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Introdução: Esse artigo apresenta uma análise sobre a educação financeira e sua
inserção na vida dos jovens, citando a visão de alguns especialistas no assunto e a
vivência de academicos nesse meio.

Objetivo: Identificar a importância da

Educação e da economia na Educação Financeira, compreender a percepção e
experiências dos acadêmicos da Unoesc de Chapecó-SC e compreender a
percepção dos profissionais do mercado financeiro em relação à importância da
Educação Financeira para os jovens. Método: Foram realizadas pesquisas por meio
de formulário com 40 questões aplicados pelo google forms aos acadêmicos da
universidade e abordados os resultados encontrados nesse processo através da
porcentagem de cada resposta. A pesquisa contou com 41 acadêmicos, executada
no decorrer de uma reunião online com professores da Universidade sobre a
educação financeira com o objetivo de desenvolver essa prática no ambiente
familiar e levar a informação para comunidade. Resultados: Froud revela que, ligado
o fortalecimento do plano de investimento para todos, o avanço de tecnologias e
de diferentes métodos de análise, surgiu uma vertente de intelectuais que fomentava
a ideia de que o mercado financeiro poderia se tornar a principal atividade
econômica e social do país. O Banco Central considera que a Educação Financeira
é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua
compreensão dos conceitos e produtos financeiros. A educação financeira
possibilita a formação de consumidores mais conscientes dos seus gastos e mais
exigentes quanto ao que o mercado tem a ofertar. Remund, oferece um conjunto
de conhecimentos para auxiliar os indivíduos na tomada de decisões para a melhoria
do gerenciamento de recursos pessoais. Educação financeira é sinônimo de
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conhecimento, indivíduos não educados financeiramente são compulsivos,
compram de forma compulsiva se endividando. Conclusão: A Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico define a Educação Financeira como o
processo pelo qual o consumidor melhora a sua compreensão sobre os produtos e
conceitos financeiros e, através de informação, ensino e conselhos objetivos,
desenvolvem capacidades e confiança para se tornarem mais atentos aos riscos e
oportunidades. É por meio de projetos de pesquisas, orientações e palestras
proporcionados

pela

UNOESC

que

os acadêmicos

estão aplicando

seus

conhecimentos, compreendendo os processos da educação financeira, o quanto
esse aprendizado pode proporcionar mudanças nos hábitos e transformar a visão e
vivência no campo financeiro. A educação financeira amplia sua compreensão a
respeito dessas escolhas. Por meio dos projetos e eventos aplicados pela UNOESC
essas experiências vem se propagando e trazendo transformações para os
academicos e a sociedade.
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