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RESUMO

O estilo de vida no modo capitalista induz o indivíduo a uma busca incessante por “ter”, criando valores distorcidos principalmente na sociedade jovem. Em geral estes jovens são

alicerçados pelo consumismo, o que por vezes pode levar ao endividamento. 

A ausência de uma educação financeira consistente e acessível, a tempo certo, relega a maior parte da população à ilusão de poder de consumo que não corresponde à sua

realidade. A premissa de que para pertencer a determinado grupo social, para ser querido e admirado, é necessário corresponder a determinadas expectativas de consumo,

expõe a face mais cruel do capitalismo. Ocorre assim a valorização da tese de que o ser humano é aquilo que ele tem, no entanto, a realidade expõe uma face ainda mais cruel

de que na verdade ele não é o que ele possui e sim o que ele deve. 

Neste contexto surge a pergunta orientadora para investigar Qual o nexo causal entre endividamento de jovens e adultos e falta de educação financeira institucionalizada?

Considerando esta temática observa-se que um problema muito comum enfrentado pelos brasileiros, sobretudo entre os jovens na faixa etária de até 30 anos é a maneira com

que os mesmos se relacionam com crédito. A incorporação de instrumentos como cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, e outros, tem se tornado uma constante

em uma sociedade capitalista que tem como valor principal, o consumo. 

Doravante, a forma com que estes jovens lidam com este aspecto importantíssimo de suas vidas impacta diretamente na maneira com que os mesmos são vistos pela família,

sociedade e mercado de trabalho. Como consequência tem-se jovens excluídos economicamente, vindo a ter seus nomes inclusos em órgãos de proteção ao crédito como SPC e

SERASA. 

Estudos recentes constatam que na maioria das vezes o problema não está relacionado com falta ou renda insuficiente, mas com seu gerenciamento, o que levanta a hipótese de

uma deficiência na formação acadêmica e escolar destes jovens, especificamente a falta de uma educação financeira institucionalizada. Neste contexto essa pesquisa buscou

identificar as reais causas de endividamento de jovens até 30 anos, verificando o seu grau de endividamento. 

O artigo valeu-se de uma pesquisa de campo com uma amostra de 290 estudantes de todos os cursos da Faculdade Doctum João Monlevade. A pesquisa apresentou que 29%

dos alunos são auxiliados monetariamente pelos pais e que 64% não recebem nenhum tipo de apoio financeiro, mantendo individualmente sua subsistência. Ainda é possível

constatar que 53% dos entrevistados relatam algum tipo de dívida, destacando-se cartão de crédito e crediários. Ainda no que diz respeito a comportamento, a pesquisa tornou

possível averiguar que 23% dos entrevistados consideram a compra como um sinal de status e 27% assumem que comprar é uma forma de se sentir melhor, mesmo que

posteriormente possam enfrentar dificuldades quanto aos pagamentos. A pesquisa permitiu ainda delimitar um grupo focal, neste grupo, as perguntas foram esclarecedoras

quanto a influência dos estudos recebidos ao longo da vida escolar até o ensino médio, ou seja, antes deste jovem chegar a vida adulta. Os pesquisados representados por 69%

da amostra reforçam que acreditam que o endividamento na vida adulta tem ligação direta com a falta de conhecimento sobre finanças que deixaram de ser adquirida ao longo da

vida escolar. Observou-se que os jovens tiveram dificuldades em assumir seu real grau de endividamento, quando apenas 24,1% assume que possuem dívidas superior a renda.

Porém, quando questionados sobre a conhecerem jovens amigos e/ou pessoas próximas que saibam ou não como lidar com o dinheiro, 96,6% declaram que possuem pessoas

em seu ciclo de relacionamento que efetivamente não sabem lidar bem com dinheiro, efetivando um gasto maior que a renda e/ou possuindo gastos desnecessários.
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