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Introdução: Os órgãos governamentais, como o Banco Central do Brasil, bancos
públicos e até mesmo bancos privados tem investido em cursos para ensinarem as
pessoas a investir suas finanças. Entretanto, com a economia do País em constante
crise, devido à má administração dos recursos públicos e devido às constantes
divergências políticas, o cenário econômico se tornou instável, fazendo com que o
futuro se torne imprevisível. Criou-se uma incerteza que cerca a população quanto aos
direitos básicos, não sabendo se um dia aposentar será uma utopia e se pelo menos as
pessoas terão condições de se manter quando estiverem em idade avançada. Objetivo:
Considerando-se que o cenário econômico de incertezas leva à necessidade da adoção
de um planejamento financeiro não só como uma ferramenta de gerência para empresa,
mas também para a economia familiar, o objetivo desse trabalho é determinar se os
alunos do Unileste possuem conhecimento a respeito de planejamento financeiro
pessoal. Metodologia: Para alcançar o objetivo proposto foi utilizada uma pesquisa
aplicada, descritiva, quantitativa, com uso de pesquisas bibliográficas e de
levantamento. O universo é composto pelos alunos matriculados no Unileste no
primeiro semestre de 2018, estimado em 6478 alunos (dados fornecidos pela
instituição referente ao ano de 2016) e a amostra foi de 311 alunos. O instrumento de
pesquisa utilizado foi o questionário, aplicado através do Google Drive e enviado aos
alunos de todos os cursos pelo Google Classroom. Os dados coletados por meio de
questionários foram consolidados e analisados por meio de representações gráficas e
comparação de dados. Resultados: Com base na consolidação dos dados coletados dos
311 alunos respondentes, constatou-se que 34% dos alunos declararam ter renda acima
de dois salários mínimos com idade de 17 a 25 anos. Pode-se inferir que ou a maioria
dos estudantes que responderam ao questionário não sabem o que é renda per capita ou
esses alunos moram sozinhos, o que explica a resposta. 78% dos respondentes
afirmaram não ter conhecimento em planejamento financeiro pessoal e 45% afirmaram
não serem responsáveis pelas finanças da casa. Dos que disseram serem responsáveis
pelas finanças da casa, 78% afirmaram ter conhecimento sobre planejamento
financeiro pessoal e 49% afirmaram que nunca fizeram nenhum tipo de planejamento
financeiro pessoal. 78% dos respondentes afirmaram fazer investimento em caderneta
de poupança, investimento mais antigo, mais conhecido e considerado o mais seguro.
A maioria dos respondentes (92%) investe em poupança, 6,9% investem em tesouro
direto e pouco são os que investem em mais de uma aplicação ou investe em outros
tipos de investimento. A falta de dinheiro foi apontada por 34% dos respondentes
como motivo pelo qual as pessoas não investem. 87% dos alunos se mostraram
interessados em algum tipo de palestra ou evento sobre o assunto planejamento
financeiro pessoal. Conclusão: Conclui-se que, apesar da maioria dos estudantes serem
responsáveis pelas próprias finanças pessoais, tem pouco conhecimento sobre
planejamento financeiro pessoal e gostaria de conhecer mais sobre o assunto. O estudo
mostrou também que o pouco conhecimento sobre planejamento faz com que os alunos
optem pelo investimento em caderneta de poupança.
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