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A INFLUÊNCIA DOS YOUTUBERS NO AUMENTO DO
NÚMERO DE INVESTIDORES NO BRASIL

Jadson Firmino Guedes Lapa
Jessica Maiara Da Silva
Klayton André Do Nascimento De Luna
Lara Régia de Mélo Filho1

RESUMO
OBJETIVO: analisar o impacto causado pelos canais de finanças na educação
financeira do Brasil. Como também identificar o aumento do número de investidores
que começaram a estudar e investir pelo acesso ao conteúdo produzido pelos
youtubers e se os influenciadores contribuíram para esse aumento. MÉTODOS: foram
analisados os dados por meio de investigação bibliográfica a partir de análises de
artigos, redes eletrônicas e livros. Junto a isso, também foram utilizados os dados
econômicos divulgados pela B3, pelo Banco Central do Brasil, relatório da Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) e Tesouro
Direto. RESULTADOS: a partir dos dados coletados, chegamos aos seguintes
resultados: (1) o aumento dos investidores e da quantidade inscritos e visualizações
nos canais dos youtubers. (2) o alto índice de endividamento e a falta de educação
financeira no Brasil são motivos pelos quais as pessoas não investem. CONCLUSÃO:
com o uso do YouTube como ferramenta de aprendizado sobre investimentos, os
influenciadores digitais ganharam mais inscritos em seus canais e o Brasil ganhou
mais investidores em sua bolsa de valores.
Palavras chaves: Investimentos, Educação Financeira, YouTube, Influenciadores
Digitais.
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ABSTRACT
OBJECTIVE: to analyze the impact caused by financial channels on financial
education in Brazil. As well as identifying the increase in the number of investors who
began to study and invest by access to content produced by youtubers and whether
influencers contributed to this increase. METHODS: data were analyzed through
bibliographical investigation based on analysis of articles, electronic networks and
books. In this regard, the economic data released by B3, the Central Bank of Brazil,
an Brazilian Association of Financial and Capital Markets Entities (ANBIMA) report and
Treasury Direct were also used. RESULTS: from the data collected, we reach the
following results: (1) the increase of investors and the amount of subscribers and views
on youtubers' channels. (2) the high indebtedness rate and the lack of financial
education in Brazil are reasons why people do not invest. CONCLUSION: with the use
of YouTube as a learning tool about investments, digital influencers gained more
subscribers to their channels and Brazil gained more investors in its stock exchange.
Keywords: Investments, Financial Education, YouTube, Digital Influencers.
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1. INTRODUÇÃO
Antes de abordar especificamente nosso tema, é importante entendermos os
problemas e dificuldades que as pessoas têm para entender o assunto “Investimento”.
Isso acontece pela falta de entendimento sobre educação financeira, pois quando se
fala nisso muitas pessoas pensam ou têm a ideia de que terão como retorno a
economia de suas finanças.
Para falar de investimento é necessário entender a realidade socioeconômica
em nosso país. É claro que o assunto investimento está totalmente interligado com o
salário que é recebido e o quanto se pode poupar. De acordo com Villas (2018), a
distribuição de renda no país ocorre da seguinte forma: a classe A e B representam
14,4% da população brasileira, a classe C representa 30,3% e as classes D e E
representam 55,3%. Para isso, é importante esclarecermos que a divisão das classes
sociais é feita baseada na renda financeira de cada família, segundo classificação
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com o IBGE (2018) a classe A compreende pessoas com renda de
20 ou mais salários mínimos. Já a classe B são os que têm renda de 10 a 20 salários
mínimos. Na classe C abrange as pessoas com renda de 04 a 10 salários mínimos. A
Classe D é constituída por aqueles que recebem de 02 a 04 salários mínimos e enfim
a Classe E que são as que têm renda de até 02 salários mínimos.
Esta pesquisa ajuda a compreender um pouco sobre a situação financeira nas
classes sociais e em relação às Classes D e E, que representam 55,3% da renda dos
brasileiros, o salário máximo é R$1.892,65 (valor referente à Classe E). Vamos
entender como é basicamente dividida as despesas das famílias brasileiras de acordo
com o IBGE (2019): 36,6% habitação, 18,1% transporte, 17,5% alimentação, 8%
saúde, 4,7% educação, 4,3% vestuário, 2,6% recreação e cultura, 1,3% serviços
pessoais, 0,5% fumo, 3% outras despesas. Com essa pesquisa percebemos que o
poder econômico além de baixo, existe a falta de conhecimento para investir um valor
pequeno. Daí então o grande problema, a falta de educação financeira.
É aí onde entram os influenciadores digitais que por meio de seus canais no
YouTube, buscam ajudar as pessoas que não têm condições financeiras para procurar
uma consultoria profissional ou fazer um curso de finanças e com isso eles
proporcionam o acesso à educação financeira de forma gratuita.
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Por sua vez, o YouTube, plataforma utilizada pelos influenciadores para
postagens de conteúdos audiovisuais, foi lançado no ano de 2005 em uma empresa
de tecnologia situada em São Francisco, EUA (DANTAS,2020). Além de permitir que
os seus usuários compartilhem vídeos, o YouTube permite que os seguidores
interajam com os autores através de comentários. Fator esse que contribui para o
aprendizado e que facilita a comunicação entre influenciador e influenciado,
respondendo acerca das dúvidas que podem ser levantadas pelos espectadores.
Canais como O Primo Rico, Me Poupe!, Nath Finanças, Gustavo Cerbasi, entre
outros, são exemplos de pessoas que a partir de suas experiências e atividades no
mercado financeiro, tentam, por meio de seus conteúdos, levar conhecimento a
respeito desse assunto de forma simples e acessível visando contribuir para que o
público aprenda a administrar suas finanças gastando bem, investindo melhor e
ganhando mais.
Com o contexto de pesquisa apresentado, tem-se como problema: O aumento
no número de pessoas que começaram a investir no mercado financeiro tem ampliado
o alcance de youtubers focados em educação financeira?
Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar o impacto causado pelos canais
de finanças na educação financeira no Brasil. Sendo assim, temos por objetivos
específicos investigar o aumento do número de pessoas que começaram a estudar,
investir a partir do acesso ao conteúdo produzido pelos youtubers e identificar quais
se o crescimento de investidores está relacionando com influenciadores digitais e o
uso do YouTube como ferramenta de ensino tiveram a ver com esse crescimento.
O tema em questão foi escolhido após ser percebido que com o acesso à
informação, as pessoas passaram a prestar mais atenção em suas finanças pessoais.
Porém, ainda existem muitas pessoas (pode-se dizer que a maioria ou grande parte
da população) que não tem o controle das suas despesas, gastando mais do que
recebem e com isso não sobra dinheiro para investir. Para Nigro (2018), “ a maioria
das pessoas no Brasil cresceu sem ter recebido noções de educação financeira, seja
informalmente, no núcleo familiar, ou formalmente, na escola ou faculdade ” (2018,
p.15). Com essa ideia ele, Thiago Nigro, e os demais influenciadores que serão
abordados, criaram seus canais com a intenção de ensinar em seus vídeos que é
possível sair da poupança e diversificar seus investimentos para fazer seu dinheiro
render mais e mostrar essa evolução foi o motivo observado pelo qual abordamos
este tema.
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Com isso, apresentamos um trabalho que visa mostrar que ao buscar
conhecimento sobre educação financeira podemos aprender a ter o controle das
nossas finanças e assim tomar decisões do que fazer com nosso dinheiro além de
pagar contas.
O estudo apresentado é de extrema relevância no ambiente social, mostrando
as pessoas a deficiência em relação a suas finanças. Pois, é preocupante o fato das
pessoas não receberem educação financeira na educação básica, cujo uma das
consequências é o alto endividamento da população brasileira. Com isso, vale
ressaltar que a partir deste artigo, possa se ter ciência que existe a necessidade dos
cidadãos, desde cedo, aprenderem a administrar suas finanças, visando uma melhor
qualidade de vida. No setor acadêmico, apresentamos mais informações que poderão
ajudar a compreender os conceitos básicos da educação financeira utilizando uma
forma emergente de ensino para aprendizado pessoal e profissional. Afinal, trata-se
de uma outra modalidade de ensino.
Dessa forma, os meios metodológicos para análise e pesquisa dos conteúdos
que compõem esse artigo foram baseados em pesquisa exploratória. Assim,
utilizamos matérias publicadas em sites, revistas, obras bibliográficas sobre o assunto
a fim de apresentarmos um conteúdo rico em informações.
Assim, apresentamos no trabalho de forma breve, porém, clara os conceitos a
respeito da educação financeira, onde está englobado investimentos, os motivos que
colaboram para que os brasileiros não invistam seu dinheiro e como os influenciadores
digitais viram a oportunidade de levar informação com o objetivo de ajudar essas
pessoas a cuidar melhor de suas finanças.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O intuito deste artigo é contextualizar o estudo sobre educação financeira,
influenciadores

youtubers

e

investimento.

Primeiramente,

será

feito

um

esclarecimento do que é investimento, os tipos de investimento e perfil do investidor,
em seguida, será feita uma discussão sobre a fundamentação da educação financeira
e por que muitas pessoas têm medo de investir. Por fim, será discutido também o
aumento do número de investidores (pessoas físicas) nos últimos quatro anos, assim
como os canais de investimentos mais acessados e os youtubers que mais
contribuíram para esse aumento de investidores no Brasil.
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2.1.

Investimento
Para investirmos, precisamos poupar. É bom deixar claro que existe diferença

entre poupança e caderneta ou conta de poupança. Poupança é a diferença que sobra
entre tudo o que gastamos e tudo o que ganhamos (BACEN, 2013). É aquele dinheiro
que guardamos depois que pagamos nossas contas ao recebermos nosso salário. Já
a caderneta ou conta de poupança é onde aplicamos esse dinheiro que poupamos
com objetivo que ele nos traga algum retorno financeiro. Logo a conta de poupança é
um tipo de investimentos.
Mas o que é investimento? Investimento é a aplicação desse dinheiro que
poupamos com a intenção de obtermos um retorno financeiro por essa aplicação
(BACEN, 2013). O investidor, cujo objetivo é ganhar dinheiro, é importante conhecer
as três características dos investimentos (liquidez, risco e rentabilidade). Precisa
também traçar objetivos para o seu investimento (faculdade, viagens, casamento, etc)
e para isso, ele precisa saber qual o seu perfil de investidor.
2.1.1. Componentes do investimento
Segundo o Caderno de Educação Financeira (2013), para atender às
necessidades que o investidor espera suprir com os seus investimentos, é necessário
que ele conheça os três componentes (ou características) dos investimentos que são:
Quadro 1 – Componentes do Investimento
COMPONENTES DO INVESTIMENTO
LIQUIDEZ

Se refere à capacidade de um investimento ser transformado em dinheiro a
qualquer momento por um preço justo.

RISCO

É a probabilidade de ocorrência de perdas. É onde investidor avaliará o risco
de seu investimento. Quanto maior o risco, maior é a chance de ocorrer perda
ou ganho de pequenos e grandes valores

RENTABILIDADE

É o retorno, a remuneração do investimento. Pode-se resumir em quanto maior
a rentabilidade prometida, maior o risco de perder a quantidade aplicada. O
que ganhamos em segurança perdemos em rentabilidade e vice-versa.

Fonte: Adaptado de BACEN (2013)
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Conforme apresentado no Quadro 1, os componentes do investimento têm
como objetivo fornecer ao investidor os dados que o ajudarão a decidir se o
investimento desejado atende às suas necessidades. Isso também pode ser definido
a partir pelo tipo de investimento que a aplicação se encontra.
2.1.2. Tipos de investimentos
Quanto a classificação, podemos classificar os tipos de investimentos em renda
fixa e renda variável (BACEN, 2013), conforme mostra o quadro abaixo:
Quadro 2 – Tipos de Investimento
TIPOS DE INVESTIMENTO

RENDA FIXA

São aplicações que pagam juros pré (estipulada no momento da
aplicação) ou pós-fixados (calculados no momento do resgate), em
períodos definidos, a remuneração correspondente a determinada taxa
de juros. Exemplos: Tesouro Direto, Caderneta de poupança, CDB.

São investimentos cuja rentabilidade é incerta e a remuneração não
RENDA VARIÁVEL pode ser dimensionada no momento da aplicação. Exemplo: ações,
ETFs, Fundos de Investimentos Imobiliários (FII), etc.

Fonte: Adaptado de BACEN (2013)

Sendo assim, o investidor ao conhecer os componentes (Quadro 1) e os tipos
de investimento, apresentados no Quadro 2, passar a ter uma noção de onde aplicar
os seus recursos já analisando seus possíveis retornos. Mas, antes de começar a
investir é necessário que o investidor conheça qual o seu perfil de investidor para
escolher o investimento mais adequado ao seu perfil.
2.2.

Perfil do investidor
Segundo Domingos (2013), para quem tem a intenção de administrar bem o

próprio dinheiro é preciso realizar um estudo do perfil financeiro no qual está inserido.
Quando pensamos em investir, precisamos analisar sobre qual o melhor investimento
de acordo com o nosso perfil e assim saberemos qual a aplicação é mais adequada
para cada pessoa.
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CMV), em seu Portal do
Investidor, o investidor pode ser classificado em três diferentes perfis, de acordo com
a sua disposição para aceitar riscos, sua preferência por liquidez e expectativa da
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rentabilidade. Esses perfis podem ser: conservador, moderado e arrojado, conforme
mostra o quadro abaixo:
Quadro 3 – Tipos de Perfil do Investidor

Fonte: Adaptado de CVM (2020)

Assim, sabendo qual o seu perfil, o investidor terá condições para tomar
decisões conscientes podendo escolher o investimento mais adequado para seus
objetivos, sejam eles a curto, médio e/ou longo prazo. Nesse sentido, a educação
financeira apresenta os conhecimentos e informações desses conceitos básicos para
os investimentos.
2.3.

Educação financeira do brasil
Segundo o site Pobre poupador, o ranking global de educação financeira, o

Brasil ficou atrás de alguns dos países mais pobres do mundo como Madagascar,
Togo e Zimbábue, obtendo a posição de 74º de 144 países. A pesquisa S&P Ratings
Services Global Financial LiteracySurvey (Pesquisa Global de Educação Financeira
da divisão de ratings e pesquisas da Standard & Poor’s), foi baseada em entrevistas
realizadas em 2014 com mais de 150 mil adultos.
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O estudo citado, é um dos mais extensos já realizados sobre educação
financeira no mundo. A pesquisa investigou se os entrevistados de cada país
dominavam quatro conceitos financeiros básicos: aritmética, diversificação de risco,
inflação e juros compostos.
Como forma de obter o nível de conhecimento nesses tópicos, realizaram cinco
perguntas cujas respostas foram universais e independem da localidade. No Brasil,
apenas 35% dos entrevistados acertaram ao menos três dos quatro tópicos
abordados. Em primeiro lugar ficou a Noruega, onde 71% dos entrevistados passaram
no teste. Em segundo lugar ficou a Dinamarca, com 71%, e em terceiro lugar a Suécia,
com 71% (YAZBEK, 2015).
Com isso, foi concluído que de acordo com o estudo, a educação financeira é
uma barreira crítica para a inclusão das pessoas no sistema financeiro e para o acesso
à serviços bancários como conta corrente, poupança ou crédito (COSTA, 2016).
Assim a pesquisa sugere que o maior nível de educação financeira contribui para o
desenvolvimento do mercado financeiro e economia do país como um todo. Pois,
contribui para a inclusão da população no sistema bancário gerando maiores
oportunidades individuais.
2.3.1. Por que muitos não investem?
De acordo com Bertão (2019), uma pesquisa feita pela gestora de recursos
americana BlakRock, publicada pelo site Valor Investe, com 1.050 brasileiros em
relação a investimento, foi possível observar que, 61% não investem por falta de
capital, 37% dizem não investir por falta de conhecimento no assunto e quase 20%
dos entrevistados dizem que não investem por medo de perder tudo.
Com essa pesquisa, observamos dois grandes problemas, o primeiro é a falta
de educação financeira, principalmente em relação aos trabalhadores que recebem
um salário mínimo ou menos. O segundo problema é a falta de conhecimento sobre
investimento, fazendo com que essas pessoas pensem e deixem o pouco que sobra
de seu salário na caderneta de poupança, perdendo a chance de cuidar melhor do
seu dinheiro.
De acordo com Lara (2019), Tiago Reis, fundador da SUNO Research, declarou
que o brasileiro é conhecido por não poupar, é aí onde começa o problema, pois para
poder investir é necessário ter controle sobre suas finanças, ter o controle das contas
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pagas e é claro ter a tão esperada reserva para aí sim começar a pensar em
investimento (LARA, 2019).
Outro grande problema que tem bastante influência devido à falta de educação
financeira, é o endividamento. Muitas famílias no Brasil, afirmam não ter condições de
pagar suas contas em dia ou dívidas em atraso. Segundo um levantamento feito em
janeiro de 2020 pelo Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de proteção ao Crédito (SPC Brasil), quase metade dos consumidores
brasileiros não tem o controle do seu orçamento, percentual esse que chega a 48%.
Outro dado preocupante do estudo, é que embora 78% dos brasileiros consigam
terminar o mês com todas as contas quitadas, em 33% dos casos, não há sobras no
orçamento. Outra parte, cerca de 22%, sofrem para administrar as finanças e
constantemente deixam de pagar seus compromissos. O resultado disso é que em
2019, 48% dos consumidores brasileiros passaram pela situação de estar com o
“nome sujo” (CNDL/SPC BRASIL, 2020).
Com isso, podemos concluir que o alto índice de endividamento no Brasil, é
também uma consequência da falta de educação financeira no nosso país. E assim,
as pessoas pela ausência de conhecimento terminam gastando mais do que recebem.
Portanto, a educação financeira é essencial na educação básica das pessoas. Devese refletir sobre a importância de ter uma educação financeira de qualidade, na qual
as pessoas saiam das escolas com uma ideia de como agir na sociedade de consumo
(LAYNES,2018).
2.3.2. O aumento de investidores nos últimos anos
Nos últimos quatro anos houve um grande aumento em relação ao número de
investidores que tínhamos no país, de acordo com Lara (2019), tivemos os seguintes
dados:
Tabela 1 – Aumento do Número de Investidores no Período 2017-2020

AUMENTO DO NÚMERO DE INVESTIDORES NO PERÍODO 2017-2020
ANO
Nº DE INVESTIDORES - PESSOA FÍSICA
2017
619.625
2018
813.291
2019
1.681.033
2020
2.385.290
Fonte: Adaptado de B3 (2020)
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Apesar do rápido crescimento, o total de investidores brasileiros na Bolsa de
Valores é de aproximadamente 2,385 milhões de pessoas2. Um número menor a 1%
do total da população do País. Mas não podemos deixar de observar o grande
aumento que o país teve.
Se voltarmos um pouco no tempo, entre os anos 2015/2016, segundo Bassotto
(2018) houve um aumento na procura por títulos de renda fixa. Ocasionado pela alta
da taxa SELIC3 e da inflação, as pessoas começaram a buscar esses títulos que
estavam mais atrativos que a poupança. Naquela época, deixar dinheiro aplicado na
caderneta de poupança era perder dinheiro na certa no cenário econômico com uma
inflação alta.
Com isso, o aumento da busca por outras opções de investimentos além da
queridinha caderneta de poupança, começava a crescer. Com o acesso à informação
cada vez melhor com o passar dos anos por conta do acesso à internet, pessoas com
conhecimento e experiência em economia e investimentos procuravam um modo de
levar informações sobre o assunto para quem estava pensando em investir melhor.
É aí que começam a surgir os influenciadores digitais com a ideia de trazer
dicas de educação financeira pela internet, por meio de vídeos, explicando temas
relacionados ao assunto. Com a publicação de vídeos por meio do Youtube a
popularização do site e dos influencers aumentaram e o número de visualizações
também, o que os tornaram referências quando o assunto é investir.
2.4.

YouTube
Criado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley e Steve Chen, o site surgiu com

o intuito de permitir que os usuários carreguem, assistam e compartilhem vídeos em
formato digital. O YouTube permite que os usuários carreguem seus próprios vídeos
na rede, podendo ser visualizado por qualquer pessoa no mundo inteiro (DANTAS,
2020).
Segundo Kleina (2017), as primeiras explosões do YouTube foi quando a
plataforma começou a chamar atenção das marcas para promoverem seus produtos.

Pesquisa equivale a quantidade de investidores cadastrados na B3 até abril/2020.
A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Comitê de Política
Monetária (Copom). É o principal instrumento de política monetária utilizada pelo Banco Central para
controlar a inflação. O nome vem da sigla do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (BACEN,
2020).
2
3
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Podemos citar a Nike, por exemplo, que foi a primeira a aproveitar o site para publicar
seus vídeos promocionais.
Em 2006, houve a compra do YouTube pela Google, que até o momento usava
o Google Vídeos que era bem inferior pela baixa qualidade dos arquivos. O valor da
compra anunciada em outubro de 2006 foi algo em torno de U$$ 1,16 bilhões.
Apenas em 2007, o YouTube chegou em versão português para o Brasil e com
uma cultura já criada dos youtubers e muitos dos influenciadores que conhecemos
hoje em dia começaram lá. Com o passar dos anos, a plataforma passou a ser usada
não apenas para assistir vídeos musicais no YouTube e sim também para dicas de
maquiagem, dicas de moda, vídeo-aulas, e também conteúdos sobre educação
financeira (KLEINA, 2017).
2.4.1. Influenciadores youtubers
Segundo uma matéria sobre a crise econômica publicada pela BBC Brasil, no
ano de 2017 estabeleceu-se uma grande crise de desemprego no Brasil (IDOETA,
2017). As pessoas receberam suas indenizações e não sabiam o que fazer com o
dinheiro e com isso acabavam gastando tudo ou deixando uma parte na poupança.
Nessa mesma época, o avanço tecnológico e o acesso à informação cresciam
respectivamente.
No entanto, as informações que as pessoas tinham sobre educação financeira
ainda era muito pouco. Foi com essa visão que alguns dos influencers que
conhecemos hoje, decidiram produzir conteúdo falando sobre o assunto com o intuito
de ajudar essas pessoas que gastavam tudo o que recebiam e não tinham uma
organização das suas finanças pessoais. Os youtubers tratam de assuntos que
envolvem educação financeira, finanças pessoais, investimentos com linguagem
simples e acessível por meio da plataforma digital.
Sendo assim, vários canais cresceram promovendo orientações de finanças
pessoais. Na situação atual da economia, segundo o CNDL/SPC BRASIL (2020), o
número de endividados chega a 61 milhões, dessa forma as pessoas têm que se virar
com menos dinheiro. Diversos Youtubers visualizaram esse público que não tinha
conhecimento em investimento, que necessitavam de ajuda até mesmo para garantir
seu salário no fim do mês. Através de seus canais no YouTube, eles oferecem cursos
online, palestras, encontros e livros sobre o assunto, aumentando seu público e sua
influência na vida das pessoas.
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Com o aumento do público na busca pelo conhecimento referente a
investimento e finanças pessoais, as empresas perceberam o valor desses influencers
neste setor. Segundo Arend (2018), as corretoras de investimento estão contratando
a peso de ouro personalidades do YouTube na área de finanças, que envolvem
centenas de seguidores pelo país, visualizando possíveis clientes.
Para citarmos, escolhemos apresentar os principais produtores de conteúdo
baseando-se pela quantidade de inscritos em seus canais na plataforma de vídeo.
São eles: Nathalia Arcuri (Me Poupe!), Thiago Nigro (O Primo Rico), Gustavo Cerbasi
(Gustavo Cerbasi), Lucas Pit (Pit Money) e Nathália Rodrigues (Nath Finanças).
2.4.1.1.

Nathalia Arcuri (Me Poupe!)

Segundo o site Me Poupe!, Nathalia iniciou seu canal no ano de 2015. A
jornalista iniciou o projeto com o blog Me Poupe!, em 2013, com o desejo pessoal de
transformar a vida de mulheres e também despertar o interesse de quem não está
interessado em finanças pessoais. Foi considerada a mulher mais influente da internet
brasileira em 2017 (IPSOS 2017). Ela conquistou seu primeiro milhão aos 32 anos de
idade e hoje, seu canal é considerado o maior canal de finanças do YouTube no
mundo (são aproximadamente 4,79 milhões de inscritos e mais de 237.499 milhões
de visualizações4).
Com o seu canal Me Poupe!, sua missão é oferecer de graça educação
financeira ao maior número possível de pessoas e tirar milhões de brasileiros da
inércia financeira, explicando como funciona o mercado de forma descontraída e
irreverente, numa linguagem simples e acessível.

4

Dados coletados com base o mês de abril/2020.
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Figura 1 - Crescimento de seguidores e visualizações do canal Me Poupe referente ao
período do ano de 2017 a 2020

Fonte: Adaptado site Social Blade (2020)

2.4.1.2.

Thiago Nigro (O Primo Rico)

Idealizador e sócio-proprietário do canal O Primo Rico, Thiago Nigro é um
educador financeiro e youtuber que vem se destacando por criar conteúdo sobre
educação financeira e investimentos voltados para quem queira investir com
segurança e retorno razoável (ARAÚJO, 2020).
Após atingir a liberdade financeira aos 26 anos, quando atingiu seu primeiro
milhão, para Nigro (2018), o grande mote que o levou à criação do projeto O Primo
Rico foi: “ se eu disser que ser rico não é difícil e sim trabalhoso? ” (2018, p.16).
Primeiro com um portal de finanças e depois, em 2016, com o lançamento de um canal
no YouTube, com o foco em quebrar paradigmas referente do mundo financeiro e falar
de dinheiro de uma forma direta e descomplicada (NIGRO, 2018).
Atualmente seu canal possui aproximadamente 3,35 milhões de inscritos e
mais de 138.019 milhões de visualizações5, segundo os dados apresentados em seu
canal no YouTube.

5

Dados coletados com base o mês de abril/2020.
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Figura 2 - Crescimento de seguidores e visualizações do canal O Primo Rico referente ao
período do ano de 2017 a 2020

Fonte: Adaptado site Social Blade (2020)

2.4.1.3.

Gustavo Cerbasi (Gustavo Cerbasi)

Autor de 16 livros, com mais de 2 milhões de exemplares vendidos incluindo o
best-seller “ Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”, Gustavo Cerbasi é uma das
referências quando o assunto é educação financeira (CERBASI, 2014). Mestre em
Finanças (USP- SP), Cerbasi tem o seu canal homônimo no YouTube e possui cerca
de 771 mil inscritos e mais de 22 milhões de visualizações6 em seus vídeos.
Com sua formação, Cerbasi atualmente possui uma coluna na revista Época e
também é palestrante, dando dicas sobre educação financeira, tendências do
mercado, planejamento financeiro, etc. Ele também já foi eleito pela Época um dos
100 brasileiros mais influentes, em 2009 (ÉPOCA, 2009).

6

Dados coletados com base o mês de abril/2020.
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Figura 3 - Crescimento de seguidores e visualizações do canal Gustavo Cerbasi referente
ao período do ano de 2017 a 2020

Fonte: Adaptado site Social Blade (2020)

2.4.1.4.

Lucas pit (Pit Money)

Formado em economia, Lucas Pit atuou cinco anos com trader. No período teve
êxito ao operar contratos de milho, boi e juros. O lucro líquido com essa operação foi
de R$ 500 mil no período (INFOMONEY, 2019). Com um português claro e
descontraído, o paulistano consegue explicar o complexo mundo da renda variável.
Aos 30 anos, criou o canal Pit Money no YouTube e hoje conta com 319 mil
inscritos e conta com mais de 13 milhões de visualizações7, cujo foco é ensinar a
investir no mercado de rendas variáveis contando a partir de sua experiência como
day trader8 (INFOMONEY, 2019).

Dados coletados com base o mês de abril/2020.
Day Trade é uma estratégia que aproveita as oscilações da bolsa de valores para operações de
compra e venda de ações em um prazo muito curto - no máximo 24 horas. Day Trader é o profissional
que opera nesse tipo de estratégia buscando aproveitar as oscilações para obter rendimentos de
curtíssimo prazo (XP, 2019).
7
8
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Figura 4 - Crescimento de seguidores e visualizações do canal Pit Money referente ao
período do ano de 2019 a 2020

Fonte: Adaptado site Social Blade (2020)

2.4.1.5.

Nathália Rodrigues (Nath Finanças)

Voltado para o público com baixa renda, o público mais pobre, a estudante de
administração Nathalia Rodrigues encarou como missão levar educação financeira
fácil e prática para quem nunca estudou o assunto (MAMONA, 2020).
Segundo reportagem do site Exame (2020), a ideia de criar o canal foi após as
aulas de matemática financeira na faculdade.
Em seus vídeos, publicados no canal em atividade desde junho de 2019,
Nathalia explica como limpar o nome no Serasa, conceitos de economia e opções de
investimentos, etc. Com fundamentos de educação financeira, como: por que poupar,
como planejar, onde cortar gastos, entre outros, Nathália atinge um público com
idades variadas, dos 18 aos 35 anos, mas com renda similar. São pessoas que
ganham cerca de um salário mínimo e desse dinheiro tem que pagar as contas e não
sobra dinheiro para investir.
Um fato interessante e com o intuito de ajudar seus seguidores a
desenvolverem o controle e um melhor cuidado de suas saúdes financeiras, foi o
desenvolvimento de uma extensão para o Google Chrome. Intitulada como “Nath
finanças anti falhas”, a extensão faz com que na hora do pagamento de uma compra
online, aparece a pergunta: “tem certeza que você precisa disso? (PAIVA, 2020) ”.
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Com uma linguagem direta e descontraída e um modo de deixar a educação
financeira de uma forma acessível para as pessoas de baixa renda, Nathália foi
conseguindo reconhecimento nas redes sociais. O canal Nath Finanças possuiu 108
mil inscritos e mais de 704 mil visualizações9. Fator esse que fez com que Nathália
recebesse um convite para lançar um livro10 para quem deseja organizar sua vida
financeira pela editora Intrínseca.

Figura 5 - Crescimento de seguidores e visualizações do canal Nath Finanças referente ao
período do ano de 2019 a 2020

Fonte: Adaptado site Social Blade (2020)

3. METODOLOGIA
Aplicou-se a este artigo a pesquisa exploratória por referir-se a uma área na
qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, que busca analisar e
comparar o aumento de investidores nos últimos quatro anos no Brasil (Vergara,
2017). Utilizou-se a investigação bibliográfica a partir de análises de artigos, redes
eletrônicas e livros. Também foram utilizados dados econômicos (B3, Tesouro Direto,
Banco Central do Brasil), e da 2a edição do Relatório Raio X do Investidor realizado

9

Dados coletados com base o mês de abril/2020.

10

Até a data de conclusão deste artigo, o livro ainda não havia sido lançado pela editora (grifo nosso).
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pela ANBIMA (2019). Para alcançar o objetivo, a pesquisa envolveu as seguintes
etapas:
1. Primeiramente, realizamos um levantamento bibliográfico e construção de
referencial teórico que permita inferir as categorias analíticas que compõe uma
estrutura de educação financeira e investimento, dentro do nosso assunto.
2. Analisamos o perfil econômico dos brasileiros a partir de suas classes
sociais, e as classes D e E foram as que predominaram, por tanto realizamos um
estudo para entender a vida financeira dessas pessoas, além de bibliograficamente
entender qual o motivo de muitos não investirem.
3. Referente aos influenciadores que escolhemos analisar, realizamos uma
busca nos canais do YouTube. Como a plataforma digital não possui uma categoria
específica de "Educação Financeira” ou “Investimento” foi necessário realizar um
mapeamento para identificar canais que contenham prioritariamente conteúdo
relacionado ao nosso tema. Foi realizada uma busca por vídeos com as palavraschave “Educação Financeira” e “Investimento”, encontrando vídeos de canais que
eram provenientes. Após uma investigação de cada canal, foram descartados aqueles
cujo conteúdo não tratasse majoritariamente sobre educação financeira e
investimento. Dentre os canais remanescentes, os critérios utilizados para a escolha
foi o número de pessoas inscritas nos canais, a quantidade de visualizações e
influência pelo conteúdo abordado, com exceção do canal Nath Finanças (Nathália
Rodrigues), com 108 mil inscritos, foi escolhido porque suas dicas são voltadas para
pessoas de classe baixa que recebem um salário mínimo ou até menos. Pessoas
essas que constituem a maior parte da população brasileira, cujo a renda mensal é
aproximadamente R$ 1.892,65 (valor referente a Classe E).
4. Associamos o número do aumento de investidores (pessoas físicas) nos
últimos quatro anos à influência dos youtubers, comparando o aumento da quantidade
de pessoas inscritas em seus canais no YouTube no mesmo período.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Durante a pesquisa exploratória constatou-se que nos últimos quatro anos
houve um aumento na quantidade de pessoas que passaram a investir (tabela 2,
abaixo). Pessoas essas que passaram a prestar mais atenção em suas finanças
pessoais assim como ao assunto Investimento, através de canais no YouTube por
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meio dos influenciadores digitais e por isso foi importante estudar sobre a influência
dos youtubers no aumento do número de investidores no Brasil.
Ao analisarmos os dados presentes na Tabela 2, conseguimos perceber que
entre os anos de 2017 e 2020 houve um aumento significativo entre os números de
inscritos e visualizações e a quantidade de CPFs cadastrados na B311.
Tabela 2 – Demonstrativo da Relação entre Youtubers x Investidores no Período
Junho/2017 a abril/2020.
DEMONSTRATIVO DA RELAÇÃO ENTRE YOUTUBERS X INVESTIDORES PERÍODO JUN/2017 A ABR/2020
ANO CANAL YOUTUBE
INSCRITOS
VISUALIZAÇÕES
Nº DE INVESTIDORES B3
Me Poupe!
541.767
18.540.538
O Primo Rico
215.642
6.258.525
2017
Gustavo Cerbasi
133.603
2.773.515
619.625
Pit Money
Ainda não tinha o canal Ainda não tinha o canal
Nath Finanças
Ainda não tinha o canal Ainda não tinha o canal
Me Poupe!
1.715.916
62.143.825
O Primo Rico
812.731
25.585.401
2018
Gustavo Cerbasi
377.156
10.728.878
813.291
Pit Money
1.033
19.843
Nath Finanças
Ainda não tinha o canal Ainda não tinha o canal
Me Poupe!
3.572.273
151.252.956
O Primo Rico
2.376.338
78.484.134
2019
Gustavo Cerbasi
649.859
16.388.437
1.681.033
Pit Money
185.869
6.615.272
Nath Finanças
2.840
9.211
Me Poupe!
4.790.000
261.956.601
O Primo Rico
3.350.000
134.519.439
2020
Gustavo Cerbasi
771.000
22.522.225
2.385.290
Pit Money
319.000
13.381.590
Nath Finanças
108.000
704.063

Fonte: Adaptado site Social Blade (2020)

A partir da pesquisa e a obtenção dos dados mostrados na tabela 2 acima,
temos como resultado que conforme os youtubers foram conquistando mais inscrições
e visualizações em seus canais, a quantidade de pessoas que começaram a investir
também foi aumentando. As pessoas começaram a refletir sobre suas condições
financeiras, sobre suas capacidades de pagarem suas contas em dia e pelo
aprendizado começaram a ter ciência dos benefícios que essa mudança de
comportamento traria para suas vidas.
Levando em consideração também o alto índice de endividamento no país,
podemos perceber que isso acontece pela sociedade consumista e imediatista cujo
B3 é uma bolsa de multiativos e multimercado, que atua como central depositária de ativos, câmara
de compensação e liquidação e contraparte geral garantidora para oferecer um leque de produtos e
serviços, ou seja, a B3 é uma bolsa que administra sistemas de mercados organizados cuja sigla
significa Brasil, Bolsa, Balcão (B3, 2017).
11
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comportamento reflete no bolso do brasileiro. E que por meio dos conteúdos
produzidos pelos influenciadores digitais, as pessoas estão mudando suas formas de
pensar e agir em relação ao seu orçamento. Claro que os youtubers não
disponibilizam um passo-a-passo para riqueza ou algo do tipo. Eles exercem uma
função importante na organização financeira dessas pessoas trazendo conteúdos que
as mostram como administrar suas finanças gastando de forma consciente. Fato esse
que colabora para a diminuição do endividamento e a propagação da educação
financeira.
Diante disto a pesquisa teve como objetivo geral analisar o impacto causado
pelos canais de finanças na educação financeira do Brasil, e constatou-se que o
objetivo geral foi atendido, porque efetivamente o artigo conseguiu demonstrar que
houve um grande número de inscritos em canais de finanças e canais de educação
financeira no YouTube nos últimos quatro anos e verificamos através da quantidade
de inscrições, os canais de finanças mais vistos pelo público em geral. Assim, é
possível que muitas pessoas passaram a cuidar melhor de suas finanças poupando e
investindo através dos ensinamentos passados pelos influenciadores digitais em seus
vídeos no YouTube.
Com isso conseguimos atender aos dois objetivos específicos deste artigo. Foi
possível investigar o primeiro objetivo específico, o aumento do número de pessoas
que começaram a estudar a partir do acesso ao conteúdo produzido pelos youtubers,
segundo dados fornecidos pela comissão de valores monetários (CVM), nos canais
de informação online mais procurados sobre investimentos, que teve como resultado:
51% são os sites especializados em educação financeira; 50% sites dos bancos; os
youtubers e influenciadores digitais representam 44,2% dos resultados de pesquisa
no ano de 2018, seguidos pelos sites de corretoras e consultorias de investimentos
que aparecem com 30% cada uma (CVM, 2018).
Desta mesma forma, averiguou-se o segundo objetivo específico, que foi
atendido. Nele identificamos que muitas pessoas passaram a investir por influência
dos youtubers. Concluiu-se que houve aumento na procura por títulos de renda fixa,
e a partir daí as pessoas passaram a não deixar mais o dinheiro na poupança, e com
os ensinamentos dos influenciadores de finanças, começaram a crescer o número de
investidores ao longo dos anos (BASSOTTO, 2018).
Tivemos o problema principal resolvido, que foi solucionar se houve o aumento
do número de pessoas que começaram a investir a partir do uso do YouTube como
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ferramenta de aprendizado. De acordo com Lara (2019) as pessoas começaram a
estudar e a procurar mais conteúdos relacionados à educação financeira e
investimentos (renda fixa e variável). A partir disso, os números informados pela B3
em 2020, nos mostra uma evolução na quantidade de investidores cadastrados onde
em 2017 tivemos 619.625 investidores, em 2018 tivemos 813.291 investidores, em
2019 tivemos 1.681.033 investidores e em janeiro de 2020 tivemos 2.385.290
investidores, todos Pessoas Físicas.
O resultado fica evidente quando comparamos o aumento em percentual
durante os anos conforme a tabela 3, a seguir:

Tabela 3 – Demonstrativo Percentual do Aumento na Quantidade de Investidores na B3 nos
anos de 2017-2020

PERCENTUAL DO AUMENTO NA QUANTIDADE DE
INVESTIDORES NA B3 - PERÍODO 2017/2020
ANO
2017
2018
2019
2020

QTD. INVESTIDORES
PF
619.625
813.291
1.681.033
2.385.290

∆%
31,26%
106,70%
41,89%

Fonte: Adaptado de B3 (2020)

Diante do proposto, nota-se que em 2018 a bolsa registrou um aumento de
31,26% em relação ao total de investidores no ano anterior. De 2018 para 2019, houve
uma variação ainda mais significante, cujo aumento registrado foi de 106,70% de
pessoas cadastradas na B3. Até abril de 2020, a quantidade de investidores subiu
para 2.385 milhões de pessoas que significa um aumento de 41,89% em relação a
2019. Nesse contexto, ao considerarmos o total de CPFs em 2017 e compararmos
com o total em 2020, temos um aumento de 284,96% no número de investidores no
país e como mostramos anteriormente na medida que os youtubers ganhavam mais
inscritos e mais visualizações em seus vídeos, o Brasil ganhava mais investidores
para sua economia.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo foi feito através de pesquisa exploratória e investigação bibliográfica
para a análise de artigos, redes eletrônicas e livros relacionados a investimentos,
bolsa de valores, influenciadores e educação financeira, usamos também dados
econômicos da B3, Tesouro direto e a 2ª edição do relatório X do investidor realizado
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais
(2019) a fim de analisar, compreender e responder a todas as perguntas deste artigo.
Como contribuição deste artigo concluímos que verificamos um aumento no
número de investidores e que há indícios que os influenciadores digitais, que utilizam
a plataforma do YouTube, corroboram para isto. Desta forma o YouTube está se
constituindo como uma ferramenta que muitas pessoas estão buscando para se
educar financeiramente e consequentemente investir.
Como foi visto durante o artigo tivemos um grande aumento no número de
investidores pessoas físicas ao longo dos últimos 4 anos, de acordo com a B3 (2020)
em 2017 tivemos 619.625 investidores, em 2018 tivemos 813.291 investidores, em
2019 tivemos 1.681.033 investidores e em abril de 2020 tivemos 2.385.290
investidores, e em forma de gráfico também ressaltamos o aumento de inscritos ao
longo desses quatro anos em cada canal no YouTube.
Por fim, quanto a limitação deste artigo, tivemos dificuldades em referências
bibliográficas, relacionadas a encontrar mais artigos e sites que falassem sobre
assunto, que explorassem educação financeira, a ferramenta do YouTube relacionado
a esse aumento no número de investidores. Começamos esse trabalho em fevereiro
de 2020, tendo como limitação o tempo para realização de uma pesquisa gigantesca
nesse assunto, mas desde o começo de nosso trabalho conseguimos entender muito
sobre investimento, nos aprofundando ainda mais sobre esse assunto.
Como sugestão de trabalhos futuros têm-se de analisar os números de
investidores, inscritos e visualizações dos canais durante e pós pandemia para
verificar se esta crise sanitária, econômica e social irá impactar nestes resultados.
Uma outra indicação é realizar pesquisa para averiguar a correlação entre acesso à
educação financeira e número de pessoas investidoras. E a última sugestão é estudar
a relação entre o aumento de número de investidores e redução de endividados, se
as pessoas que saem do endividamento ser tornam investidoras.
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