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EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOAS 50+ VIA WHATSAPP 

A educação financeira é um tema que precisa ser mais explorado na sociedade brasileira.
Especialmente para a terceira idade, onde o acesso às informações existe de maneira
dificultosa. Formas de investimento, mudança de padrão, estímulo ao consumo, há de se
inserir na sociedade essa discussão. Diante do contexto, este trabalho descreve a importância
da Educação Financeira para pessoas maiores de 50 anos, ou 50+, o estímulo ao consumo
consciente e incentivo à poupança para proteção, considerando os desejos e necessidades
atuais e futuras dos participantes, a partir de um curso à distância, via WhatsApp.
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Os resultados demonstraram que, em geral, os idosos possuem pouco conhecimento sobre
educação financeira, querem aprender a lidar melhor com suas finanças e a usar a tecnologia
para mediar esse processo. Assim, orientações sobre educação financeira e inclusão digital são
necessárias. O incentivo ao uso do celular neste momento de isolamento social, além de ser
uma possibilidade de distração, causou impactos positivos, pois contribuiu para o aprendizado
e favoreceu a inclusão digital dos idosos.

(O objetivo deste trabalho foi proporcionar a conscientização sobre a importância da educação
e planejamento financeiro para pessoas 50+, contribuindo para a educação financeira da
população idosa, de modo a incentivá-los a gerir suas próprias finanças. Tudo isso via
aplicativo do Whatsapp e à distância.

Ao longo do curso, verificou-se que os participantes possuíam pouco conhecimento
financeiro, mas estavam preocupados em terem um orçamento equilibrado, com
objetivo de reduzir o risco de endividamento. Quando se trata de poupar ou investir
falta informações e orientações de como poupar e o que fazer com a poupança.
Quando se trata da educação financeira no público de terceira idade, faz-se
necessária uma maior conscientização em relação ao orçamento pessoal e familiar.

Este trabalho traz contribuições para as áreas de informática e educação e finanças. Para a
área da informática e educação, além de contribuir para a inclusão digital dos idosos,
especialmente em meio a pandemia provocada pela Covid-19, traz um aspecto inovador, que
é a realização de um curso, totalmente online, via Whatsapp e que contribuiu para o
aprendizado dos idosos no contexto digital. Para a área de finanças apresenta-se como
possibilidade de fomentar a educação financeira pessoal e familiar para o público 50+ e que
também pode ser ampliada para outros públicos.


