
A Educação Financeira de Jovens a partir da integração de talentos e 
movimento colaborativo 

 
O Banrisul ao longo de sua trajetória desenvolveu iniciativas de educação 

financeira junto ao público externo por meio de parcerias institucionais. Embora 
as experiências tenham sido exitosas, percebeu-se a necessidade de estruturar 
diretrizes organizacionais a essas práticas de orientação e educação, 
institucionalizado um programa de educação financeira.  

Em 2019, a Universidade Corporativa Banrisul iniciou um grupo de 
trabalho para planejar ações relacionadas a Educação Financeira mobilizando o 
interesse de funcionários do Banrisul, integrando a expertise no tema e talentos 
diversos para potencializar a cultura da colaboração e cocriação em prol da 
educação financeira dos jovens. No mesmo ano o Banrisul foi convidado pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para ser o promotor da semana Global 
Money Week (GMW), no sul do Brasil. Essa oportunidade, impulsionou a 
Universidade a criar e implantar um programa de educação financeira com o 
objetivo de institucionalizar estratégias de ensino que contribuam na 
alfabetização financeira e fortalecimento de cidadania e inclusão, de forma a 
proporcionar conhecimento aos públicos interno e externo para administrar seus 
recursos, gerir seus gastos e auxiliar nas tomadas de decisões, de forma 
consciente, em temas que envolvam finanças. 

Nesse contexto, foi definido como o público-alvo prioritário, para o referido 
programa, os jovens que atuam no Banrisul. Contemplando participantes do 
Projetos Pescar, Jovens do Programa Aprendiz e estagiários do Banrisul, além 
de jovens de outras comunidades via campanha GMW, refletindo indiretamente 
em amigos e familiares. As ações de educação financeira iniciaram, em 2019, 
no âmbito presencial na Unidade do Projeto Pescar Banrisul, localizada no 
Centro de Treinamento Banrisul em Porto Alegre. Ampliando-se o acesso as 
iniciativas através da modalidade online à diversos públicos do RS e outras 
localidades no Brasil.  

Entre os resultados e indicadores deste conjunto de ações destacam- se 
os webinars, pesquisas, protagonismo jovem, cursos na modalidade EAD, post 
em mídias sociais, palestras em comunidades, podcast, vídeos, apresentações 
digitais e encontros online para desenvolvimento de conhecimentos básicos e 
intermediários. Na metodologia buscou-se recursos lúdicos como o uso de 
dinâmicas de grupo (através de salas digitais, no formato online), vídeos, 
animações e muitos exemplos práticos para auxiliar na compreensão e 
assimilação. 
      Através de uma perspectiva cronológica, o programa iniciou em 2019, 
desenvolvendo ações então no respectivo ano de criação, bem como em 2020, 
2021 e 2022, prevendo ações continuas do movimento colaborativo de 
funcionários no compartilhamento da expertise do Banrisul através da educação 
financeira para o público jovem.  
 


