
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CSA - CÂMARA DE CIÊNCIAS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: DAYANE DIAS DOS SANTOS

TÍTULO: GERAÇÃO Y E SUA GESTÃO FINANCEIRA PESSOAL

AUTORES: CARMEN APARECIDA CARDOSO MAIA CAMARGO, DAYANE DIAS DOS SANTOS, DAYANE DIAS DOS SANTOS, TALITA MARIA DA SILVA, CARMEN APARECIDA CARDOSO MAIA

CAMARGO

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): NÃO POSSUI

PALAVRA CHAVE: GERAÇÃO Y, GESTÃO, FINANCEIRA, PESSOAL

RESUMO

A geração y, formada por jovens que nasceram no fim da década de 80 e início dos anos 90,  cresceu meio a uma informatização tecnológica até então jamais vista, devido a

compatibilização de seu surgimento com a inserção da conectividade possuem um perfil natural de consumismo, que acompanhado de um modelo econômico em que a oferta de

crédito é cada vez mais facilitada principalmente pelos cartões de crédito e limites no cheque especial, a  possibilidade de instabilidade financeira se torna um mal que assombra

essa geração. 

Não é difícil nos dias de hoje encontrar alguém que esteja com dificuldades financeiras, e é aí que entra a gestão financeira, permitindo criar uma estrutura para que não se

percam financeiramente, além de ser essencial para atingir objetivos e realizar sonhos.

O objetivo geral é demonstrar como a geração y está gerindo seus recursos financeiros e nos objetivos específicos identificar quanto eles ganham e como gastam seu dinheiro,

qual seu nível de consciência da importância de planejar, se eles planejam e quais métodos usam para isso.

A metodologia de pesquisa utilizada será tipo survey com abordagem quantitativa, o público alvo são homens e mulheres entre 18 e 34 anos, da cidade de Passos e região. A

pesquisa será embasada também com fontes bibliográficas para obtermos ideias de diversos autores como base estrutural para a realização do trabalho.

Os dados obtidos na pesquisa serão confrontados com os resultados de uma pesquisa realizada em abril/2016 pelo banco TD Bank nos EUA e que teve seus resultados

publicados como tópico no site da revista EXAME em maio/2016, a ideia é fazer uma pequena comparação a fim de obtermos diferenças da mesma geração, de acordo com sua

nacionalidade.

Entender como essa geração cuida de seus recursos financeiros nos permite prever que tipo de cultura será transmitida para as futuras gerações, esse contexto nos abre portas

para a possibilidade de prever problemas e promover medidas corretivas.
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