresponding to 49.66% of the total of identified codifications, and 

the second most searched subject is Financial Planning with 122 appearances 

(paragraphs or sentences), corresponding to 41.21% of the total identified 

encodings. In addition, the most viewed topics by Nathalia Arcuri and Gustavo 

Cerbasi involve Financial Planning and Thiago Nigro's is about Asset and 

Investment Management. 

 
Keywords: digital influencer, personal finance, social media, financial literacy.   
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Introdução 
 

Os influenciadores digitais estão ocupando cada vez mais espaço na 

internet e produzem conteúdo nas redes sociais, como o Youtube, Facebook e 

Instagram, e conseguem influenciar os comportamentos de milhares ou milhões 

de seguidores que acompanham as publicações. Um assunto que está crescendo 

nas mídias digitas é sobre finanças pessoais, sendo possível encontrar diversas 

publicações a respeito do tema feitas por vários influenciadores que possuem 

milhares e até milhões de seguidores. O número de seguidores no Instagram 

pesquisados em 08 de junho de 2021 indica a relevância desses influenciadores: 

Primo Rico (Thiago Nigro) com 5,2 milhões de seguidores no Instagram; Me 

Poupe! (Nathalia Arcuri) com 2,8 milhão de seguidores no Instagram, Gustavo 

Cerbasi com 1,3 milhão de seguidores no Instagram e a Nath Finanças com cerca 

de 360 mil seguidores. 

Conforme pesquisa realizada pela Anbima (Associação Brasileira dos 

Mercados Financeiro e de Capitais) foram contabilizados 266 influenciadores 

digitais da área de finanças no Youtube, Twitter, Instagram e Facebook, sendo 

responsáveis por mais de 160 mil vídeos e publicações entre setembro de 2020 e 

fevereiro de 2021. A pesquisa ainda acrescenta que os temas mais falados são: 

dicas de investimentos e ações, criptomoedas, análise de ações, day trade, 

abertura e fechamento de mercado e educação financeira (Anbima, 2021). 

As finanças pessoais possuem como objetivo manter um equilíbrio 

saudável das rendas e despesas. Os investimentos permitem otimizar o acúmulo 

de capital, porém, de acordo com uma pesquisa realizada no ano de 2020 pelo 

Itaú, DataFolha e Box1824 com brasileiros de 16 até 65 anos das classes A, B, 

C, D e E, quase todos os brasileiros (97%) possuem dificuldade em lidar com o 

próprio dinheiro, 49% dos brasileiros evitam pensar em dinheiro para não ficarem 

tristes e 98% dos jovens brasileiros afirmam ter dificuldade em lidar com o dinheiro 

(Itaú, 2020).  

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor de 

dezembro de 2021 mostrou que o percentual de famílias com dívidas alcançou 

74,5% (FECOMERCIOSP, 2021). Em uma pesquisa realizada pela BlackRock, 

apresentada pelo Valor Investe, o motivo dos entrevistados não investirem são 
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diversos: 61% sentiram não ter dinheiro suficiente para fazê-lo, 37% responderam 

não ter conhecimento e 20% tinham medo de perder tudo (BlackRock, 2019). 

Os dados das pesquisas mostram a dificuldade do brasileiro em 

compreender e lidar com as finanças, o medo de realizar investimentos e a grande 

relação do emocional com o dinheiro.  

A educação financeira no Brasil se encontra em estágio de 

desenvolvimento inferior aos Estados Unidos e Reino Unido (SAVOIA, SAITO & 

SANTANA, 2007, p. 1137). Porém, houve o anúncio de que professores da 

educação básica serão capacitados para disseminar o conhecimento sobre o 

tema e há em andamento o projeto Aprender Valor, que integra a educação 

financeira nas disciplinas obrigatórias das escolas públicas do país. Projetos como 

este ajudam os jovens a lidar melhor com o dinheiro a nível de entender a 

importância do controle financeiro e das finanças pessoais e consequentemente 

buscar atingir níveis próximos de desenvolvimento ao dos Estados Unidos e Reino 

Unido (SAVOIA, SAITO & SANTANA, 2007, p. 1137).  

O planejamento financeiro é ainda um assunto pouco presente na vida dos 

brasileiros, mesmo com a crescente importância do tema. Conforme artigo do Itaú 

Asset Management:  

O brasileiro médio não possui uma relação sustentável com o dinheiro. 

Geralmente, suas decisões de consumo e investimento são 

determinadas mais pelas respostas a desejos, conscientes ou não, e 

menos por decisões racionais sobre quanto consumir ou poupar, a fim 

de garantir estabilidade do poder de compra futuro (Itaú Asset 

Management, p. 04). 

Investindo corretamente, de acordo com o perfil de cada pessoa, objetivos 

e necessidades, pode acarretar um aumento de patrimônio significativo. Dessa 

forma é importante ressaltar que ninguém menos do que a própria pessoa vai 

saber identificar o seu próprio perfil, ponderando os riscos dispostos a correr de 

uma forma que não atrapalhe o resto do seu orçamento e planejamento financeiro. 

As mídias sociais estão impulsionando cada vez mais conteúdos a respeito de 

finanças pessoais, ajudando muitos brasileiros a investirem e conhecerem a 

importância do planejamento financeiro. 
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O presente trabalho tem como objetivo analisar o conteúdo dos principais 

influenciadores digitais brasileiros na área de finanças pessoais com intuito de 

entender os principais pontos de interesses dos(as) leitores nesse campo. Com 

esse fim, deseja-se descobrir quais mensagens esses influenciadores passam, 

sobretudo no tocante aos temas abordados. Para atingir o objetivo geral do 

presente trabalho, os objetivos específicos envolvem identificar os maiores 

influenciadores digitais na área de finanças, analisar os assuntos publicados mais 

visualizados pelos influenciadores digitais e analisar se há temas em comum 

abordados entre os influenciadores. A coleta de dados permitirá identificar os 

assuntos mais abordados, e assim, permitirá identificar os assuntos mais atrativos 

para o público que assiste os vídeos dos influenciadores digitais.  

As mídias digitais estão em constante crescimento, sendo possível obter 

conhecimento de finanças pessoais com muita facilidade e por diversos 

influenciadores. Porém, mesmo com essa facilidade de obter novos 

conhecimentos, a população brasileira ainda sente dificuldades em lidar com as 

finanças pessoais, causando dívidas, compras por impulso e abalo emocional. 

O presente trabalho é importante ao analisar os influenciadores de finanças 

e verificar quais os assuntos que são compartilhados por eles nas redes sociais. 

Esse tema é relevante pois os influenciadores conseguem atingir milhares e até 

milhões de pessoas interessadas. Os influenciadores financeiros fazem uso de 

uma linguagem fácil de entender para um assunto considerado difícil, podem 

ajudar a reduzir ou eliminar as dívidas, equilibrar as contas e conseguir novos 

rendimentos. Além disso, o conhecimento disponibilizado pelas redes sociais é 

gratuito, sendo possível ser acessado por qualquer pessoa interessada.  

Em uma pesquisa realizada pela B3 sobre os novos investidores de renda 

variável, 73% dos entrevistados aprenderam a investir por canais de Youtube ou 

por influenciadores digitais, 73% obtêm informações sobre investimentos pela 

internet, 60% obtêm informações pelo Youtube e influenciadores digitais e 39% 

utilizam a análise dos influenciadores no processo de escolha e análise dos 

investimentos (B3, 2020). Ainda de acordo com a pesquisa, a procura por 

aplicações na bolsa de valores se deve ao aprendizado e aplicação em outras 

modalidades de investimento (38%), a busca por investimentos com maior 
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rentabilidade (33%) e a baixa remuneração da poupança e queda na taxa de juros 

(11%) (B3, 2020).  Os resultados da pesquisa mostram a importância dos 

influenciadores digitais na disseminação de assuntos importantes e ainda 

desconhecidos ou pouco conhecidos pelo público, já que a maioria dos 

entrevistados aprendeu a investir na Bolsa de Valores com o auxílio deles. O 

crescimento da internet e a facilidade do uso das redes sociais pelo celular 

colaboraram para a importância e a valorização do influenciador digital.  

 

1. Fundamentação Teórica 

 
1.1. Influenciadores digitais 
 
 Tompson e Thompson (2020) afirmam que a influência social possibilita 

alterar o comportamento das pessoas a mensagem emitida, e torna-se uma 

influência das mídias sociais dependendo do canal de propagação. Juski, Lessa, 

Neto, Neumann e Révillion (2019) descrevem os influenciadores digitais como 

pessoas que produzem conteúdo para a internet e tornam-se populares nas redes 

sociais como Facebook, Instagram e YouTube. Como os influenciadores possuem 

bastante visibilidade nas mídias sociais, eles conseguem a influenciar as escolhas 

de seus seguidores, e assim, a influenciar o comportamento público que 

acompanha o influenciador digital pelas mídias sociais. 

 O poder de influência devido aos conteúdos gerados nas redes sociais é 

grande, e conforme Tessarolo e Silva (2016), o influenciador digital é capaz de 

influenciar as pessoas e realizar um monitoramento por meio de ferramentas para 

análise de métricas disponíveis na internet, e é capaz de mudar as estratégias de 

marketing por exercerem força para influenciar as pessoas a escolherem 

determinada marca ou certo produto, conduzindo as decisões de compra dos 

jovens. 

A importância dos influenciados na área de finanças não está somente no 

número de pessoas que conseguem alcançar, mas também está relacionada com 

o impacto gerado na educação financeira. Sobre isso, a Anbima afirma: 

A relevância desses players não está só no superlativo dos números que 

alcançam, mas, principalmente, no papel que desempenham para o 

avanço da educação financeira. Eles falam diretamente e têm poder de 
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persuasão junto aos investidores e possíveis investidores. Muitas vezes, 

assumem o desafio de traduzir os conceitos e termos técnicos do 

mercado para uma linguagem acessível, reforçando a ideia de que 

investir é para todos (Anbima, 2021, p. 72). 

Rocha e Trevisan (2020) caracterizam os influenciadores digitais como 

produtores de conteúdo digital e são capazes de realizar ações que mudam o 

comportamento das pessoas. Os autores acrescentam que eles possuem o 

desafio de manter-se firmes em ascendência nos mercados e precisam provar 

constantemente o poder de engajamento. Assim, o influenciador tem a desafio 

constante de gerar conteúdo interessante para se manter visível e conseguir gerar 

engajamento para continuar crescendo nas mídias sociais. Além disso, Rocha e 

Trevisan (2020) afirmam que o aumento do número de influenciadores digitais 

cresce devido as tecnologias digitais e aos custos acessíveis. Hoje em dia é muito 

fácil acessar os conteúdos gerados pelos influenciadores, pois com um celular é 

possível ver vídeos e acessar todas as mídias sociais em qualquer hora do dia, o 

que facilita na disseminação do conteúdo gerado pelo influenciador. 

Porém, é fundamental saber quais empresas estão apoiando os 

influenciadores, já que diversos deles possuem patrocinadores ou são pagos para 

divulgar produtos. Em contrapartida, Luis Lima do CNN Business afirma que para 

garantir que o conteúdo do influenciador vai agregar é necessário estar atento em 

quem são patrocinadores para que seja possível filtrar informações que podem 

estar enviesadas comercialmente. Em relação à área de finanças, Luis Lima ainda 

acrescenta que o avanço no número de influenciadores na área de finanças e 

investimentos não significa que a população brasileira será mais bem informada, 

pois é preciso sempre checar a procedência do influenciador e se é especialista 

no assunto abordado. Desta forma, não é possível confiar em todas as 

informações disponíveis na internet. É necessário realizar pesquisas em fontes 

confiáveis, pois com o acesso fácil a internet e aos meios de comunicação, é 

comum encontrar informações falsas. 

1.2. Mídias e redes sociais  
 

Juski, Lessa, Neto, Neumann e Révillion (2019) afirmam que as redes 

sociais e mídias sociais possuem significados diferentes, pois as redes sociais 

estão relacionadas com as relações entre as pessoas devido a um interesse em 
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comum e as mídias sociais estão associadas a conteúdos gerados e 

compartilhados pelas pessoas nas redes sociais. Mahon (2021) acrescenta que a 

rede social existia antes do surgimento da internet e está relacionado com um 

grupo de pessoas que se conhecem ou que estão conectadas de alguma maneira, 

como por exemplo, um gosto em comum. Mahon (2021) ainda afirma que as 

mídias sociais incentivam os usuários a compartilhar publicamente informações 

pessoais, mesmo sendo particulares e da vida pessoal. Ciribeli e Paiva (2011) 

acrescentam as redes sociais e as mídias sociais estão em um mesmo universo, 

mas são diferentes, já que mídia social é o meio em que a rede social é utilizada 

para que haja a comunicação. 

Para Gabriel e Kiso (2020), a tecnologia facilita a interação e a criação e 

compartilhamento de conteúdo, e assim, as plataformas de redes sociais facilitam 

a conexão de pessoas com outras pessoas. Para Rocha e Trevisan (2020, p. 43) 

as mídias sociais estão relacionadas com um processo contínuo de produção de 

informação, no qual serviços, conteúdos e plataformas encontram-se em uma 

plataforma integradora de conteúdos digitais. Bueno (2015) afirma que a 

relevância das mídias e redes sociais digitais está nas plataformas atualmente as 

quais pertencem e que são indispensáveis no cotidiano das pessoas e 

organizações, estimulando discussões e sugerindo tendências e ditando 

comportamentos. 

Ciribeli e Paiva (2011) afirmam que existem vários tipos de mídias sociais 

com diferentes finalidades, como os que são focados em contatos profissionais, 

amizades e relacionamentos amorosos. Os autores acrescentam que essas 

mídias possuem ferramentas que facilitam a comunicação, e é possível a 

interação por meio de mensagens de textos, vídeos, áudios e imagens. 

As mídias sociais estimulam discussões de diversos assuntos, como 

opiniões e debates sobre produtos, que podem influenciar na compra ou não de 

determinado produto. Sobre isso, possuem a seguinte afirmação: 

Existe uma legião de consumidores trocando opiniões com pessoas de 

sua confiança sobre produtos e serviços. As sugestões postadas nas 

mídias sociais são, na maioria das vezes, feitas de modo voluntário 

pelos usuários, o que gera grande confiabilidade aos demais amigos da 

rede (Ciribeli e Paiva, 2011, p. 69). 
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 Além de influenciarem na compra e venda de produtos por meio de 

opiniões sinceras, a pessoa também pode utilizar as mídias sociais para que sua 

voz seja ouvida e mobilizar as outras pessoas, seja para reclamar de um serviço 

ou para que haja mudanças relacionadas com a política. Sobre isso, Pereira e 

Rocha afirmam: 

Verifica-se um público cada vez mais on-line que se apropria das mídias 

sociais demonstrando vontade de abrir espaço para amplificar sua voz 

e torná-la pública. Alguns têm demonstrado competência para fazer-se 

ouvir, mobilizar energias, empurrar a “máquina” do governo para a ação 

(Pereira e Rocha, 2011, p. 05). 

Para utilizar os canais da mídia social de forma eficaz, Barefoot e Szabo 

(2009) afirmam que é necessário conhecer as ferramentas e saber quando usá-

las, pois, cada ferramenta possui uma utilidade, como o Youtube que é um canal 

para compartilhar vídeos, o Flickr que é um canal para compartilhar fotos, o 

Facebook que é um canal de compartilhamento social e o Google Docs que é um 

canal para colaboração de documentos. 

1.3. Finanças pessoais 
 

Para Pires (2006), as finanças pessoais compreendem na administração 

do dinheiro para atingir os objetivos e obter acesso aos produtos materiais e ainda 

lidar com um possível problema: como ganhar bem e como gastar bem. Para 

Lucena e Marinho (2013), as finanças pessoais cuidam do planejamento da renda 

pessoal, qual a porcentagem que deve ser utilizada para as despesas, poupança 

e os momentos de crise, como também realizar investimentos realizados a fim de 

se obter rentabilidade e realizar sonhos. Em sua obra, Pires (2006) afirma que há 

duas máximas nas finanças pessoais: enriquecer e não empobrecer, sendo que 

o objetivo é a independência financeira.  

Sobre as finanças pessoais, o Banco Central do Brasil confirma a 

importância do assunto ao afirmar que o assunto pode ajudar os cidadãos a 

compararem e escolherem os produtos financeiros adequados às suas 

necessidades e ao estilo de vida de cada um, além disso, quando o tema é 

combinado com habilidade em aritmética, tende a auxiliar as pessoas a reagirem 

de maneira autônoma a eventos que refletem no seu bem-estar financeiro.  
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As finanças pessoais envolvem aplicar o dinheiro no melhor investimento 

para o perfil da pessoa, e Dessen (2015) afirma que é preciso conhecer todas as 

alternativas, verificar o funcionamento de cada aplicação, analisar os riscos, e 

escolher a opção adequada aos objetivos e perfil de risco. Pires (2006) corrobora 

afirmando que as aplicações financeiras possuem como objetivo final fazer o 

dinheiro para “trabalhar” para o investidor, reduzindo a necessidade de trabalhar 

para sobreviver para pagar as contas, pois quanto mais juros se ganha, menos é 

necessário depender do salário. Investir é um dos caminhos para obter mais 

dinheiro, e Cerbasi (2009) acrescenta que poupar é diferente de investir, assim, 

quem poupa não necessariamente enriquece, já que investir significa aumentar 

cada vez mais as reservas financeiras. Diante disso, é importante ressaltar o 

significado de investir: 

Investir significa empregar o dinheiro de forma a obter lucro. Uma outra 

forma de definir investimento é dizendo que se trata de um sacrifício do 

consumo no momento presente, na expectativa de que se tenha ainda 

mais dinheiro no futuro. É, enfim, “fazer o dinheiro crescer” (Massaro, 

2015, p.40). 

Saito (2007) afirma que o sucesso da gestão de finanças pessoais não está 

relacionado a quantidade de recursos financeiros acumulados por um indivíduo, 

mas à capacidade de realizar um planejamento e conseguir realizar os projetos 

pessoais. A organização financeira é importante nas finanças pessoais e para 

atingir os objetivos pessoais, e assim, Cerbasi (2009) afirma que se a organização 

financeira estiver boa, mais eficientes serão as escolhas de consumo, 

investimento e realizações pessoais.  

O planejamento financeiro aliado com a disposição em aprender sobre 

finanças pessoais garantirá uma vida financeira saudável. Sobre o anseio em 

aprender sobre finanças pessoais, Massaro (2015) afirma que a administração 

financeira aparenta ser um assunto difícil, com termos técnicos e fórmulas 

incompreensíveis, mas é simples e pode ser entendido e aplicado por qualquer 

cidadão que esteja disposto a aprender a correta utilização dos recursos pessoais. 

Diante disso, o autor ainda ressalta importância do assunto: 

No mundo das finanças pessoais há uma grande preocupação em 

conscientizar as pessoas da importância de viverem de acordo com suas 
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possibilidades financeiras e de forma a manter o endividamento baixo, 

ou, de preferência, inexistente (Massaro, 2015, p. 11).  

Para Kruger, Matos e Olivera (2020), organizar as finanças pessoais é um 

hábito essencial para qualquer pessoa que busque uma vida organizada em 

relação aos seus objetivos, e atitudes como repensar em contrair dívidas e 

redistribuir prioridades de gastos irá fazer diferença na hora de manter o equilíbrio 

financeiro.   

1.4. Educação financeira 

 
 Para Saito (2007), a educação financeira é um processo de transmissão de 

conhecimento que permite desenvolver a capacidade financeira dos indivíduos, 

para que estes possam tomar decisões fundamentadas e seguras, como 

identificação e empreendimento de projetos pessoais vinculados à obtenção de 

recursos financeiros, elaboração de estratégias para poupá-los e a concretização 

de ações com base em seu planejamento pessoal. 

 Para a OCDE, a educação financeira tem a seguinte definição: 

Processo pelo qual consumidores/investidores financeiros aprimoram 

sua compreensão sobre produtos, conceitos e riscos financeiros e, por 

meio de informação, instrução e/ou aconselhamento objetivo, 

desenvolvem as habilidades e a confiança para se tornarem mais 

conscientes de riscos e oportunidades financeiras, a fazer escolhas 

informadas, a saber onde buscar ajuda, e a tomar outras medidas 

efetivas para melhorar seu bem-estar financeiro (OCDE, 2005, p. 05). 

A educação financeira é muito mais do que apenas saber economizar o 

dinheiro, consiste em práticas que tem o objetivo de trazer qualidade de vida tanto 

no presente quanto no futuro e ensina a construir um planejamento financeiro que 

visa o bem-estar (Clear Corretora, 2020). A educação financeira não está 

relacionada apenas em poupar dinheiro, trata-se de aproveitar o dinheiro para 

proporcionar uma melhor qualidade de vida tanto no presente quanto no futuro. A 

educação financeira é um assunto ainda pouco abordado no Brasil, poucas 

pessoas sabem sobre o assunto e muitas pessoas não sabem lidar com o 

dinheiro. Em uma pesquisa do PISA (2018), o Brasil ficou em 18º lugar entre 20 

países avaliados no quesito de finanças, ficando atrás do Peru, Georgia e 

Indonésia.  
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Lizote e Verdilli (2014) acrescentam que a educação financeira está 

relacionada em adquirir conhecimentos necessários para que um indivíduo 

consiga gerenciar suas finanças e tomar boas decisões. Saito, Savoia e Santana 

(2007) afirmam que a educação financeira é fundamental na sociedade brasileira, 

visto que influencia nas decisões econômicas dos indivíduos, e assim, é 

necessário ampliar a visão sobre o assunto e discutir os paradigmas que surgem 

da inserção da educação financeira no contexto político. 

Para Kruger, Matos e Olivera (2020), a educação financeira é essencial 

para controlar nossas despesas e, sempre quando for possível, fazer alguma 

reserva de emergência para momentos de crise. A crise é imprevisível, como por 

exemplo, a pandemia causada pela COVID-19 gerou uma crise econômica 

mundial e ocasionando em milhares de demissões no Brasil. Entre os anos de 

2014 e 2018, o Brasil perdeu 920 mil postos de trabalho, e esse número se repetiu 

em 2020, mas em um período de apenas quatro meses devido a pandemia do 

coronavírus, uma das piores crises que o país já viveu (Agência Sebrae de 

Notícias, 2020). Estar preparado para enfrentar uma crise financeira é essencial 

para não contrair dívidas, e assim, ter uma reserva de emergência e entender 

sobre educação financeira pode ajudar nestas situações. A reserva de 

emergência é uma quantia destinada para garantir que a pessoa não fique 

totalmente desamparada financeiramente e tenha um dinheiro reservado para 

conseguir sustentar os gastos durante meses em possíveis situações como a 

Covid-19.  

A falta de conhecimento em educação financeira pode causar 

endividamento, problemas financeiros e afetar a saúde e o emocional. Para Mafra 

(2021), a dificuldade financeira pode reduzir a qualidade de vida, e está 

relacionada com ruptura de relações, pressão arterial, alteração do sono, 

mudança na alimentação, alcoolismo, depressão, ansiedade e crise de pânico. 

Sobre as pessoas que não possuem educação financeira, temos a seguinte 

afirmação de: 

Se as pessoas não tiverem educação financeira, não conseguem 

processar informação. Elas não sabem a diferença entre ativos e 

passivos, ganhos de capital e fluxo de caixa, análise técnica ou 

fundamentalista, por que os ricos pagam menos impostos ou por que as 

dívidas enriquecem algumas pessoas e empobrecem a maioria. Elas 

não conseguem distinguir entre um bom e um mau investimento, ou um 



Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 

 
17 

 
aconselhamento bom ou ruim. Tudo que elas sabem é ir para a escola, 

trabalhar arduamente, pagar impostos, viver aquém de suas 

possibilidades, comprar uma casa, sair do endividamento e morrer pobre 

(Kiyosaki, 2018, p. 46). 

  Vieira, Junior e Potrich afirmam sobre com os efeitos negativos causados 

pela falta de educação financeira: 

A literatura demonstra que a falta de educação financeira tem 

consequências diretas para o endividamento descontrolado e, 

consequentemente, para os altos níveis de inadimplência. Além dos 

efeitos psicológicos, sociais e de saúde que são ocasionados pela falta 

de educação financeira (Junior, Potrich e Vieira, 2019, p. 04). 

Lizote e Verdilli (2014) confirmam o valor da educação financeira, que 

compreende na leitura e interpretação de números, ou seja, utilizar informações 

para organizar um planejamento financeiro que garanta um equilíbrio nas finanças 

pessoais. Desta forma, a educação financeira é importante na vida de todos os 

cidadãos e ausência dela traz prejuízos para a vida pessoal e financeira.  

 

2. Procedimentos metodológicos 
 

2.1. Classificação da pesquisa 
 

O presente trabalho possui caráter descritivo, do tipo qualitativo e 

bibliográfico.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo, para Sordi (2017), trazer mais 

informações sobre o assunto abordado, e possui como ideia coletar a maior 

quantidade possível de informações sobre o assunto. 

Conforme Creswell (2009), a investigação qualitativa aborda diferentes 

tipos de pensamentos, estratégias de investigação, métodos de coleta, análise e 

interpretação dos dados e são baseados em dados de texto e imagem e de 

diferentes estratégias de investigação.  

Segundo Lakatos e Marconi (2019), a pesquisa bibliográfica é um tipo 

específico de produção científica e é realizada por meio de pesquisas realizadas 
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em textos, como livros, artigos científicos, jornais, revistas, resenhas e resumos. 

Gil (2018) acrescenta que devido a novos formatos de informação, as pesquisas 

passaram a incluir outros tipos de fontes, por exemplo, materiais disponíveis na 

Internet, como sites, redes sociais e blogs. É comum o uso da internet para a 

pesquisa de quaisquer tipos de assuntos devido a facilidade de acesso e o grande 

volume de informações disponíveis na rede virtual. 

2.2. Coleta de dados 
 

O processo de coleta de dados é iniciado com a seleção dos maiores 

influenciadores. Considerando isso, foi realizado levantamento do número de 

seguidores dos perfis de influenciadores da área de finanças do Brasil no 

Instagram e os que possuíam maior número de seguidores em junho de 2021 

tiveram os vídeos do Youtube analisados. Os três maiores influenciadores que 

serão analisados neste trabalho são: Thiago Nigro (Primo Rico) com mais de cinco 

milhões de seguidores, Nathalia Arcuri (Me Poupe!) com quase três milhões de 

seguidores e Gustavo Cerbasi com cerca de um milhão e trezentos mil 

seguidores.  

Após isso, houve a seleção dos dez vídeos mais vistos no Youtube de cada 

um dos influenciadores, e posteriormente, a análise dos assuntos e conteúdos 

destes vídeos. Foram considerados os vídeos mais vistos desde a criação dos 

canais no Youtube até o início da coleta de dados, 08 de junho de 2021. Os 

primeiros vídeos foram publicados por Thiago Nigro em 14 de fevereiro de 2016, 

por Nathalia Arcuri em 01 de julho de 2015 e por Gustavo Cerbasi em 20 de maio 

de 2016.  

2.3. Critérios para análise de dados 
 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, analisar os conteúdos publicados 

na internet pelos principais influenciadores digitais brasileiros, com intuito de 

verificar se há algum padrão de tema entre eles, é preciso, primeiramente, 

pesquisar quem são os principais influenciadores e quais são os temas mais 

visualizados.  

Com base nisso, deve-se realizar uma análise dos dados e informações 

obtidos, classificar os vídeos e verificar os temas mais abordados e mais 
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visualizados. Para Creswell (2013), a análise de dados trata-se de prepará-los e 

organizá-los para análise, separação dos dados em temas e representação dos 

dados em figuraras, tabelas ou discussão. 

A fim de classificar os temas dos vídeos, buscou-se classificá-los de acordo 

com os critérios do Planejamento Financeiro Pessoal do Financial Planning 

Standards Board Ltd. (FPSB): 

1. Planejamento financeiro; 

2. Gestão de ativos e investimentos; 

3. Planejamento de aposentadoria; 

4. Gestão de riscos e planejamento de seguros; 

5. Planejamento fiscal; 

6. Planejamento sucessório. 

O item 1 aborda a análise da gestão financeira de um indivíduo ou uma 

família; o conhecimento de fundamentos de economia e finanças; e a aplicação e 

avaliação de métodos de análise de investimentos (PLANEJAR, 2021, p. 4). O 

item 2 aborda renda fixa, renda variável, derivativos e investimentos coletivos, 

como fundos de investimentos; contempla também os investimentos no exterior 

(do ponto de vista do investidor residente no Brasil); e questões de finanças 

comportamentais (PLANEJAR, 2021, p. 7). O item 3 aborda sobre como 

dimensionar o capital necessário para gerar renda na aposentadoria, 

considerando o orçamento estimado, a sobrevida, os objetivos de sucessão (se 

houver) e o retorno esperado da carteira de ativos do cliente (PLANEJAR, 2021, 

p.12). O item 4 reforça sobre a importância dos seguros sobre o bem-estar e 

segurança patrimonial das pessoas e deve ser avaliado o modo como os seguros 

se encaixam nas estratégias de gestão de riscos que podem comprometer o 

planejamento financeiro pessoal (PLANEJAR, 2021, p.15). O item 5 aborda sobre 

compreender e avaliar a interferência de impostos e tributos sobre as diversas 

atividades exercidas pelas pessoas físicas e jurídicas, assim como suas 

repercussões sobre suas posições financeiras e o resultado final de transações 

financeiras em geral (PLANEJAR, 2021, p. 19). O item 6 aborda sobre analisar os 

impactos jurídicos das alternativas de planejamento sucessório, fundamentando 
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as decisões que devem ser tomadas pelos clientes para preparar seus sucessores 

e a transmissão de seus bens após sua morte (PLANEJAR, 2021, p.23). 

 

3. Resultados 

 
Os resultados são apresentados em duas etapas: (4.1) a etapa de 

tratamento dos dados e (4.2) da interpretação dos dados. Na primeira etapa são 

feitas duas análises: (4.1.1) análise da frequência de palavras e expressões e 

(4.1.2) a análise e codificação textual dos vídeos. Na segunda etapa busca-se 

interpretar os resultados e dados codificados. 

3.1 Tratamento dos dados 
 
3.1.1. Análise de contagem e frequência de palavras  
 
 Neste presente trabalho foi realizada a transcrição dos vídeos mais 

visualizados dos três maiores influenciadores digitais brasileiros. Com a 

transcrição, foi possível realizar a contagem e frequência das palavras e 

expressões utilizadas pelos influenciadores. Abaixo a lista dos vídeos analisados 

e a quantidade de visualizações de cada um dos vídeos analisados. Os dados 

informados foram obtidos em 06/2021. 

Tabela 1 - Lista dos vídeos analisados e a respectiva quantidade de 
visualizações de Thiago Nigro 

Primo Rico Visualizações 

“Investi R$93,84 no Tesouro Selic! Aprenda a investir na prática!” 5.1 mi  

“Como começar a investir em ações com pouco dinheiro! 
Explicado em 4 passos” 3.6 mi  

“Como juntar R$ 195 mil em 4 anos | Eu consegui, e fiz um passo-
a-passo!” 3.4 mi 

“Whindersson Nunes e O Primo Rico | Transformar R$ 50 mil em 
R$ 1 milhão é possível?” 3.2 mi  

“Como investir mesmo ganhando pouco! | c/ Whindersson Nunes” 3.2 mi  

“Como ganhar R$ 300 todos os dias sem precisar trabalhar!” 3.1 mi  

“Como passar em uma Entrevista de Emprego | 6 Truques 
comprovados!” 3 mi 

“R$16.700 e R$380.000: Quanto rende por mês em Fundos 
Imobiliários (FIIs)? Dá pra viver de renda?” 2.9 mi 

“3 investimentos pra iniciantes da Bolsa de Valores!” 2.9 mi 

“6 sacrifícios que você precisa fazer para ser RICO (Nem todos 
vão conseguir..)” 2.8 mi 

Fonte: Elaboração própria, segundo análise do Youtube 
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Tabela 2 - Lista dos vídeos analisados e a respectiva quantidade de 
visualizações de Nathalia Arcuri 

Fonte: Elaboração própria, segundo análise do Youtube 

Tabela 3 - Lista dos vídeos analisados e a respectiva quantidade de 
visualizações de Gustavo Cerbasi 

Gustavo Cerbasi Visualizações 

“O trabalho não vai enriquecer você” 1 mi 

“Orçamento inteligente” 682 mil 

“A trajetória do 1º milhão da Nath Arcuri” 635 mil 

“4 atitudes minimalistas para prosperar” 491 mil 

“Os primeiros passos para abrir um negócio próprio” 489 mil 

“É melhor investir em CDBs ou no Tesouro Selic?” 408 mil 

“Quando vale a pena comprar um imóvel | Casa Inteligente | EP 01” 380 mil 

“Uma Revolução Financeira na sua Vida!” 350 mil 

“Os três maiores erros na hora de investir (com Nathalia Arcuri)” 341 mil 

“É possível enriquecer com um salário baixo?”  310 mil 
Fonte: Elaboração própria, segundo análise do Youtube 

Utiliza-se a nuvem de palavras, um recurso que mostra a frequência de 

palavras utilizadas nos discursos dos vídeos analisados. A dimensão de cada 

palavra apresentada na nuvem indica a sua frequência nos discursos. Abaixo a 

nuvem de palavras para os vídeos dos influenciadores digitais obtidos através do 

World Cloud do software Atlas Ti: 

 

Nathalia Arcuri Visualizações 

“Mulheres que mudam o mundo: Zica Assis” 20 mi 

“Você tem coragem de encarar essas mulheres? (Mulheres que 
mudam o mundo - trailer oficial)” 13 mi 

“Meu primeiro milhão: Como fiquei milionária com 32 anos” 3.8 mi 

“6 passos práticos para juntar 10 mil reais! O passo 6 é o mais 
difícil” 3.6 mi 

“Como sobrar dinheiro: 5 super dicas que funcionam” 3.5 mi 

“Tesouro direto: 5 passos práticos pra investir todo mês!” 3.4 mi 

“5 lições de Luiza Trajano para quem quer empreender (EP1 
Mulheres que mudam o Mundo)” 3.3 mi 

“14 coisas que você não precisa pagar nunca mais! A 8ª é 
inacreditável! (vai sobrar dinheiro!)” 2.7 mi 

“Primeiro milhão: 5 dicas para quem curte baixo risco e quer chegar 
lá!” 2.7 mi 

“Como ganhar (muito) dinheiro trabalhando em casa? 6 dicas de 
afiliados digitais” 2.5 mi 
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Imagem 1 – Nuvem de palavras dos influenciadores digitais brasileiros de 
finanças pessoais 

 

Fonte: Word Cloud do software Atlas Ti 

Percebe-se na análise da imagem que a palavra dinheiro, no centro da 

imagem, possui mais aparições que as demais palavras. Verifica-se a presença 

marcante de termos vinculados à gestão de ativos e investimentos, como 

“investimento”, “tesouro”, “investir”, “renda”, “ações”, “aplicação” e “Selic”. 

O segundo assunto que aparece com mais frequência é o de planejamento 

financeiro. Na nuvem de palavras é possível notar os termos “poupança”, “juntar” 

e “orçamento”. 

3.1.2. Análise textual dos conteúdos dos vídeos 
 
 Nesta parte da análise são apresentadas as expressões que estão de 

acordo com a codificação utilizada no trabalho. Assim, é apresentada e discutida 

a seguinte tabela. 
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Tabela 4 - Frequência e codificação dos vídeos de influenciadores digitais 
brasileiros de finanças pessoais 

Código/Influenciador 
Thiago 
Nigro 

Nathalia 
Arcuri  

Gustavo 
Cerbasi 

Total 

Gestão de Ativos e Investimentos 104 21 22 147 

Gestão de Riscos e Planejamento 
de Seguros 

3 0 10 
13 

Planejamento de Aposentadoria 1 4 5 10 

Planejamento Financeiro 22 41 59 122 

Planejamento Fiscal 3 0 0 3 

Planejamento Sucessório 0 0 1 1 

Total 133 66 97 296 
Fonte: Elaboração própria a partir de análise do Atlas Ti 

 Ao analisar as frequências dos códigos dos vídeos, nota-se que o principal 

assunto abordado nos vídeos dos influenciadores digitais brasileiros na área de 

finanças é de gestão de ativos e investimentos com 147 aparições (parágrafos ou 

sentenças), o que corresponde a 49,66% do total das codificações identificadas. 

 O segundo código mais abordado está na área de planejamento financeiro 

com 122 aparições (parágrafos ou sentenças), isto é, 41,21% do total das 

codificações identificadas.  

 Os dois códigos mencionados acima, gestão de ativos e investimentos e 

planejamento financeiro são os assuntos mais abordados nos vídeos analisados, 

correspondendo a 90,87% do total das codificações identificadas. Ou seja, são 

assuntos que estão presentes na maioria dos vídeos analisados. 

Tabela 5 - Exemplos de citações codificadas 

Código Influenciador Citação 

Gestão de Ativos e 
Investimentos 

Thiago Nigro 

"O tesouro Selic é basicamente a aplicação mais 
conservadora do brasil, porque quando se investe 
uma poupança, hipoteticamente, você está 
emprestando dinheiro para o banco e quando 
empresta dinheiro do banco, o banco faz o que? Ele 
empresta dinheiro para um cliente dele, é um 
cliente que não pagou a conta, que quer financiar 
um imóvel, então o seu risco é o banco quebrar. 
Agora quando se investe em um tesouro Selic, você 
está emprestando dinheiro para o governo, o seu 
risco é o governo quebrado. Quem é mais 
conservador, quem é mais seguro? O banco ou 
governo? O governo tá aqui em cima, ele pode 
mexer em tudo, ele pode mexer em imposto, em 



Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 

 
24 

 

taxa, regulação e pode fazer quase qualquer coisa, 
mas é o último na cadeia a quebrar, por isso 
tesouro seria a aplicação mais conservadora que 
tem. Quanto o que rende o tesouro Selic? O tesouro 
Selic que rende 100% da taxa Selic." 

Gestão de Riscos e 
Planejamento de 

Seguros 
Gustavo Cerbasi 

"Quando uma pessoa decide empreender em um 
negócio próprio, ela precisa considerar o fato de 
que nem todo o risco que assume irá gerar 
recompensa. Se, por exemplo, você decide abrir 
uma pizzaria e decidir cobrar mais caro que a 
concorrência para compensar os riscos de estar em 
uma área que você não conhece a fundo, o 
mercado não irá te perdoar e irá naturalmente 
boicotar o seu negócio. Agora, se você tiver como 
proposta um conceito totalmente novo, com 
seleção de ingredientes exclusivos, sistema de 
entregas inovador, entre outras vantagens que 
ainda não existe na concorrência, pode ser que o 
mercado aceite sim pagar a mais pela 
conveniência, pela inovação, pela sofisticação que 
você oferece." 

Planejamento de 
Aposentadoria 

Nathalia Arcuri 

Na minha vida, por exemplo, eu tenho alguns 
parentes que não planejaram a vida financeira não 
pouparam para aposentadoria e eu percebia que 
quando eles chegaram na fase de se aposentar eles 
tiveram problemas terríveis e tinham ansiedades e 
foi um problema para toda a família. Então por que 
que eu ia fazer aquilo com a minha vida também? 
Foi por isso que comecei a poupar para a 
aposentadoria aos 19 anos de idade, o que foi 
excelente porque quanto mais tempo tiver pra me 
planejar menor vai ser o meu esforço de depósitos. 

Planejamento 
Financeiro 

Thiago Nigro 

"O primeiro ponto é sacrificar o conforto presente 
pelo conforto no futuro. Então inevitavelmente 
você tem sempre uma decisão para tomar. Você 
pode usufruir de alguma coisa hoje ou você pode 
usufruir de alguma coisa melhor no futuro. Se você 
está no ponto A mas você quer chegar no ponto B, 
você vai construir o seu caminho para chegar até 
lá. Pra você conseguir sair desse ponto e chegar em 
um outro, você vai precisar se sacrificara 

Planejamento Fiscal Thiago Nigro 

"O que é o imposto de renda? A gente já falou 
várias vezes aqui um vídeo, mas o tesouro Selic ele 
cobra imposto de renda sobre o seu lucro e só sobre 
o lucro, não sobre o valor total, então se você 
investiu mil reais e você tem R$ 1384,78 aqui no 
final do período, o seu imposto de renda ele só 
incide sobre os R$ 384,78. E como que funciona? Se 
você resgatar o seu dinheiro de 0 a antes de seis 
meses, de 0 a 6 meses, você paga 22,5%, se você 
resgatar o seu dinheiro de seis a 12 meses, você 
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paga 20%, se resgatar seu dinheiro de 12 meses a 
24, você paga 17,5%, e depois de dois anos você 
paga 15% de alta na simulação." 

Planejamento 
Sucessório 

Gustavo Cerbasi 

"Um erro que as pessoas cometem é se deslumbrar 
com o dinheiro que chega. O seu chegou aos 
pouquinhos, mas quando a pessoa recebe uma 
herança, herdou um apartamento, um valor, um 
prêmio de loteria, um plano de demissão 
voluntária, esse dinheiro não pode mudar a vida, 
esse dinheiro nos dá tranquilidade." 

Fonte: Elaboração própria, segundo análise no software Atlas Ti 

 

3.2. Interpretação dos dados 
 

 Nota-se que “Gestão de Ativos e Investimentos” é o assunto que mais 

aparece devido ser muito abordado pelo Thiago Nigro, porém, não é tão 

abordado quanto o “Planejamento Financeiro” pela Nathalia Arcuri e o Gustavo 

Cerbasi. Portanto, enquanto o Thiago Nigro é focado mais em assuntos 

envolvendo investimentos, como por exemplo, investir no tesouro direto, investir 

em ações e investir em fundos imobiliários; a Nathalia Arcuri e o Gustavo Cerbasi 

também abordam sobre “Gestão de Ativos e Investimentos”, porém, abordam 

mais sobre “Planejamento financeiro”, como por exemplo, dicas de como 

economizar dinheiro, realizar orçamento e empreendedorismo.  

 O “Planejamento de Aposentadoria” é abordado pelos três influenciadores 

digitais, porém, com menos destaque. O “Planejamento Fiscal” não é comum de 

ser abordado, foi o segundo assunto menos mencionado pelos influenciadores, 

sendo que somente o Thiago Nigro abordou este tema três vezes em todos os 

vídeos analisados. O “Planejamento Sucessório” é o que menos aparece, sendo 

mencionado somente uma única vez pelo Gustavo Cerbasi, além disso, foi 

mencionado de forma rápida, usado como um exemplo durante uma conversa no 

vídeo. 

  É possível notar uma semelhança entre os temas abordados entre a 
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Nathalia Arcuri e o Gustavo Cerbasi, que possuem como foco “Planejamento 

Financeiro”. O assunto é abordado 81,96% entre eles em comparação com o total 

de aparições de “Planejamento Financeiro”. Verifica-se também que “Gestão de 

Ativos e Investimentos” é o foco de Thiago Nigro, com 104 aparições do assunto, 

ou seja, é abordado 70,74% em relação aos demais influenciadores deste 

assunto. 

4. Conclusões e considerações finais 

 
 O objetivo desse trabalho qualitativo foi efetuar uma análise descritiva e 

comparativa dos vídeos mais visualizados dos três maiores influenciadores 

digitais brasileiros de finanças pessoais a fim de identificar se há assuntos em 

comum e os temas mais abordados entre eles.  

Para atingir tal objetivo, foram selecionados os três maiores influenciadores 

digitais na área de finanças pessoais com a maior quantidade de seguidores no 

Instagram. Após isso, foram selecionados os dez vídeos mais visualizados no 

Youtube de cada um dos três influenciadores e realizada a transcrição de cada 

um dos vídeos. Com a transcrição foi possível analisar o conteúdo com de acordo 

com os critérios do Planejamento Financeiro Pessoal do Financial Planning 

Standards Board Ltd. (FPSB): “Planejamento financeiro”, “Gestão de ativos e 

investimentos”, “Planejamento de aposentadoria”, “Gestão de riscos e 

planejamento de seguros”, “Planejamento fiscal” e “Planejamento sucessório”. 

Os resultados da análise mostram uma semelhança nos temas abordados 

de Nathalia Arcuri e Gustavo Cerbasi, com foco em “Planejamento Financeiro”, 

enquanto o Thiago Nigro tem como foco “Gestão de Ativos e Investimentos”. Os 

temas envolvendo “Planejamento Fiscal” e “Planejamento Sucessório” são os 

menos abordados nos vídeos. 

A principal contribuição deste trabalho é entender os temas mais 

procurados e visualizados pelo público na área de finanças pessoais e contribuir 

com a área de educação financeira por meio do entendimento de um importante 

meio de aprendizado: a internet. Os vídeos do Youtube possuem uma ampla 

gama de assuntos que podem ser estudados e aplicados na vida, como por 

exemplo, aprender a investir, como ganhar mais dinheiro, realizar um orçamento 



Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 

 
27 

 

e a importância de ter uma reserva de emergência. O estudo também apresenta 

a importância dos influenciadores digitais de finanças pessoais na vida financeira 

das pessoas. Os influenciadores digitais analisados possuem juntos milhões de 

visualizações, ou seja, muitas pessoas foram impactadas positivamente com o 

conhecimento sobre finanças disponibilizado na internet.  
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