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Glossário2 

 

Banca sem Agência 
 
 
 
 
Grupos de poupança 
comunitária  

 A prestação de serviços financeiros fora das convencionais 
sucursais bancárias através do uso de agentes retalhistas e de 
tecnologias de informação e comunicação, tal como telefones 
celulares, para transmitir detalhes de transacções.  
 
Associações de Poupança e credito de ajuda mútua como ASCAs, 
OPEs, Xitiques e conta Família.  
 

Capacidade 
Financeira  

 A capacidade de agir no melhor interesse financeiro de alguém, 
dadas às condições sócio-económicas e ambientais. Abrange 
conhecimento (alfabetização), atitudes, habilidades e 
comportamentos dos consumidores com respeito ao entendimento, 
selecção, e uso de serviços financeiros, é a capacidade de acessar 
serviços financeiros que sirvam as suas necessidades.  
 

Inclusão Financeira   A Inclusão Financeira é definida como a proporção de indivíduos 
que usam serviços financeiros.  
 

Instituição Financeira  Qualquer instituição pública ou privada cuja função principal é a 
provisão de serviços financeiros para os seus clientes ou membros. 
Provavelmente o serviço financeiro mais importante prestado pelas 
instituições financeiras é de agir como intermediários financeiros. 
 

Sector Financeiro  A totalidade das instituições financeiras que operam em 
Moçambique. Tal inclui as instituições de crédito e as empresas 
financeiras, bem assim, os operadores de micro-finanças, as quais 
encontram-se sob a supervisão do Banco de Moçambique (BdM); 
as seguradoras, as quais encontram-se sob a supervisão do 
Instituto de Supervisão de Seguros / Ministério das Finanças; os 
operadores da bolsa, os quais encontram-se sob a supervisão 
conjunta pelo BdM e pela Bolsa de Valores de Moçambique; e os 
fundos de pensão. 
 

Sistema Financeiro  No presente relatório, a definição de sistema financeiro é 
equivalente a de sector financeiro. 
 

                                                      
2  Por favor, note que este glossário não tem a intenção de fornecer uma definição legal dos termos usados neste relatório. 

Diferentes agências governamentais e outras partes interessadas podem ter definições específicas dos termos para os 
respectivos fins de informação estatística, programas de governo, sistemas de incentivos, etc. 
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Instituições 
Financeiras Formais 

 Instituições financeiras que estejam autorizadas por lei e 
prudencialmente supervisionadas pelas autoridades bancárias em 
Moçambique, por exemplo, bancos e instituições financeiras não-
bancárias autorizadas. 
 

Instituições 
Financeiras Informais  

 Instituições financeiras que não estejam registadas ou oficialmente 
reconhecidas por alguma autoridade do governo, por exemplo 
operadores de credito não registrados. 

   

Declaração de Aspectos Chaves      Resumo dos aspectos mais importantes que oferecem os 
consumidores simples normas e informações contractuais 
fundamentais de um produto ou serviço bancário, contribuindo para 
uma melhor compreesão do consumidor sobre o produto ou serviço. 
Declarações de Aspectos Chaves também permitem aos 
consumidores facilmente compararem ofertas oferecidas por 
diferentes bancos antes de comprar um produto ou serviço. 

   

Instituições de Micro-
finanças 

 

Instituições financeiras que tem como clientes-alvo pessoas pobres 
e de baixa-renda como o seu nicho principal de mercado.  
 

Micro-seguros 

 

A protecção das pessoas de baixa-renda contra perigos específicos 
em troca de pagamentos monetários regulares (prémios) 
proporcionais à probabilidade e custo do risco envolvido.  
 

Cambista 

 

Pessoa que troca dinheiro ou moeda de um país pela de outro.  
 

Emprestadores de 
Dinheiro   

 

E um emprestador informal, Pessoa individual ou colectiva que 
oferece pequenos créditos a taxas de juro bastante elevadas. 
(“agiotas”). Esta categoria inclui também amigos, familiares e 
vizinhos que oferecem créditos que devem ser reembolsados.  
  

Instituições 
financeiras não 
Bancárias 

 

Uma instituição financeira que oferece serviços financeiros sem 
atender à definição legal de um banco, ou seja, que não tenha uma 
licença bancária. Exemplos disso são as instituições de 
microfinanças, seguradoras, etc. 
 

Momentos de 
Aprendizado 

 

Momentos nas vidas das pessoas em que existe maior 
probabilidade de serem receptivas a novas informações por serem 
capazes de relacioná-la directamente aos seus próprios contextos 
de vida.  
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Prefácio 
 

A capacidade financeira, conforme definido pelo Banco Mundial e no presente relatório, é a 

capacidade interna de agir no melhor interesse financeiro de alguém, dadas as condições 

socioeconómicas e ambientais. Abrange o conhecimento (literária), atitudes, habilidades e o 

comportamento dos consumidores com respeito ao entendimento, selecção, e uso de serviços financeiros, 

e a capacidade de aceder a serviços financeiros que sirvam as suas necessidades (Banco Mundial 

2013d). Neste relatório, inclusão financeira é definida como a proporção de indivíduos que usam serviços 

financeiros.  

 

A capacidade financeira tornou-se uma prioridade de política para os decisores políticos 

procurando promover uma inclusão financeira responsável e assegurar a estabilidade financeira e 

a existência de mercados financeiros funcionais. Actualmente as pessoas são obrigadas a assumir 

cada vez mais responsabilidade pela gestão de uma variedade de riscos sobre o ciclo da vida. As pessoas 

que tomam decisões financeiras apropriadas e que eficazmente interagem com provedores de serviços 

financeiros têm maior probabilidade de realizar as suas metas financeiras, protegendo-se contra os riscos 

financeiros e económicos, melhorando o bem-estar do seu agregado, e apoiam o crescimento económico. 

O reforço da capacidade financeira surge, por isso, como um objectivo de política que complementa as 

agendas dos governos de inclusão financeira e de defesa do consumidor. Até aqui, os decisores políticos 

encontram-se cada vez mais a usar Inquéritos como ferramentas para diagnosticar e identificar áreas de 

capacidade financeira que necessitem de melhoria e os segmentos vulneráveis da população que podia 

ser tomadas em consideração por intervenções específicas. 

 

Em resposta a uma solicitação do Banco de Moçambique (BdM), o Banco Mundial conduziu um 

inquérito de Capacidade financeira. Isto é uma recomendação prioritária para Estratégia Nacional 

Para o Sector Financeiro em Moçambique (MFSDS) 2013-2022, dado que i) que a literária / capacidade 

financeira foi identificada pelo BdM como uma área prioritária, ii) os níveis baixos de inclusão financeira e a 

importância de Capacidade financeira para permitir que as pessoas dediquem-se a adquirir e beneficiar-se 

de produtos e serviços financeiros, e iii) a falta de dados abrangentes, robustos e fiáveis que até agora 

tenham prevenido os decisores políticos de formular acções específicas de política e de definir metas 

quantificáveis e concretas.  

 

As constatações e recomendações - chave apresentadas no presente relatório cobrem 4 áreas 

principais: 1. Inclusão Financeira, 2. Capacidade Financeira, 3. Relação entre a Inclusão e Capacidade 

Financeira, e 4. Defesa do Consumidor Financeiro. Os capítulos seguintes estão estruturados da seguinte 

forma. O Capítulo 1 explora o cenário de inclusão financeira em Moçambique. O Capítulo 2 oferece uma 

visão geral dos níveis de Capacidade financeira dos moçambicanos, em particular sobre o seu 

conhecimento, atitudes e comportamentos financeiros. A relação entre a Capacidade e a inclusão 

financeira é discutida no Capítulo 3. O último Capítulo investiga se os produtos que os indivíduos 

financeiramente incluídos usam satisfazem efetivamente as suas necessidades. 
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Principais Constatações 
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Sumário das Recomendações - Chave 

 Recomendações Pessoa Responsável  Prazo
3
 

Inclusão 
Financeira 

Introdução de políticas que promovam um sector 
financeiro mais competitivo e diverso 

BdM MP 

Promoção de banca sem agência  BdM MP 

Encorajar os bancos a introduzirem poupanças 
simplificadas e contas de pagamento sem requisitos 
de saldo com saldo mínimo muito baixo e com 
requisitos. 

BdM MP 

Capacidade 
Financeira  

 

Desenvolver uma estratégia ou plano de acção 
abrangente de educação financeira, com base nos 
resultados do presente Inquérito de Capacidade 
financeira. 

BdM, Ministério de Finanças, 
Ministério da Educação, associações 

industriais, associações de defesa 
do consumidor, e outras partes 

interessadas 

MP 

Utilizar um conjunto extenso de programas, incluindo 
meios de comunicação social, banda desenhada, 
intermediários de confiança, etc., para melhorar o 
conhecimento financeiro, e a mudança de atitudes e 
comportamento. 

BdM, Ministério de Finanças, 
Ministério da Educação, associações 

industriais, associações de defesa 
do consumidor, e outras partes 

interessadas 

MP 

Combinar a Capacidade financeira melhorando 
intervenções com outras operações, tal como 
lembretes via sms, de modo a aumentar a sua 
efectividade. 

BdM, Ministério de Finanças, 
Ministério da Educação, associações 

industriais, associações de defesa 
do consumidor, e outras partes 

interessadas 

MP 

Combinar os programas de fortalecimento da 
Capacidade financeira com os produtos financeiros 
disponíveis, que a maioria das pessoas possa aceder, 
de modo a promover participações benéficas junto 
dos mercados financeiros.  

BdM, associações industriais, 
participantes no mercado 

MP 

Partilhar os resultados deste Inquérito com as 
instituições financeiras para ajudá-las a desenvolver 
produtos feitos à medida das necessidades da 
população menos servida. 

BdM CP 

Defesa do 
Consumidor 
Financeiro 

Exigir Declarações de Facto - Chave para produtos 
financeiros e para testar o entendimento do 
consumidor sobre o material de disseminação. 

BdM CP 

Exigir que as instituições financeiras divulguem em 
todos os formatos  pré-contratuais e contratuais 
informação detalhada sobre os mecanismos internos e 
externos relevantes de resolução de disputas. 

BdM CP 

Analisar os dados sobre queixas de consumidores 
periodicamente submetidas pelas instituições 
financeiras e usar estas informações como um 
contributo para as actividades de supervisão e 
regulamentação. 

BdM MP 

                                                      
3 CP, curto prazo, indica acções que podem ser realizadas entre 0-6 meses. MP, médio prazo, indica 6 meses-1 ano. LP, longo 
prazo, indica 1 + anos. 
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Sumário Executivo  

Inclusão Financeira 
 

Apesar do sistema financeiro em Moçambique ser fortemente dominado por bancos,  apenas 52 por 
cento da população adulta já usou os produtos fornecidos pelos mesmos. O problema de falta de 
acesso a serviços financeiros básicos é muito mais acentuado nas zonas rurais onde 42 por cento da 
população já usou produtos bancários em comparação com 73 por cento da população urbana. Dentro das 
comunidades urbanas e rurais, os dados sugerem que o nível de desenvolvimento da zona é um elemento 
importante. Em comparação com áreas com menos desenvolvimento e níveis de infra-estrutura, as pessoas 
têm maior probabilidade de usar serviços bancários em áreas com distâncias mais curtas das agências 
bancárias e com melhor infra-estrutura. Outros segmentos financeiramente excluídos são as pessoas 
vivendo com renda baixa ou flutuante.  
 
Os dados do Inquérito sugerem ainda que cerca de um terço da população não está sendo coberta 
por qualquer provedor de serviços financeiros e que há uma sobreposição substancial no tipo de 
clientes-alvo dos bancos e de outros provedores, incluindo MFIs. Tal como acontece com os bancos, os 
clientes das empresas de câmbio e das seguradoras estão concentrados no segmento de renda mais 
elevada. Em contraste, os clientes das MFI não são do segmento de renda mais baixa, e é mais provável que 
os entrevistados moçambicanos acima do nível de renda média tenham usado MFIs do que aqueles abaixo 
do nível de renda média. Apenas os clientes de operadores de crédito informais parecem ser mais 
provavelmente, pessoas com menos educação e com antecedentes menos favoráveis.  
 
Entre os segmentos financeiramente incluídos, a titularidade de contas bancárias é o produto mais 

comum. Em média, 46 por cento dos residentes nas zonas urbanas actualmente têm uma conta 
bancária quando comparado aos 19 por cento das zonas rurais. O uso de serviços de transferência de 

dinheiro, crédito, tanto a nível dos provedores formais4, assim como dos informais, e os produtos de seguros 
não são muito comuns. Produtos mais sofisticados de poupança tal como investimentos na bolsa ou pensões 
privadas não são usados. 
 
As barreiras importantes para os titulares de contas são a falta de dinheiro, a disponibilidade e a falta 
de conhecimento financeiro sobre produtos e serviços financeiros. Um entre cinco pessoas com conta 
bancária vivendo nas zonas rurais reportam que não poderem ter acesso à mesma. Apesar de este numero 
ser mais reduzido no caso das populações urbanas, continua a ser a segunda razão mais importante para 
não se ter uma conta bancária. As constatações do Inquérito sugerem ainda que a falta de confiança e não 
conhecimento dos productos financeiros dificulta  19 e 26 por cento dos entrevistados nas zonas urbanas e 
rurais em Moçambique, sem conta bancária de usar os serviços financeiros básicos. 

Recomendações 

De modo a encerrar a lacuna identificada no acesso a serviços financeiros entre as populações 

urbanas e rurais, recomenda-se a utilização do potencial da banca-sem-agências.  A banca móvel ou 

agentes bancários podem reduzir de forma dramática os dos serviços financeiros fora dos grandes centros 

                                                      
4 Este número inclui o crédito dos bancos e MFIs. 
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urbanos, em particular em áreas de baixa-densidade e remotas com custos elevados  e proibitivos para 

estabelecer as tradicionais redes bancárias. As políticas para facilitar a introdução destas tecnologias de 

baixo custo, tal como o desenvolvimento de um quadro jurídico-legal, pode ajudar a chegar a tais zonas 

remotas e populações rurais que eram anteriormente excluídas do consumo de serviços financeiros. 

 

Ademais, a introdução de contas bancárias básicas poderia tornar-se uma porta de entrada dos 

serviços financeiros formais para as partes menos servidas da população identificadas no presente 

Inquérito. Sugere-se o incentivo aos Bancos  para introduzirem contas de poupança e pagamento sem 

encargos ou com saldo  mínimo baixo, assim, podem permitir que os segmentos de baixa renda possam 

transferir dinheiro e guarda-lo em um lugar seguro (World Bank, 2013a). Todavia, a experiência 

internacional mostra que, em países como a Índia, as Filipinas ou a África do Sul, as políticas relacionadas 

com a introdução de tais produtos têm de ser complementadas por campanhas de sensibilização pública 

ou, de outro modo, a adesão a tais produtos corre o risco de ser bastante reduzida. 

 

A melhoria dos níveis de inclusão financeira em Moçambique irá também requerer um sector 

financeiro mais competitivo e diverso para tornar os produtos acessíveis para uma parte maior da 

população. Em Moçambique, não apenas o sector financeiro encontra-se concentrado nos bancos, mas 

também, dentro do sector bancário os três maiores bancos possuem 85 por cento dos activos do sector 

(Banco Mundial, 2013b), sugerindo uma fraca competitividade dentro do sector. De acordo com a 

Estratégia Moçambicana para o Desenvolvimento do Sector Financeiro (ENDSF) e com as constatações 

de pesquisa recente (por exemplo, Love e Martinez Peria, 2012), a introdução de políticas que promovem 

a concorrência poderia encorajar preços mais baixos e tornar os produtos mais acessíveis a mais e 

maiores segmentos da população. A substancial sobreposição dos clientes-alvo dos bancos e de outros 

provedores indicam também a necessidade de apoio ao desenvolvimento, formalização e expansão de 

instituições não-bancárias a fornecerem serviços de micro-finanças e micro-seguros para os segmentos de 

baixa renda e para as populações rurais. 
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Capacidade Financeira 
 

Os resultados da pesquisa fazem sobressair que os níveis de conhecimento e sensibilidade 
financeira dos conceitos e produtos financeiros básicos constituem um desafio significativo para 
Moçambique, bem assim, para muitos países, em níveis de renda diversos. Os entrevistados 
Moçambicanos demonstram níveis de conforto relativamente elevados na resolução de tarefas numéricas 
simples, comparados aos entrevistados de economias com níveis diferentes de renda. Contudo, apenas a 28 
por cento dos entrevistados Moçambicanos têm uma boa compreensão de taxa de juro composta e inflação, 
a qual aparenta ser baixa numa perspectiva de vários países. Do mesmo modo, o conhecimento dos 
produtos financeiros para além daqueles que são fornecidos pelos bancos, MFIs e operadores de crédito 
aparenta ser limitados.  

Os entrevistados menos familiarizados com os produtos financeiros tendem a viver nas zonas rurais 
e pertencer aos segmentos de renda baixa ou irregular. A necessidade de gerir segmentos de renda 
baixa ou incerta é um forte sinal de falta conhecimento sobre os produtos financeiros, em particular, quando 
se trata de produtos de seguros, os quais poderiam ajudar as pessoas de tais segmentos a lidar com eventos 
indesejáveis caso estes ocorram. As políticas que têm como alvo os moçambicanos e renda flutuante 
poderão ter de ser a prioritárias já que 72 por cento dos moçambicanos adultos reporta ter um rendimento 
volátil.  

Uma comparação internacional ilustra que os entrevistados moçambicanos são especialmente 
competentes na gestão das suas finanças diárias, mas são os que mais desafios enfrentam em 
termos de poupar dinheiro para despesas futuras e na escolha de produtos financeiros apropriados. 
Enquanto os moçambicanos demonstram ser fortes na orçamentação e controle das suas despesas, 
comparativamente aos entrevistados de outros nove países, têm um desempenho relativamente fraco em 
poupanças, deixar algum dinheiro de lado para despesas futuras e durante a terceira idade, e, em particular, 
na escolha de produtos financeiros apropriados. Estes resultados são preocupantes dadas as suas 
implicações para a capacidade das pessoas de reduzir o consumo, de lidar com choques económicos, de 
gerar montantes para investimentos produtivos, de modo a tomarem vantagens dos produtos financeiros 
disponíveis, e, em última instância, para o seu próprio bem-estar a longo prazo.  
 
Apesar de serem especialmente capazes em uma série de áreas de Capacidade financeira, as 
pessoas vivendo nas zonas rurais e aquelas com renda baixa e flutuante têm a dificuldade particular 
de reservar fundos para despesas inesperadas. Comparativamente aos segmentos de renda elevada, a 
capacidade das populações de baixa renda de lidar com choques inesperados aparenta ser limitada pelos 
seus escassos recursos. Do mesmo modo, as pessoas vivendo com rendas flutuantes e os residentes nas 
zonas rurais têm mais dificuldades em reservar fundos para despesas inesperadas do que as suas 
respectivas contrapartes. Comparativamente as populações urbanas e as pessoas com rendimentos 
estáveis, as populações rurais e aqueles com rendimentos variáveis também têm dificuldades com a 
orçamentação, selecção de produtos financeiros e tendem a pensar menos no futuro. Consequentemente, as 
dificuldades e o desafio constante de estar a resolver problemas imediatos parece afastar a sua atenção para 
longe das suas necessidades de longo prazo. 

Recomendações  

Sugere-se que uma estratégia de educação financeira abrangente ou um plano de acção seja 

desenvolvido com base nos resultados do Inquérito de Capacidade financeira. O Inquérito identificou 
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numerosas questões de Capacidade financeira em vários segmentos da população. Ademais, o relatório 

sugere uma série de acções de política que poderiam ser realizadas para melhorar as Capacidades 

financeiras. De modo a assegurar que os recursos escassos sejam utilizados da forma mais eficiente é 

essencial que determinados programas de Capacidade financeira sejam priorizados. O desenvolvimento 

de uma estratégia de educação financeira ou plano de acção poderia ajudar a identificar as prioridades-

chave. Tais prioridades poderiam ter como base uma série de critérios, incluindo i) a necessidade, ii) o 

impacto desejável e esperado, iii) custos, iv) oportunidades de expansão e v) ter como ponto de partida os 

programas já existentes. Tanto o desenvolvimento de uma estratégia ou plano de acção e a definição de 

prioridades iria requerer um processo alargado de consulta que inclua várias partes interessadas entre 

entidades públicas, privadas e sem fins lucrativos. Isto poderia ajudar a facilitar o alcance de um consenso 

mais alargado sobre a importância deste tópico e para alcançar uma melhor coordenação entre as partes 

interessadas de modo a fortalecer as Capacidades financeiras em Moçambique.  

 

A luz dos níveis gerais de conhecimento de produtos, as campanhas junto dos meios de 

comunicação social que forneçam informação sobre as principais características dos produtos 

financeiras pode ser uma forma efectiva para aumentar o uso beneficiado de tais produtos. Os 

resultados do Inquérito sugerem que os canais efectivos para atingir populações menos familiarizadas com 

os produtos financeiros seriam telemóveis, TV, ou radio (vide Caixa 1). As campanhas de sensibilização 

podem também servir para divulgar a introdução de produtos mais sofisticados entre os moçambicanos. 

Por exemplo, produtos de pensão para adultos não cobertos pelo plano de segurança social, ou por 

produtos de poupança de lingo prazo, tais como investimentos em fundos ou obrigações, os quais 

poderiam beneficiar o desenvolvimento no país de finanças a longo prazo, tais como finanças para 

habitação. 

 

Deverão ser tomadas em consideração medidas inovadoras e interactivas e proactivamente em 

particular, para assegurar que o conhecimento financeiro seja traduzido em acções. O campo 

científico de economia comportamental documenta uma infinidade de preconceitos comportamentais que 

previnem as pessoas de traduzir os seus conhecimentos em acções. Por exemplo, as pessoas tendem a 

ser preconceituosas relativamente ao status quo a escolha da opção - padrão. As pessoas podem também 

sofrer de questões de auto-controlo, procrastinação, confiança excessiva, ou sistematicamente subestimar 

o tempo para finalizar as suas tarefas ( Buehler et al 2002). Pesquisa recente mostra que a inovação na 

prestação de serviços é importante. A transmissão de mensagens financeiras de formas inovadoras tais 

como a utilização de telenovelas mais assistidas, filmes, programas televisivos ou radiofónicos pode ser 

bastante efectiva, não apenas na melhoria do conhecimento financeiro com também na alteração do 

comportamento de poupança e de crédito (Berg e Zia 2013, Coville et al 2014). Presume-se que os 

programas de educativos de entretenimento são também mais efectivos se as mensagens forem 

disseminadas de forma interactiva ou entretenimento através de histórias apelativas que ficam na memória 

se forem repetidas e reforçadas com o tempo. Por exemplo, no Quénia, uma seria televisao famosa, 

‘Makutano Junction’, incorporou mensagens financeiras educacionais em algumas das suas histórias. Tais 

mensagens visam usar as pessoas a pouparem regularmente ou a abrirem uma conta bancária ao invés 

de guardarem o dinheiro por baixo do colchão. Outros exemplos do uso de educação proactiva para fins 
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de finanças são o ‘Scandal!’ na Africa do Sul ou ‘Mucho Corazon’ no México. Tal como acontece com 

outras telenovelas às pessoas assistem a essas novelas de entretenimento porque se identificam com os 

personagens e gostam das histórias; mas ao mesmo tempo em que assistem aos programas, beneficiam-

se das mensagens de reforço da Capacidade financeira. 

 

As publicações também podem ser usadas como um meio útil de transmitir mensagens de 

fortalecimento, já que cada cópia pode ser lida por varias pessoas e podem ser retidas para 

referência futura. Um conjunto diverso de publicações pode ser usado, incluindo panfletos, brochuras e 

posteres. Artigos em jornais ou revistas são também ferramentas importantes, especialmente se contidas 

nas secções gerais do jornal ou revista, ao invés de na secção de especialidade financeira. A banda 

desenhada mostrou ser particularmente eficaz em vários países, tal como o Quéria, a Índia, e a Africa do 

Sul, onde os níveis de alfabetização são também baixos. Em tais casos a banda desenhada facilita 

efectivamente a discussão, dentro da família, sobre tópicos relacionados com a literacia financeira. 

 

Ademais, a educação financeira pode ser efectivamente administrada por organizações e 

indivíduos de confiança com que a audiência-alvo lide numa base regular (diária). A gestão de 

finanças pessoais de alguém é um aspecto importante do seu quotidiano. Muitas organizações possuem 

um interesse em ajudar as pessoas a tornarem-se financeiramente conhecedoras e capazes. 

Especialmente para alcançar comunidades remotas em zonas rurais, e os grupos de difícil engajamento, 

poderia ser considerada a colaboração com organizações comunitárias e com intermediários de confiança 

tal como os líderes comunitários, assistentes sociais, e apoiá-los com recursos, formação ou 

financiamento, conforme necessário. 

 

Uma forma promissora de aumentar a efectividade da capacidade financeira de melhorar os 

programas é de combiná-los com outras intervenções, tal como o uso de lembretes. Avaliações de 

impacto rigorosas na Bolívia, Peru e nas Filipinas fornecem evidência que unir uma intervenção de 

melhoria da capacidade financeira com lembretes via sms é promissor na abordagem de alguns 

preconceitos comportamentais e na indução de mudança comportamental (Karlan et al 2010). Uma vez 

que os moçambicanos aparentam ter dificuldades com a tomada de decisões financeiras a longo prazo, 

mensagens periódicas de lembrete poderiam induzi-los a aproveitar os benefícios e tarefas de poupança 

regular e a reservarem dinheiro de lado para despesas inesperadas e da terceira idade. Tais intervenções 

são também bastante custo-eficiente e poderiam ser rapidamente expandidas a escala nacional. 

 

A provisão de programas de melhoria da capacidade financeira deveriam tirar proveito dos 

'momentos de aprendizado'. A pesquisa mostra que a educação financeira de adultos funciona melhor 

durante os momentos de aprendizado (Yoko et al 2012). Os momentos de aprendizagem são momentos 

nas vidas das pessoas em que elas têm maiores probabilidades de estar receptivas a novas informações 

porque elas podem relacionar tais informações aos eventos que ocorrem nas suas próprias vidas. Em 

termos de educação financeira, momentos-chave de aprendizagem em que uma pessoa pode reexaminar 

as suas finanças pessoais incluem o casamento, um novo emprego, e o lançamento de um novo negócio. 
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Relação entre a Inclusão e a Capacidade 

Financeira 
 

Enquanto os entrevistados moçambicanos que não participam nos mercados financeiros estão 
menos conscientes dos serviços oferecidos pelas instituições financeiras, seu conhecimento sobre 
conceitos financeiros é comparável ao do conhecimento dos entrevistados que usam activamente os 
produtos financeiros. Por um lado, este resultado sugere que uma fração substancial dos moçambicanos 
que não está a ser alcançada pelos produtos financeiros, tem mesmo assim um entendimento semelhante de 
conceitos financeiros que os entrevistados que têm relações estabelecidas com instituições financeiras. Por 
outro lado, sugere que tanto os moçambicanos excluídos financeiramente, bem assim, aqueles estão 
inclusos merecem a atenção da política. Um número elevado de moçambicanos que são financeiramente 
activos, não tem conhecimentos básicos e habilidades de tomar boas decisões financeiras.   

A possibilidade de um moçambicano menos financeiramente alfabetizado usar poupanças ou crédito 
formais é muito semelhante à possibilidade de uma pessoa com melhor entendimento de conceitos 
financeiros. Todavia, a falta de conhecimento sobre conceitos básicos está relacionada com a utilização de 
finanças e poupança informais. Os indivíduos com uma literacia financeira baixa têm uma maior 
probabilidade de usar poupanças informais e crédito informal do que os indivíduos com uma literacia 
financeira mais elevada. Do mesmo modo, à medida que o conhecimento sobre produtos financeiros 
aumenta entre os entrevistados estes utilizam mais as instituições financeiras formais.  
 
Os comportamentos e atitudes financeiras não são notavelmente diferentes entre pessoas com e sem 
uma conta bancária formal, mas quando comparamos a pontuação da capacidade financeira no uso 
de vários produtos, as diferenças são mais acentuadas. Os utilizadores de crédito, especialmente a partir 
de fontes informais, têm maiores probabilidades de gastar em excesso, e menor probabilidade de viver 
dentro das suas capacidades do que o respondente médio. Por outro lado, aqueles indivíduos que poupam, 
independentemente de serem formais ou não, são mais disciplinados na utilização do seu dinheiro. 

 

Recomendações 

Por forma a permitir que os moçambicanos financeiramente inclusos possam beneficiar-se dos 

produtos que utilizam, os programas de melhoria do conhecimento e capacidade financeira 

poderiam ser combinados com os produtos financeiros disponíveis aos quais a maior parte das 

pessoas consegue aceder. Os programas de educação financeira poderiam estar associados as contas 

formais actualmente existentes que as pessoas possam aceder e usar tais como no momento que abrem 

uma conta ou recebem um empréstimo. Tais programas deveriam não apenas ajudar a preencher as 

lacunas existentes na compreensão dos conceitos financeiros pelos seus clientes, mas informa-los sobre a 

necessidade de se ter “almofadas” de poupança para choques financeiros inesperados e despesas na 

terceira idade. Contudo, é preciso assegurar que quaisquer materiais educacionais sejam verdadeiramente 

informativos, claros, imparciais e, mais importante, de livre disseminação.  
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O BdM poderá considerar partilhar amplamente os resultados do presente Inquérito com diferentes 

provedores de serviços financeiros, mas em particular com os bancos e MFIs para potencialmente 

desenvolver produtos feitos a medida das necessidades dos segmentos menos servidos da 

população. Uma vez que as pessoas que têm poupanças têm maior probabilidade de controlar as suas 

despesas do que os que não têm poupança, poderia fazer bom senso, em termos de negócios, que os 

provedores de serviços financeiros desenvolvam produtos que satisfaçam as necessidades dos 

segmentos menos servidos da população e as ajudem a atingir metas pessoais de poupança. Por 

exemplo, os produtos de poupança possuem características que afectam a utilização do produto pelas 

pessoas, tais como as contas de poupança de compromisso ou contas rotuladas. A primeira refere-se a 

contas onde um montante determinado de fundos é depositado e o acesso ao dinheiro alienado por um 

período de tempo ou até que uma meta seja atingida. A segunda descreve contas criadas com metas 

explícitas de poupança, tais como o estabelecimento ou expansão de um negócio, a aquisição de uma 

viatura, habitação, ou educação (World Bank 2013a).  



 

11 
 

Defesa do Consumidor Financeiro 
 

Os resultados do Inquérito sugerem que os entrevistados não financeiramente educados encontram-
se mais vulneráveis a encontrar um conflito e a adquirirem e serem oferecidos produtos que não 
satisfazem as suas necessidades. Os entrevistados que têm dificuldades em compreender os conceitos 
financeiros básicos aparentam estar menos satisfeitos com os produtos bancários comparativamente com as 
pessoas com maior grau de compreensão, sugerindo a necessidade de medidas básicas de protecção de 
modo a assegurar que obtém a informação que precisam para compreender adequadamente os produtos 
que utilizam. Adicionalmente, eles aparentam estar mais vulneráveis a passarem por um conflito com o 
provedor de serviços financeiros.  

Outra constatação interessante na área de defesa do consumidor financeiro é que os consumidores 
de serviços financeiros não reportam significativamente as reclamações ou outro tipo de conflitos 
com os provedores, nem resolvem os conflitos que encontram. Apenas 13 por cento dos entrevistados 
indicam que passaram por algum conflito com um provedor de serviços financeiros nos últimos 3 anos. 
Menos de metade daqueles que encontraram uma disputa agiram ou procuraram resolver a mesma. Apenas 
40 por cento daqueles que não passaram por um conflito indicaram que se se deparassem com algum iriam 
tentar resolver a disputa.  
 
Relativamente as acções adoptadas para repor a situação, nenhum sistema de reposição da situação, 
tal como a equipa do BdM responsável por tratar das reclamações dos consumidores ou tribunais, foi 
usado por aquelas pessoas que enfrentaram algum conflito. O facto de os tribunais não terem sido 
usados de todo pode provavelmente ser explicado pela percepção de que os custos são elevados e que os 
processos não são céleres. O facto de os consumidores não solicitarem o apoio do BdM poderá ter a ver 
com o facto de os contratos de serviços financeiros normalmente não especificarem quais os mecanismos 
que o consumidor tem de adoptar no caso de reclamação e possivelmente a possibilidade de recurso ao 
BdM. A falta de confiança ou a ausência de conhecimento sobre que autoridades do governo podem ser 
abordadas no caso de disputa são também as razoes mais frequentemente citadas pelas pessoas para não 
procurarem resolver um conflito. 

 

Recomendações 

Estas constatações sublinham que a provisão de educação financeira não é suficiente e tem de ser 

complementada com medidas para fortalecer o quadro de defesa do consumidor financeiro, tais 

como regulamentos na área de provisão de informação ao consumidor. é preciso assegurar que os 

consumidores tenham informação suficiente para permiti-los selecionar produtos financeiros que sejam os 

mais acessíveis e apropriados. Por essa razão, em linha com as recomendações da Revisão do 

Diagnostico de Defesa do Consumidor e Literacia Financeira de 20125 (CPFL), as instituições financeiras 

deveriam ser exigidas a fornecer uma "declaração de facto" padronizada que explique em linguagem clara 

                                                      
5 As recomendações sublinhadas neste relatório sobre a defesa do consumidor são importantes no contexto do presente 
Inquérito. É preciso notar que para fortalecer o quadro global de defesa do consumidor medidas adicionais que se encontram 
detalhadas na revisão do CPFL desempenham um papel importante. A revisão encontra-se disponível em: 
http://responsiblefinance.worldbank.org/diagnostic-reviews. 

http://responsiblefinance.worldbank.org/diagnostic
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os termos e as condições - chave para cada produto. Seria benéfico realizar uma testagem das 

declarações de factos-chave junto dos consumidores de modo a assegurar que a informação apresentada 

seja devidamente compreendida pelos consumidores e que o formato cobre toda a informação necessária. 

Adicionalmente, sugerimos que o BdM use uma variedade de canais para fornecer aos consumidores 

informação comparável sobre os custos e termos de produtos similares, incluindo a internet, jornais, 

líderes comunitários e associações de defesa de consumidores (World Bank 2013c). 

 

As instituições financeiras deveriam também ser exigidas a informar os seus clientes sobre o seu 

direito de apresentar reclamações e sobre os procedimentos existentes para o tratamento das suas 

reclamações. Disposições legais ou reguladoras deverão requerer instituições financeiras para fornecer 

aos clientes informação sobre os procedimentos internos para o tratamento de reclamações. Esta 

informação não deveria apenas ser divulgada nos termos e condições dos seus produtos, mas também 

estar visivelmente expostos nas agências e online. Adicionalmente, os consumidores deveriam também 

ser informados sobre os sistemas de compensação formais tais como o BdM ou os tribunais.  

 

O BdM deveria analisar as estatísticas de reclamações dos consumidores submetidas junto de 

cada provedor de serviços financeiros e usar esta informação como referência nas sua actividades 

de supervisão e regulamentação. Todas as instituições financeiras deveriam ser obrigadas a partilhar 

dados sobre as reclamações a si submetidas com o BdM. Com base na análise das reclamações e 

pedidos dos consumidores o BdM poderia propor directrizes, instruções ou conduzir campanhas de 

sensibilização que abordem os principais problemas identificados em tal análise.  
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Antecedentes ao Inquérito em Moçambique 
 

O questionário de capacidade financeira usado para o presente Inquérito foi extensivamente 

testado no contexto de países de renda baixa e média. O instrumento de Inquérito usado é baseado 

em um questionário desenvolvido com o apoio do Financial Literacy and Education Trust Fund (RTF) da 

Rússia e foi moldado para medir a capacidade financeira em países de renda baixa e media, apesar de 

também poder ser usado em países de renda elevada. Técnicas extensas de pesquisa qualitativa foram 

usadas para desenvolver este instrumento de Inquérito, incluindo cerca de 70 grupos focais e mais de 200 

entrevistas cognitivas em oito países para identificar os conceitos que são relevantes em contextos de 

renda baixa e media, e para testar e adaptar as questões de modo a assegurar que as mesmas sejam 

devidamente compreendidas pelos vários níveis de renda e literária. O instrumento encontra-se 

actualmente a ser usado ou com uso planeado em 14 países da América Latina, África, Oriente Médio e 

Ásia Oriental e Pacifico. 

 

O instrumento de Inquérito permite avaliar e mensurar questões relacionadas com a Capacidade 

financeira, inclusão financeira, e defesa do consumidor. A Capacidade financeira é medida pelo 

conhecimento dos conceitos e produtos financeiros, e pelas atitudes, competências e comportamento 

relacionado com a gestão diária do dinheiro, a planificação para o futuro, a selecção de produtos 

financeiros e a procura de informação actualizada. De modo a analisar em conjunto a Capacidade e 

inclusão financeira, o instrumento do Inquérito captura informação sobre o uso de diferentes tipos de 

produtos e provedores financeiros. A secção sobre a defesa do consumidor financeiro agrega informação 

sobre a incidência de conflitos com os provedores financeiros e os níveis de satisfação com os produtos 

financeiros oferecidos pelas diferentes instituições financeiras. O instrumento do Inquérito foi ainda mais 

personalizado em conformidade com as prioridades políticas do BdM, através da adição de questões 

específicas, por exemplo relacionadas com o uso de operadores de crédito e os níveis de satisfação com 

os produtos que oferecem. 

 

O inquérito de Moçambique é representativo da população financeiramente activa a nível nacional e 

compreende uma amostra total de 3,000 adultos6. Para cumprir o requisito de assegurar um Inquérito 

cientificamente apropriado e que permite inferências ao universo de adultos financeiramente activos em 

Moçambique que ou são responsáveis por finanças pessoais ou do agregado familiar, foram usadas 

técnicas de amostragem de probabilidade para seleccionar uma amostra de 3.000 adultos. Assim, o mais 

recente Censo da População Moçambicana em 2007, gentilmente cedido pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), foi usado como o quadro de amostragem. A população foi dividida em 21 estratos: 11 

regiões (Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo-

Província, e Maputo-Cidade) e cada região, excepto Maputo-Cidade, foi ainda dividida em estratos 

urbanos e rurais.   

 

                                                      
6 Populacao com idade igul ou superior a 18 anos  
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A amostra foi seleccionada por uma amostragem de grupo de três etapas. As unidades primárias de 

amostragem (PSUs) seleccionadas na primeira etapa eram áreas de enumeração (EA) delineadas para o 

censo de 2007, tendo sido seleccionadas com probabilidade proporcional a dimensão (PPS). A medida da 

dimensão de cada EA teve como base o número de agregados do quadro de amostragem. Seguir a 

primeira selecção de etapa de EAs, uma amostra dos agregados familiares foi seleccionada das EAs 

escolhidas. Em cada PSU seleccionada, uma amostra de 20 agregados foi seleccionada desta lista na 

segunda etapa, dos quais 15 foram apontadas para o Inquérito e 5 eram agregados de reserva apenas 

para efeitos de substituição. Finalmente, dentro de cada agregado seleccionado, os adultos elegíveis ou 

eram responsáveis por finanças pessoais ou domésticas por via da grelha de Kish. Foram calculados e 

usados pesos individuais adequados na análise seguinte para ajustar as probabilidades de selecção 

variáveis (desenho de pesos).7   

 

Entre Agosto e Dezembro de 2013, uma empresa Canadiana de pesquisa implementou o Inquérito 

com recurso a métodos de entrevista pessoal assistidos por computador (CAPI). A Étude 

Économique Conseil (CEE) do Canadá, uma empresa de pesquisa sediada em Montreal foi contratada 

para conduzir o Inquérito de Capacidade Financeira em Moçambique. Para assegurar uma qualidade 

elevada dos dados e de modo a evitar erros comuns associados com Inquéritos preenchidos a lápis e em 

papel, uma versão electrónica do questionário, incluindo a verificação da consistência, foi programada e o 

Inquérito foi administrado com recurso a tablets. Devido aos extensos esforços e estratégias diferentes 

usadas (por exemplo, a formação de enumeradores em estratégias de conversão de recusa, cartas 

previamente enviadas para informar os entrevistados sobre os objectivos dos Inquéritos, 5 tentativas de 

contacto, etc.) o total da taxa de não-resposta era menor que 9 por cento do total dos agregados familiares 

alvo.  

 

A população adulta a que se referem os resultados do presente Inquérito deve extrapolar tem as 

seguintes características: Uma grande maioria da população (69 por cento) vive nas zonas rurais, 

enquanto os restantes 31 por cento vivem em ambientes urbanos (vide figura 38, Apêndix X). Ligeiramente 

mais de metade da população são mulheres (51 por cento, vide figura 40). A classificação de todos os 

indivíduos de acordo com o rendimento declarado do seu agregado e a sua divisão em 4 grupos, uma 

terceira queda no segmento mais baixo de renda (menos de 4500 MZN por mês), 26 por cento no segundo 

segmento mais baixo (entre 4501 MZN e 6000 MZN), 24 por cento no segundo segmento mais elevado 

(entre 6001 MZN e 9000 MZN), e 18 por cento no grupo de renda mais elevada (mais de 9000 MZN, vide 

figura 39). Cerca de 40 por cento da população tem menos de 35 anos, 46 por cento têm idades entre 35 a 

55, e 12 por cento da população tem mais de 55 anos (vide figura 41). Em termos do nível de ensino 

atingido, 10 por cento da população tem educação terciária; 33 por cento tem algum ou ensino secundário 

completo, incluindo graus secundários de nível mais baixo e mais alto; 25 por cento completou o ensino 

primário, enquanto 32 por cento não tem qualquer instrução (vide figura 42). Apenas 29 por cento da 

população é caracterizado por ganhar uma renda estável, enquanto os restantes 71 por cento encaram 

                                                      
7 Uma nota de amostragem poderá ser disponibilizada mediante pedido. A mesma apresenta informações detalhadas sobre a 
abordagem de amostragem e a computação de pesos que foram usados na análise subsequente.  
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fluxos de renda irregulares e incertos (vide figura 43). O número médio de adultos por agregado é 4, ao 

passo que um agregado médio é constituído por 6 pessoas. Conforme ilustra a figura  44 no Apêndice A, 

59 por cento dos entrevistados vivem em agregados com 4 a 6 membros, cerca de um quarto dos 

agregados é formado por 7 ou mais membros.  
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1. Inclusão Financeira 

1.1 Contexto  
 

Durante asa ultimas duas décadas Moçambique tem vindo a implementar com sucesso uma série 

de reformas no seu sistema financeiro que melhoraram a estabilidade e profundidade do sector . 

Uma das mais relevantes tem sido a privatização do sector financeiro. Desde 2003 que o papel dos 

bancos privados tem estado a aumentar gradualmente, representando actualmente cerca de 95 por cento 

do total dos activos do sistema financeiro (world Bank, 2013b). As reformas do sector financeiro que tem 

sido implementadas variam desde a regulamentação do funcionamento do sistema financeiro ao 

estabelecimento de unidades no BdM para aumentar a supervisão e transparência no sector. Estas 

reformas, em conjunto com condições macroeconómicas estáveis, resultaram num aumento dos activos 

do sector financeiro e num declínio constante do nível de crédito mal parado no sistema. Contudo, o 

crescimento do sector financeiro não se traduz necessariamente numa maior inclusão financeira. Caso 

existam barreiras que impeçam os produtos financeiros de alcançar determinados grupos demográficos, 

poderá existir espaço para que os decisores políticos trabalhem nesta área.  

 

Comparativamente a dezasseis países da África Sub-Sahariana, Moçambique situa-se na quarta 

posição na fração de adultos com uma conta numa instituição financeira formal. Só nas Maurícias, 

África do Sul e Quênia o número de adultos com acesso a essas contas é maior. Em Moçambique, 

Zimbabwe e Angola, em média, 40 por cento dos adultos informam ter uma conta numa instituição 

financeira formal. Contudo, a lacuna entre o acesso de mulheres e homens a contas formais é maior em 

Moçambique do que em Angola ou Zimbabwe8. Um padrão semelhante é observado no acesso a contas 

formais por distribuição de renda. Em Moçambique, a diferença no acesso de adultos no topo 60 por cento 

da distribuição do rendimento e aqueles nos níveis mais baixos é maior do que em Angola ou Zimbabwe 

(vide figura 45, no Apêndice).  

 

Em termos de acesso ao crédito, 6 por cento de adultos em Moçambique reportam ter recebido um 

empréstimo de uma instituição financeira no ano passado. Enquanto a lacuna entre géneros não é 

grande (1 ponto porcentual), a lacuna entre adultos no topo e no fundo da distribuição de renda é uma das 

maiores da região. 8,8 por cento dos adultos mais ricos têm um empréstimo formal, comparativamente a 

apenas 1,8 por centos adultos mais pobres. Apenas no Quênia e nas Maurícias esta lacuna é mais ampla 

(vide figura 46, no Apêndice). 

 

Neste relatório, a inclusão financeira é definida como a proporção de indivíduos que usa serviços 

financeiros. Conforme indicado pelo Relatório de Desenvolvimento Financeiro Global 2014 (Banco 

Mundial, 2013a), a falta de uso de produtos financeiros não significa necessariamente a falta de acesso. 

                                                      
8 Em Moçambique, há uma lacuna de 10 pontos percentuais entre mulheres e homens no acesso a contas formais. 45 por cento 
dos adultos do sexo masculino têm uma conta formal, enquanto apenas 35,5 por cento das mulheres têm. No Zimbábue e em 
Angola a lacuna entre homens e mulheres adultos é de 5 e 1 pontos percentuais, respectivamente.  
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Enquanto algumas pessoas poderão ter acesso a serviços financeiros a preços acessíveis e poder decidir 

não usá-los, outros podem não ter acesso por causa de limitações como custos excessivamente altos, ou 

a indisponibilidade dos serviços devido a barreiras regulatórias ou outros factores. Este capítulo explora o 

acesso ao financiamento e o cenário de inclusão financeira em Moçambique, reconhecendo que a inclusão 

financeira e o acesso ao financiamento são assuntos diferentes. Vide a Caixa 1 sobre como os resultados 

do presente Inquérito ligam-se à estratégia mais abrangente do sector financeiro. 

 

Caixa 1: O Inquérito de Capacidade Financeira do BM no contexto da estratégia do sector 
financeiro de uma forma mais abrangente 

 
Seguindo um processo de preparação abrangente e inclusivo, o Conselho de Ministros aprovou em 
Abril de 2013 a Estratégia Nacional Para o Desenvolvimento do Sector Financeiro em Moçambique 
(MFSDS) referente ao período 2013-2022. O objectivo da ENDSF é de promover o desenvolvimento de um 
sector financeiro adequado, diferente, competitivo e inclusivo que forneça aos cidadãos e empresas o acesso 
conveniente a uma série de serviços financeiros apropriados e de elevada qualidade a preços acessíveis. De 
modo a aumentar a inclusão financeira, o governo também imprimiu ênfase na alfabetização financeira e 
defesa do consumidor na ENDSF. Em particular, a ENDSF inclui: i) rápida expansão da alfabetização 
financeira para todos os tipos de serviços financeiros de modo a que o entendimento do público em relação 
os serviços financeiros possa melhorar os seus meios de sustento, e a sua capacidade de aceder a serviços 
financeiros; ii) implementar um quadro de protecção do consumidor que proteja os consumidores e que 
encoraje novos consumidores a entrarem no mercado. 
 
Para além da ENDSF, o compromisso de inclusão financeiro do BdM junto da Aliança para Inclusão 
Financeira (AFI) estabelece uma agenda de reforma substancial para inclusão financeira, bem como, 
para a alfabetização financeira e a protecção do consumidor. O compromisso assumido pelo BdM nas 
reuniões da AFI na Cidade do Cabo, a 28 de Setembro de 2012, era a de aprovar uma Estratégia de Inclusão 
Financeira (ou plano de acção) que cobriria a inclusão financeira, a estabilidade financeira, a alfabetização 
financeira e a protecção do consumidor, incluindo indicadores de inclusão financeira.  
 
O primeiro passo que acompanha a ENDSF foi um diagnóstico de Protecção do Consumidor e 
Literáracia Financeira conduzido em 2013. A revisão fornece uma avaliação detalhada do quadro 
institucional, legal e regulador da protecção do consumidor em dois segmentos do sector financeiro em 
Moçambique: instituições de crédito bancário e não-bancário. A revisão foi realizada como resposta a uma 
solicitação de assistência técnica recebida pelo WB no campo de protecção do consumidor financeiro 
submetida pelo BdM em Novembro de 2011.  
 
O Inquérito de Capacidade Financeira do WB é também uma prioridade de acompanhamento da 
ENDSF, dado que i) a alfabetização/Capacidade financeira e a melhoria do acesso financeiro foi identificado 
pelo BdM como uma área prioritária de avanço, ii) os níveis baixos de inclusão financeira e a importância da 
capacidade financeira em permitir que as pessoas adiram e beneficiem-se dos produtos e serviços 
financeiros, e iii) a falta de dados abrangentes, robustos e fiáveis o que tem prevenido ate agora os decisores 
políticos de formular acções específicas de política e definição de metas quantificáveis e concretas. 
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1.2 Uso dos Bancos 
 

Apesar de os bancos dominarem o sector financeiro em Moçambique, a penetração bancária não é, 

de modo algum, homogênea pelo país, com as populações rurais em particular sendo excluídas 

dos serviços bancários. Em média, Moçambique tem 4.2 agências bancárias por 100,000 adultos. 

Comparativamente a 2005, quando a média do país era de 2,2 agências bancárias por 100.000 adultos, 

isto assinala um aumento substancial. No entanto, a melhoria mais significativa foi registada nas zonas 

áreas urbanas (BdM, 2013). Nas zonas rurais o problema de acesso financeiro é muito mais agudo, com 

uma média de só 0,6 agências bancárias por 100.000 adultos (Conselho de  Ministros de Moçambique, 

2013). Em um país predominantemente rural, esta lacuna é substancial. Estas disparidades são reflectidas 

na localização dos adultos que conhecem e usam os produtos bancários. Conforme indica a figura 1, 74 

por cento dos adultos em Moçambique conhece os produtos oferecidos pelos bancos, mas só 52 por cento 

deles informaram já os ter usado. Ao examinar os padrões regionais, as pessoas das zonas urbanas têm 

maior probabilidade de conhecer e usar os produtos bancários. A análise de regressão (vide tabela 3 & 

tabela 4) ilustra que mesmo depois de controlar os outros factores socioeconómicos e demográficos, viver 

em uma zona urbana encontra-se fortemente correlacionada com ambos os conhecimentos destas 

instituições e o uso dos seus produtos. Dentro das comunidades rurais e urbanas, os dados sugerem que 

as diferenças no desenvolvimento económico da zona e determinante para explicar a probabilidade de uso 

dos produtos bancários. Ao deter o estatuto urbano constante de um bairro, as pessoas têm maior 

probabilidade de usar serviços bancários em áreas com distâncias mais curtas de agências de MFIs e com 

melhor infra-estrutura (vide tabela 5). 

 

Figura 1: Conhecimento e uso dos bancos comerciais por zona do respondente 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

Quanto ao uso de produtos bancários, o rendimento e outra característica que prevê fortemente 

quem utiliza tais instituições financeiras, mesmo apos controlar um conjunto de factores demográficos 

e socioeconómicos (vide tabela 4). Conforme ilustrado na figura 2, os clientes bancários têm maior 
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probabilidade de ter rendimento elevado e médio. Importante é também referir que de todos os 

entrevistados com uma renda variável, apenas 44 por cento deles informou já ter usado bancos. Este 

resultado sugere que é possível ter um espaço para fornecer algum tipo de produto financeiro para 

proteger os moçambicanos contra as variações de renda e que os permita suavizar o seu consumo e 

planear os seus investimentos, especialmente porque 72 por cento dos adultos, de acordo com o relatório 

em Moçambique, tem um rendimento volátil.  

 

Figura 2: Conhecimento e uso dos bancos comerciais por quintil de rendimento e variabilidade do 
rendimento 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013. 

 

Os Moçambicanos que usam meios de informação impressos, transmitidos ou Internet  

regularmente têm também maior probabilidade de conhecer e usar os produtos bancários. De 

acordo com a análise de regressão (vide tabela 3 & tabela 4), mesmo depois de manter a renda e outras 

características constantes, os consumidores mais activos dos meios de comunicação têm 

consideravelmente mais probabilidade de conhecer e usar serviços bancários. A Figura 3 apresenta a 

relação entre o uso e conhecimento de produtos bancários com um índice de consumo de meios de 

comunicação, definido como o número de elementos de meios de comunicação frequentemente usados 

pelos entrevistados9. Conforme visto na figura 3, o conhecimento sobre bancos comerciais e o seu uso 

aumenta monotonamente a medida que os indivíduos dependem cada vez mais dos meios de 

comunicação. Interessantemente, a relação entre o índice dos meios de comunicação e a fração das 

pessoas que já usaram bancos são mais íngremes que a relação entre o índice e a proporção de 

moçambicanos que conhece os serviços bancários. De todos os entrevistados moçambicanos que não 

usam qualquer tipo de meios de informação, enquanto 56 por cento dos mesmos conhecem os serviços 

bancários, apenas 25 por cento já usou bancos. No outro extremo, 94 por cento dos utilizadores mais 

activos dos meios de comunicação conhecem e já usaram serviços bancários. Este padrão sugere que os 

moçambicanos com maior probabilidade de usar os meios de comunicação não são apenas mais 

informados e letrados, como também têm mais meios para adquirir produtos bancários. 

                                                      
9 Os tipos de meios de comunicação que as questões aos respondentes continham foram jornais (nacional e local), rádio, TV, 
Internet, e telemóveis. 
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Figura 3: Conhecimento e uso dos bancos comerciais por grau de consumo dos meios de 
comunicação10 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013.  

 

Caixa 2: Visão Global do Consumo de Meios de Comunicação 

Enquanto os telemóveis, TV e rádio são largamente usados em Moçambique, à penetração da mídia 
impressa e da internet esta inclinada para os segmentos mais abastados, urbanos e altamente 
educados da população. A figura 4 revela que mesmo os indivíduos na base da pirâmide usam, de forma 
alargada, a TV e telemóveis. Por exemplo, comparativamente aos 70 por cento de moradores urbanos, 58 
por cento dos residentes rurais assistem regularmente a TV. Os telemóveis são ainda mais populares, com 
índices de penetração de 69 por cento nas zonas rurais, comparativamente a 76 por cento nas zonas 
urbanas. Diferenças semelhantes observadas no uso do telemóvel podem ser observadas entre indivíduos 
com salários mais elevados e baixos, e as pessoas com renda mais baixa e aquelas com maior instrução 
educacional. Os meios de comunicação impressos e a Internet mostram a maior variação nos diferentes 
segmentos da população e raramente são usados por indivíduos com instrução educacional baixa, pelas 
pessoas que vivem em zonas rurais, e por pessoas vivendo com renda baixa e variável. 
 

Figura 4: Consumo dos Media por diferentes grupos sociais e demográficos 

          

 

                                                      
10  Índice de Consumo dos Mídia refere-se ao número de fontes de mídia usados regularmente pelos respondentes. 
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Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013.  
Índice de Consumo dos Media refere-se ao número de fontes de media usados regularmente pelos 
entrevistados. 
 

1.3 Uso de Produtos Bancários 
 

Entre os produtos e serviços que os bancos oferecem em Moçambique, os mais comummente 

usados são as contas bancárias, seguido por empréstimos. Conforme se pode depreender da figura 

6, disparidades substanciais no uso de produtos bancários surgem entre as zonas urbanas e rurais. Nas 

zonas urbanas, 46 por cento dos moçambicanos actualmente tem um depósito, poupança ou conta 

bancária com um banco, ao passo que nas zonas rurais, esta porcentagem cai para 19 por cento. Apesar 

desta lacuna entre as populações urbanas e rurais, a figura 5 revela diferenças regionais notáveis no uso 

de contas bancárias. Enquanto a penetração de contas nas províncias do sul, Maputo, Gaza, e 

Inhambane, atingem, em média, 56 por cento, apenas 21 por cento de adultos vivendo nas províncias do 

norte Nampula, Niassa, e Capo Delgado têm uma conta bancária. A penetração mais fraca de contas 

situa-se nas províncias centrais de Sofala, Manica, Tete, e Zambézia, onde apenas 16 por cento da 

população possui uma conta bancária. As disparidades na fração de moçambicanos que recorrem a 

empréstimos bancários também podem ser observadas entre ambientes urbanos e rurais. Apenas cerca 

de 15 por cento de adultos em áreas urbanas actualmente têm um empréstimo junto de um banco, 

comparativamente a 7 por cento nas zonas áreas rurais. 
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Figura 5: Penetração das contas bancárias em diferentes regiões em Moçambique 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

Figura 6: Percentagem de moçambicanos actualmente a utilizarem um produto financeiro dum 
banco por estatuto urbano 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

A análise de regressão sugere que os entrevistados moçambicanos tem uma probabilidade 

consideravelmente mais elevada de ter contas bancárias e empréstimos bancários em segmentos 

mais elevados de renda, mesmo depois de controlar as características comunitárias de tal estatuto 

urbano e outros factores sócio demográficos (vide tabela 6 & tabela 7). Conforme ilustram as figuras 7 & 8, 

nas zonas urbanas e rurais, o uso de contas bancárias e empréstimos encontra-se concentrado pelo grupo 

de moçambicanos nos níveis de renda mais elevados, particularmente nas zonas urbanas. A análise de 
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regressão na probabilidade de ter uma conta bancária sugere que o desenvolvimento e nível de infra-

estrutura da comunidade ajuda a explicar onde as contas bancárias estão concentradas. As pessoas têm 

maior probabilidade de usar serviços bancários em zonas com distâncias mais curtas das agências 

bancárias e com melhor abastecimento de água. Enquanto comunidades mais desenvolvidas também têm 

a relação positiva esperada na probabilidade de ter um empréstimo bancário, estes não são 

estatisticamente diferentes de zero. 

 

Figura 7: Percentagem de Moçambicanos com uma conta bancária por quintil de rendimento 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013. 

 

Figura 8: Percentagem de Moçambicanos com crédito bancário por quintil de rendimento 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013. 

 

Em relação a financiamento de longo prazo, as hipotecas raramente são usadas por moçambicanos 

adultos, mesmo em zonas urbanas menos de 5 por cento das pessoas reportam ter actualmente 

alguma (vide figura 9). De acordo com a ENDSF, a falta de produtos de hipoteca oferecidos por bancos 



 

24 
 

resultou numa falta importante de casas a preços acessíveis e adequadas nas zonas urbanas de 

Moçambique (Conselho de Ministros de Moçambique, 2013). A falta de financiamento para a aquisição de 

casas é conduzida por vários factores, incluindo questões do lado da oferta tal como a cobertura limitada. 

A grande maioria das hipotecas é fornecida para propriedades na cidade de capital, Maputo, na vizinha 

Matola, e em bairros arredores de Maputo, com quase nenhuma fornecidas em outras partes do país. Os 

constrangimentos do lado da demanda tais como a falta de um montante mínimo de poupança os 

elevados custos proibitivos para financiamento da habitação, por outro lado, explicam porquê, conforme 

visto na figura 9, a hipoteca nas zonas urbanas encontram-se significativamente concentradas entre os 

indivíduos mais ricos. Nas zonas urbanas, enquanto 10 por cento dos adultos no quarto quartil da 

distribuição de renda têm credito a habitação, apenas 4 por cento desses no terceiro quartil têm uma 

hipoteca.  

 

Figura 9: Percentagem de adultos nas zonas urbanas com uma hipoteca por quintil de rendimento 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

1.4 Uso de Produtos de Outras Instituições 

Financeiras  
 

O sistema financeiro em Moçambique é excessivamente dominado por bancos, mas 48 por cento 

dos adultos nunca usou os seus produtos. Os bancos, no entanto, constituem o fornecedor financeiro 

mais comum do país, seguido por operadores de crédito e instituições de micro-finanças (MFIs), com 41 e 

37 por cento de adultos tendo usado estes. Interessantemente, os utilizadores bancários têm maior 

probabilidade de ter usado produtos de outros tipos de fornecedores financeiros do que os utilizadores 

não-bancários (vide figura 10). Os Moçambicanos que nunca usaram produtos bancários têm também 

menor probabilidade de ter comprado produtos e serviços fornecidos por MFIs, seguradoras, casas de 

câmbio e ate mesmo de operadores de crédito. Dos 48 por cento da população adulta que nunca usou 

bancos, apenas 20 por cento usou as MFIs e menos de 10 por cento usou produtos de seguros ou casas 

de câmbio. Em contraste, dos 52 por cento da população de utilizadores bancários, mais de metade usou 
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MFIs ou operadores de crédito, e aproximadamente 30 por cento usou produtos de seguros e casas de 

câmbio (vide figura 10). 

Ademais, mesmo que em media os entrevistados moçambicanos usaram, pelo menos, um 

fornecedor financeiro, este número oculta diferenças significativas. Enquanto 19 por cento de adultos 

usaram ao menos três instituições financeiras diferentes, mais de um terço da população nunca usou 

qualquer fornecedor11 financeiro (vide figura 11). Os dados sugerem dois padrões. Primeiro, uma fração 

importante da população em Moçambique não usa instituições financeiras, ou porque eles escolheram não 

usar ou porque acham difícil faze-lo. Segundo, enquanto os utilizadores bancários podem estar mais 

activos no mercado financeiro que os utilizadores não-bancários, os bancos e outras instituições 

financeiras também podem estar a focalizar clientes semelhantes, e aqueles que são excluídos pelos 

bancos não estão a ser alcançados pelos outros provedores financeiros.  

 

Figura 10: Percentagem de Moçambicanos que alguma vez usaram instituições financeiras 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

Figura 11: Percentagem de Moçambicanos pelo número de instituições financeiras usadas 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

                                                      
11 Os provedores financeiros que são incluídos nesta estatística são bancos, seguradoras, MFIs e casas de câmbio.  
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Os dados sugerem uma substancial sobreposição no tipo de clientes-alvo dos bancos e de certas 

instituições financeiras em Moçambique, tal como seguradoras, casas de câmbio e, até certo 

ponto, MFIs. A análise de regressão mostra que a renda, o acesso aos meios de informação e 

comunicação e as características da comunidade são os factores que melhor predizem quem são os 

utilizadores dos diferentes provedores financeiros (vide tabela 8 – tabela 11). Tal como acontece com os 

bancos, os clientes de casas de câmbio e as seguradoras estão concentrados no topo da distribuição de 

renda. Em contraste, os clientes de MFI não são dos níveis mais baixos de renda, mas é mais provável 

que o moçambicano acima da renda media tenha usado MFIs do que os adultos abaixo deste nível de 

renda. Ao contrário dos outros provedores financeiros, os clientes dos operadores de crédito não são 

associados ao segmento com renda mais alta. Ademais, os clientes dos operadores de crédito têm maior 

probabilidade de ser menos educados e de terem antecedentes menos favoráveis.  

 

Curiosamente, os indivíduos com renda flutuante têm menor probabilidade de já terem usado os 

produtos das seguradoras ou de qualquer outra instituição financeira. Este resultado sugere que há 

espaço para políticas direcionadas a este grupo da população, a qual actualmente não usa qualquer 

instrumento financeiro de protecção contra a volatilidade renda.  

 

Em termos de características geográficas dos clientes, os bancos, as seguradoras e as casas de 

câmbio concentram os seus serviços entre clientes urbanos provenientes de comunidades bem 

posicionadas. Em contraste, os clientes das MFIs têm maior probabilidade de serem de zonas urbanas e 

Peri-urbanas ao invés de serem de bairros da cidade. Não surpreendentemente, o tempo do trajecto 

importa - à distância à sucursal mais próxima das MFIs esta negativamente associada à probabilidade de 

usar estas instituições. Os Moçambicanos que usam os operadores de crédito têm maior probabilidade de 

serem de áreas com menos infra-estruturas e população, e onde a distância  à sucursal bancária mais 

próxima leva mais tempo. 

 

1.5 Uso de Produtos de Instituições Financeiras  

não Bancárias  
 

Os provedores financeiros em Moçambique oferecem uma série de serviços que vão desde 

produtos de investimento a planos de aposentadoria, seguros, transferências bancárias, etc. (Vide 

figura 12). O tipo de produtos de poupança que os moçambicanos actualmente usam também vária 

consideravelmente entre as zonas urbanas e rurais (painel 1 da figura 12). As pessoas nas zonas urbanas 

comparativamente aos moradores das zonas rurais tem maior probabilidade de poupar em instituições ou 

de em usar grupos  de poupança  comunitária 12 formais ou usar serviços de poupança e crédito Mesmo 

apesar de ser menos provável que os adultos das zonas rurais poupem formalmente, 47 por cento de 

moçambicanos rurais e urbanos reportam guardar o dinheiro em casa. Isto sugere que relativamente às 
                                                      
12 O metod dos grupos de poupança comunitária se refer as ASCAs (Associações de poupança e crédito), OPEs, Xitique, e 
Conta Família. 
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zonas urbanas, nas zonas rurais pode haver várias barreiras para que as pessoas poupem junto de 

instituições formais.  

 

Produtos mais sofisticados de poupança, tal como pensões ou investimento em acções não são 

muito comuns entre a população. Serviços de providência privada só são usadas por 1 e 4 por cento de 

adultos rurais e urbanos, os que é consistente com o facto de apenas poucas empresas de providência  

privadas existem em Moçambique (Conselho de Ministros de Moçambique, 2013). Do mesmo modo o 

mercado de acções ainda encontra-se na sua fase inicial de desenvolvimento com apenas 3 por cento dos 

moçambicanos nas zonas urbanas reportando ter investido em acções, obrigações ou fundos. 

 

Tal como acontece com a poupança, o uso de provedores de crédito formais e informais, produtos 

de seguros e serviços de transferência de dinheiro é mais elevado nas zonas urbanas (painéis 2, 3 e 

4 da figura 12). Isto reflecte parcialmente que os moçambicanos urbanos têm uma demanda mais elevada 

de produtos financeiros, mas também que a penetração reduzida das instituições financeiras nas zonas 

rurais traduz-se no uso mais reduzido dos seus serviços.  

 

Figura 12: Uso de produtos financeiros nas zonas rurais e urbanas    

         

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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1.6 Barreiras à Titularidade da Conta Formal 
 

Ao passo que 29 por cento dos moçambicanos urbanos não tem contas formais básicas, nas zonas 

rurais, 58 por cento de adultos não têm uma. Entretanto a falta de contas formais não quer 

necessariamente significar a falta de acesso, apenas 5 por cento dos residentes urbanos que não 

possuem contas afirmam que eles não necessitam destes produtos (vide figura 13). Apenas 1 por cento 

dos moradores rurais sem conta afirmam que não necessitam de uma .  

 

Figura 13: Percentagem de Moçambicanos sem conta formal que reportam não precisar deste 
produto 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

A razão mais importante apontada para não se ter uma conta é que as pessoas não têm dinheiro 

suficiente para usar uma conta. O Inquérito de Capacidade Financeira perguntou aos entrevistados sem 

conta formal para informar porque eles não têm uma conta numa instituição financeira. Conforme indica a 

figura 14, a razão mais comum nas zonas urbanas é que os moçambicanos não têm dinheiro suficiente 

para ter uma conta. A análise de regressão (vide tabela 12) indica que é mais provável que os adultos 

vivendo nos centros das cidades com níveis de literacia baixa declarem esta razão. Outras razões 

relevantes mencionadas por entrevistados urbanos incluem o facto de as contas formais serem demasiado 

caras e, curiosamente, de elas estarem longe demais. As mesmas razões foram mencionadas por 

entrevistados nas zonas rurais, mas relativamente aos seus vizinhos urbanos, os entrevistados rurais 

queixam-se mais sobre do facto de as contas estarem longe e serem muito caras.  

 

Outra barreira importante para a titularidade de uma conta formal é a acessibilidade, uma barreira 

muito grande nas zonas rurais. Taxas e custos fixos de abertura e manutenção de contas podem tornar 

inacessíveis pequenas transacções para grandes segmentos da população. Conforme pode ser visto na 

figura 14, 20 por cento das pessoas sem conta que vive nas zonas rurais informam que eles não tem 

capacidade para ter uma conta. Apesar de este número ser mais reduzido no caso das populações 

urbanas, continua a ser a segunda razão mais importante para não se ter uma conta bancária. Os custos e 

taxas elevadas reflectem, muito provavelmente, a falta de concorrência e o subdesenvolvimento de infra-

estruturas físicas e institucionais. 
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Em conjunto, 19 e 26 por cento dos entrevistados urbanos e rurais sem contas formais declaram 

que eles não sabem como abri-las e que não confiam nelas. A média nacional daqueles sem conta 

formal que supostamente não sabem como abrir uma conta ou por  falta de confiança nelas  de 25%.   

Estes resultados sugerem que a falta de literacia financeira pode ser uma barreira significativa no mercado 

financeiro do país, e que campanhas de informação para familiarização dos moçambicanos com produtos 

financeiros podem ser uma abordagem para a inclusão financeira. 

 

Figura 14: Razoes para não se ter uma conta formal nas zonas rurais e urbanas 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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2. Capacidade Financeira  
 

A Capacidade Financeira é a aptidão interna de agir no melhor interesse financeiro de alguém, dadas às 

condições socioeconómicas e ambientais. Por essa razão, abrange, portanto o conhecimento, as atitudes, as 
competências e o comportamento dos consumidores com relação à gestão dos seus recursos a compreensão, 
selecção e uso de serviços financeiros que se adéquem as suas necessidades. 

 

2.1 Conhecimentos de Conceitos e Produtos 

Financeiros 
 

A recente crise financeira global destacou a importância do conhecimento e habilidades 

financeiras (literária financeira) para a capacidade das pessoas tomarem decisões financeiras 

apropriadas e beneficiarem-se dos serviços financeiros que usam. É uma hipótese bem-aceite que as 

limitações na capacidade dos consumidores para compreenderem completamente os produtos financeiros  

e os riscos que assumem, contribuiram significativamente para a pior crise financeira desde a grande 

depressão (Geradi et al. 2010; Klapper et al. 2012). Devido ao aumento da disponibilidade do credito em 

Moçambique, o crescimento contínuo das micro-finanças, e o desenvolvimento da rede de serviços 

bancários, os produtos e serviços financeiros estão a tornar-se disponíveis paras populações que 

anteriormente estiveram formalmente desconectadas do sistema financeiro formal. Enquanto estes 

desenvolvimentos fornecem benefícios, eles também acarretam riscos que podem ser pouco conhecidos 

para os novos e antigos clientes. Para poder beneficiar dessas novas oportunidades sem exposição a 

riscos desnecessários, certo nível de conhecimento e determinadas habilidades financeiras são 

necessários.  

 

Além do mais, um conhecimento financeiro limitado pode restringir a aquisição de produtos e 

serviços financeiros. Enquanto a falta de dinheiro, a acessibilidade e longas distâncias eram as razões 

mais citadas para não se ter uma conta, 25 por cento dos moçambicanos sem conta formal indicam que 

não sabem como abrir uma conta ou que não confiam nestes produtos. O presente capítulo explora as 

limitações do lado da demanda na compreensão e uso benéfico dos serviços financeiros. Em particular, 

tenta identificar lacunas no conhecimento financeiro que carecem de atenção das políticas como também 

os grupos vulneráveis que apresentam conhecimento e compreensão limitada em relação aos conceitos e 

produtos financeiros.  

2.1.1 Conhecimento de Conceitos Financeiros 

Os níveis de conhecimento financeiro dos conceitos fundamentais são um desafio significativo em 

Moçambique, bem assim, em muitos países com níveis diferentes de renda. A tabela 1 ilustra, para 

21 países, a proporção de adultos com conhecimento de conceitos básicos tal como a inflação, taxa de 
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juro simples e composta e os adultos que têm capacidade de executar divisões simples. Enquanto os 

entrevistados do Inquérito de Moçambique demonstram níveis de conforto relativamente altos em resolver 

tarefas simples de aptidão para o cálculo comparativamente aos entrevistados de economias mais 

desenvolvidas, as áreas principais que deves ser melhoradas, tal como o entendimento do funcionamento 

do juro composto e do que é a inflação, aparentam constituir um desafio numa perspectiva entre países.   

Tabela 1: Comparação internacional do conhecimento sobre conceitos financeiros básicos (em % de 
adultos) 

País Ano Inflação Juro Simples 
Juros 

Compostos 
Divisão simples 

Albânia 2011 61 40 10 89 

Arménia 2010 83 53 18 86 

Colômbia 2012 69 19 26 86 

Republica Checa 2010 80 60 32 93 

Estónia 2010 86 64 31 93 

Alemanha 2010 61 64 47 84 

Hungria 2010 78 61 46 96 

Irlanda 2010 58 76 29 93 

Líbano 2012 69 66 23 88 

Malásia 2010 62 54 30 93 

México 2012 55 30 31 80 

Mongólia 2012 39 69 58 97 

Moçambique 2013 28 78 28 93 

Noruega 2010 87 75 54 61 

Peru 2010 63 40 14 90 

Polónia 2010 77 60 27 91 

África do Sul 2010 49 44 21 79 

Turquia 2012 46 28 18 84 

Tajiquistão 2012 17 35 56 97 

Reino Unido 2010 61 61 37 76 

Uruguai 2012 82 50 N/A 86 

Fonte: WB Financial Capability Surveys and OECD National Financial Literacy and Inclusion Surveys 

 

Para avaliar o conhecimento financeiro dos entrevistados e as suas aptidões numéricas, 7 

questões foram acrescentadas ao Inquérito de Capacidade Financeira de Moçambique 2013, 

cobrindo conceitos básicos de cálculo e financeiro tais como taxas de juro, inflação, taxa de juro composta, 

diversificação do risco, e a principal finalidade dos produtos de seguro. Tais questões foram efectuadas 

por capturarem os conceitos e competências financeiras que são largamente considerados como sendo 

cruciais para a tomada de decisões informadas de poupança e crédito, bem como, para permitir uma 

gestão mais efectiva dos riscos e ou a aproveitar as oportunidades de investimento. Construímos um 

índice de literacia financeira com base no número de respostas correctas fornecidas as sete questões de 

literacia financeira respondidas por cada participante no Inquérito. Este índice varia de 0 a 7, onde 0 indica 

os entrevistados que têm maiores dificuldades em dar respostas correctas a estas questões, enquanto 
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uma Pontuação de 7 indica os participantes com uma boa compreensão dos conceitos financeiros 

fundamentais e a capacidade de realizar cálculos matemáticos simples.  

 

Caixa 3: Questionários sobre literacia Financeira 

 
Questão1 Imagine que cinco irmãos recebem um presente de 10,000 MZN. Se os irmãos tiverem de dividir o 
dinheiro por igual, com quanto fica cada um?  
 
Questão2 Agora imagine que os cinco irmãos têm de esperar por um ano para receber a sua parte dos 
10,000MZN e a inflação se mantem em 10%. Depois de um ano vão poder comprar: 

 Mais do que poderiam comprar hoje com a sua parte do dinheiro 

 A mesma quantidade 

 Menos do que poderiam comprar hoje 

 Depende dos tipos de coisas que quiserem comprar (não ler esta pergunta em voz alta) 
 
Questão3 Suponha que você coloca 10.000 MZN numa conta poupança com uma taxa de juros garantida de 
2% ao ano. Você não vai fazer nenhum pagamento adicional nesta conta e você não retira dinheiro da 
mesma. Quanto estaria na conta ao fim do primeiro ano, quando o pagamento de juros for feito? 
 
Questão4 Quanto estaria na conta ao fim de cinco anos? Seria: 

 Mais de 11.000 MZN 

 Exactamente 11.000 MZN 

 Menos de 11.000 MZN 

 É impossível dizer com base nas informações dadas 
 
Questão5 Imaginemos que viu uma TV do mesmo modelo a venda em duas lojas diferentes. O preço inicial 
de venda era 10.000 MZN. Uma loja ofereceu um desconto de 1.500 MZN, enquanto os outros ofereceram 
um desconto de 10%. Qual é o melhor desconto, 1.500 MZN ou 10%? 

 Um desconto de 1.500 MZN 

 É a mesma coisa 

 Um desconto de 10% 
 
Questão6 Qual das seguintes declarações melhor descreve a finalidade primária dos produtos de seguros? 

 Para acumular poupança 

 Para proteger contra riscos 

 Para efectuar pagamentos ou enviar dinheiro 

 Outro 
 
Questão 7 Suponha que você tem dinheiro para investir. É mais seguro comprar acções na bolsa de uma 
empresa só ou de várias empresas? 

 Comprar acções de uma empresa 

 Compre acções de muitas empresas 
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Os resultados do Inquérito sugerem que, em media, os entrevistados eram capazes de responder 

correctamente 3,7 questões do universo de 7 questões sobre a literacia  financeira. Conforme 

mostra a figura 15, a maioria dos participantes no Inquérito foram capazes de fornecer entre 3 e 5 (cerca 

de dois terços da amostra) respostas correctas. Dar respostas correctas a 6 ou mais perguntas pareceu, 

no entanto, constituir um desafio que apenas foi alcançado em cerca de 9 por cento, enquanto apenas um 

pouco mais de 1 por cento foi capaz de fornecer respostas correctas a todas as 7 perguntas sobre literacia 

financeira. Uma constatação mais preocupante foi o facto de uma proporção significativa dos 

entrevistados, cerca de um quinto (18 por cento), não foi capaz de fornecer mais de 2 respostas correctas, 

enquanto 9 por cento da amostra teve dificuldades em responder correctamente a mais de 1 pergunta 

sobre literacia financeira. 

 

Figura 15: Distribuição das pontuações sobre literacia financeira 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

E possível concluir que enquanto a maioria pode executar cálculos financeiros simples, eles 

podem carecer de conhecimento específico necessário para tomar decisões sensatas sobre 

poupanças e empréstimos. A figura 16 revela que quase todos os entrevistados eram capazes de 

executar divisões simples (93 por cento) e cerca de três quartos sentiam-se confortáveis com cálculos 

simples de taxa de juros. Por contraste, compreender os conceitos financeiros fundamentais é mais 

desafiador para a maioria da amostra. 43 por cento da população inquirida compreende o propósito 

principal dos produtos de seguros. Uma proporção semelhante da amostra (42 por cento) entende que 

investir em acções de empresas diferentes implica retornos menos arriscados do que investir em acções 

em uma única companhia. Um pouco menos, cerca de 38 por cento, aparenta estar confortável na 

resolução de tarefas simples de aptidão numérica para identificar melhores descontos. As lacunas mais 

notáveis de conhecimento que merecem grande atenção das políticas têm a ver com o facto de apenas 

cerca de um quarto dos participantes inquiridos compreenderem a forma como funciona o juro composto 

(28 por cento) e como a inflação afecta a sua poupança (27 por cento).  
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Figura 16: Questionário sobre litercia financeira 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Figura 17: Os níveis educacionais das populações com pontuacoes baixas e altas de literacia 
financeira 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Os grupos vulneráveis que têm mais dificuldade em compreender os conceitos financeiros básicos 

são mais propensos a ter baixa escolaridade, têm menor probabilidade de ter um emprego formal, e 

vivem mais longe das agências bancárias. Conforme mostra a figura 17, os participantes no Inquérito 

que forneceram 2 ou menos respostas correctas ao questionário de literacia financeira aparentam possuir 

maior probabilidade de ter menos instrução educacional do que as suas contrapartes com melhor 

entendimento de conceitos financeiros. Por exemplo, enquanto 12 por cento desses que tiveram uma 

Pontuação maior do que 2 no questionário sobre literacia financeira têm educação terciária, apenas 2 por 

cento dos que responderam a correctamente a 2 ou menos perguntas podem são do grupo com mais 

instrução. Do mesmo modo, aqueles que têm dificuldades em responder correctamente a mais de 2 das 
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questões sobre literária financeira têm também menos probabilidade de estar formalmente empregados 

comparativamente aqueles que apresentam maior Pontuação na literacia financeira. curiosamente, a 

proximidade aos bancos também é importante e aqueles que vivem mais longe da agência bancária mais 

próxima têm maior dificuldade em compreender conceitos financeiros básicos. Do mesmo modo, a análise 

de regressão (vide tabela 13) ilustra que mesmo depois de controlar os factores sócio-económicos e 

demográficos, a disponibilidade de uma escola primária, tal como a distancia para chegar à mesma, é 

associada a uma melhor compreensão de conceitos financeiros. No entanto, a magnitude destes dois 

efeitos infra-estruturais aparenta ser pequena. 

 

Em contraste, um melhor entendimento dos conceitos financeiros encontra-se intensamente 

correlacionado com características individuais como o ensino superior, emprego formal e viver em 

zonas urbanas. Conforme pode ser esperado, a análise de regressão revela (vide tabela 14), que 

pontuações de literacia financeira mais elevada correspondem a uma instrução educacional mais elevada, 

mesmo depois de controlar as outras características. Do mesmo modo, a lacuna de conhecimento aqueles 

que têm emprego formal e os que não têm é significativa. Comparativamente as pessoas que vivem nas 

zonas rurais, as pessoas vivendo nas zonas urbanas têm uma compreensão significativamente melhor de 

conceitos financeiros. Notavelmente, mesmo apesar dos níveis de renda não serem significativamente 

correlacionados com a pontuação de literacia financeira, a incerteza de renda o é. As pessoas que vivem a 

base de rendas variáveis tem uma Pontuação média significativamente mais elevada nas perguntas de 

literacia financeira comparativamente às suas contrapartes cuja renda não esta sujeita a flutuações de 

renda. 

 

Adicionalmente, os níveis mais altos de conhecimento financeiro relacionam-se com factores 

ambientais favoráveis tal como a proximidade de bancos e o nível de desenvolvimento local onde 

as vivem. Quanto mais tempo leva a chegar à agência bancária mais próxima, menor a probabilidade de 

os inquiridos estarem familiarizados com conceitos financeiros, mesmo depois de controlar todas as outras 

características por meio da análise de regressão (vide tabela 13). Do mesmo modo, os indicadores 

relacionados com o desenvolvimento socioeconómico e infra-estrutural da zona, tal como índices baixos 

de criminalidade ou a proximidade de hospitais, aparentam ser importante para uma melhor compreensão 

dos conceitos financeiros. Comparativamente a tais residentes que vivem em áreas seguras com infra-

estrutura básica de saúde, os que vivem em zonas com índices criminais elevados ou distâncias mais 

longas para o hospital mais próximo têm menor probabilidade de responder correctamente a questões de 

literacia financeira. Isto pode dever-se à influência que tais factores socioeconómicos e infra-estruturais 

exercem sobre a decisão dos bancos de abrirem as suas sucursais em determinadas áreas. 

 

As áreas para melhoria identificadas pelo questionário de conhecimento financeiro objectivo 

também se reflectem na auto-avaliação dos participantes, dos seus níveis de consciência e 

entendimento de conceitos financeiros. Para comparar as constatações objectivas do questionário 

sobre literacia financeira no contexto de necessidades educacionais subjectivas, aos entrevistados 

também foi solicitado auto avalição a sua consciência e entendimento de termos e conceitos financeiros tal 

como taxas de juro, produtos de seguros, taxas de câmbio e inflação. Conforme visto na figura 18, a 
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consciência e o entendimento taxas de juros são frequente generalizada. Enquanto apenas cerca de 7 por 

cento dos entrevistados declarou que eles nunca ouviram sobre o termo "taxa de juros", a maioria 

esmagadora dos entrevistados (79 por cento) indicou que eles não apenas ouviram sobre a mesma, mas 

também sabem o que significa. O último número é razoavelmente próximo à proporção de adultos que 

forneceram uma resposta correcta à questão sobre a taxa de juro simples (78 por cento). Do mesmo modo 

que os resultados do questionário sobre literacia financeira, a auto-avaliação dos entrevistados reconhece 

que eles têm dificuldades em entender o propósito principal de produtos de seguros ou o que é a inflação.  

 

A correlação elevada entre os entrevistados que sabem o que pensam que sabem é indicativa da 

prontidão das pessoas em aceitar as suas áreas de melhoria e assim cria uma demanda para uma 

educação financeira eficiente. Enquanto a maioria das pessoas que declararam ter conhecimento sobre 

produtos e termos financeiros também respondeu correctamente as questões de literacia financeira, uma 

fração relativamente pequena de entrevistados que declarou que carece de conhecimento conseguiu 

Pontuação nas respectivas medidas objectivas (vide figura 19). Notavelmente, para o conceito de inflação 

aparenta haver uma lacuna extensa entre o entendimento auto-percebido e real. No entanto, estes 

resultados são uma indicação que as pessoas estão muito bem conscientes das suas áreas de melhoria o 

que pode estabelecer as fundações e criar demanda por programas eficientes de educação financeira. 

 

Figura 18: Consciência & entendimento reportado de termos financeiros  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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Figura 19: Comparação do entendimento reportado e os resultados do questionário de literacia 
financeiro 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

2.1.2 Conhecimento de Produtos Financeiros 

Por forma a avaliar os níveis de consciência dos participantes sobre os produtos financeiros o 

Inquérito de Capacidade financeira capturou informação sobre a familiaridade das pessoas com os 

produtos oferecidos por diferentes provedores financeiros. Em particular, aos inquiridos foi 

questionado se conhecem os produtos oferecidos pelos bancos, MFIs, Companhias de seguros, grupos de 

poupança comunitária, casas de câmbio, operadores de crédito e correctoras. Nós construímos um índice 

de consciência de produtos financeiros com base no número de produtos financeiros conhecidos, 

conforme indicado por cada inquirido. Este índice varia de 0 a 7, onde 0 indica os entrevistados que não 

estão familiarizados com os produtos oferecidos por qualquer tipo de provedor. Os entrevistados com uma 

Pontuação de 7, por outro lado, declararam estar familiarizados com os produtos oferecidos pelos sete 

provedores incluídos no Inquérito. 
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Figura 20: Distribuição da Pontuação da consciência sobre os produtos financeiros 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

No que toca ao número médio de produtos financeiros conhecidos, os entrevistados conhecem 

produtos fornecidos por 3,3 tipos diferentes de provedores. A Figura 20 ilustra que cerca de dois 

terços da amostra indicam estar familiarizados com 3 a 5 produtos, ao passo que cerca de 9 por cento 

conhecem produtos financeiros oferecidos por  6, e apenas cerca de 2 por cento conhece os produtos 

oferecidos pelos 7 diferentes fornecedores. O facto mais preocupante é que 22 por cento não conhecem 

os produtos financeiros oferecidos por qualquer tipo de provedor. 

 

Uma exploração mais profunda do tipo de produtos financeiros conhecido revela que os inquiridos 

encontram-se principalmente familiarizados com produtos bancários (74 por cento), seguido por 

produtos oferecidos pelas MFIs (71 por cento) e por operadores de crédito (64 por cento). Muito 

menos, cerca de dois quintos da amostra, indicou que conhecem os produtos oferecidos por outros grupos 

de poupança comunitária (43 por cento) e pelas companhias de Seguro (38 por cento). As casas de 

câmbio e os seus produtos são conhecidos por um terço dos entrevistados (vide figura 21), ao passo que 

as corretoras e os seus serviços só são conhecidos por 7 por cento da amostra, o que pode ser explicados 

pelo facto de o mercado de capitais em Moçambique estar actualmente numa fase nascente, como é o 

caso de muitos países com níveis semelhantes de renda (Conselho de Ministros de Moçambique, 2013). 
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Figura 21: Conhecimento de produtos financeiros oferecidos pelos grupos de poupança comunitária   

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Os entrevistados que estão menos familiarizados com produtos financeiros oferecidos por 

provedores diferentes tendem a viver nas zonas rurais e com níveis de renda baixos e irregulares. 

A necessidade de gerir fluxos de renda baixos e irregulares, bem como, viver em zonas rurais é um 

indicador forte da falta da familiaridade com os produtos de uma variedade de provedores financeiros, em 

particular com produtos de seguro. Os produtos de seguros podiam, no entanto, permiti-los lidar melhor 

com eventos difíceis quando estes ocorrem. Mesmo que o sector de seguros em Moçambique ainda seja 

sub-desenvolvido, este resultado sugere que a melhoria da consciência sobre os produtos de seguro é a 

chave para incrementar a demanda e deve complementar quaisquer acções de política para ter como alvo 

esta população e fazer crescer o mercado de seguros.  

 

Outro padrão que emerge é que o melhor conhecimento de produtos e serviços financeiro está 

altamente correlacionado com o consumo regular de tipos diferentes de meios de informação. Não 

surpreendentemente, as pessoas que tentam manter-se informadas através da utilização de diferentes 

tipos de meios de informação numa base regular têm substancialmente maior probabilidade de demonstrar 

familiaridade com todos os tipos de produtos financeiros do que aqueles consumidores menos informados, 

e não apenas com os produtos bancários (vide figura 22).    
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Figura 22: Percentagem de moçambicanos que conhece os diferentes fornecedores por número de 
meios de informação usados 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

2.2 Comportamento e Atitudes Financeiras  
 

Ainda que as pessoas possuam o conhecimento de conceitos e produtos financeiros básicos elas 

podem ter dificuldades em traduzi-lo na prática. Para identificar o papel que as atitudes desempenham 

nas decisões financeiras dos indivíduos e ver como as atitudes traduzem-se em comportamento 

financeiro, o Inquérito contém perguntas sobre aspectos diferentes (componentes) de capacidade 

financeira, incluindo atitudes/motivações e comportamentos. O presente capítulo oferece uma visão das 

formas e áreas de melhoria que os inquiridos Moçambicanos mostraram relativamente a comportamentos 

e atitudes financeiras relevantes. 

 

No conjunto de dados sobre Moçambique, podem ser identificadas 10 principais componentes de 

Capacidade financeira, algumas das quais se referem a comportamentos, e outras a atitudes ou 

motivações. Cada componente de Capacidade financeira é medida por uma combinação de perguntas 

relevantes. Estas são identificadas com recurso a uma técnica estatística designada por análise de 

componente principal (PCA). A PCA é um método de redução de dados que identifica um número pequeno 

de combinações lineares dessas variáveis para explicar a maioria das alterações nos dados. O método é 

usado para agregar as variáveis que medem diferentes nuances da mesma componente para obter um 

único indicador (ou pontuação) para essa componente. A Pontuação de cada componente varia entre 0 

(Pontuação mais baixa) e 100 (Pontuação mais elevada). 

 

As oito componentes seguintes medem comportamentos relacionados à capacidade financeira: 

orçamentação, não gastar excessivamente, vivendo dentro dos meios, controle das despesas, 
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poupanças, planeamento de despesas inesperadas, provisão de velhice, e selecção de produtos. 

Mais especificamente, a "orçamentação" mede ate que ponto as pessoas planeiam como usar o seu 

dinheiro e se aderem ao plano; 'sem excesso de despesa' avalia se as pessoas abstêm-se de gastar a sua 

renda em coisas desnecessárias ou que não tem recursos para adquirir; 'vivendo dentro dos meios' mede 

o nível de empréstimo e se as pessoas emprestam para comprar comida e outro bem essencial; 'controle 

de despesas mede a capacidade para seguir orçamentos planeados e despesas; "poupança" mede se as 

pessoas vêem-se a tentar poupar para o futuro, tentando poupar para emergências, e tentando poupar 

nem que seja uma quantia pequena; 'planeando de despesas inesperadas indica se as pessoas seriam 

capazes de cobrir uma despesa inesperada equivalente a uma renda mensal e se elas preocupam-se com 

isso; 'provisão de velhice' indica se as pessoas têm estratégias que as permita cobrir as suas despesas na 

velhice; e 'selecção de produtos' indica se as pessoas procuram por alternativas, verificam os termos e 

condições, recebem informações antes de seleccionar produtos financeiros, e se procuram até 

encontrarem os melhores produtos para as suas necessidades. A última pontuação só é calculada para 

aquelas pessoas que tenham pessoalmente seleccionado um produto financeiro nos últimos 5 anos. 

 

Duas componentes de capacidade financeiras referem-se a atitudes e motivações, tal como a visão 

de longo prazo, e atitude face á informações. Em particular, "a visão de longo prazo" mede se as 

pessoas concordam ou discordam com declarações tal como 'eu vivo para hoje', 'o futuro cuidará de si', 'eu 

só me concentro no curto prazo'; as ‘atitudes em relação a informações' é uma combinação de recepção 

de informações e conselho antes de tomar decisões financeiras, aprendendo dos outros, e com muitas 

aspirações. 

Figura 23: Pontuação média de Capacidade financeira  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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Comparativamente a outros aspectos de Capacidade financeira, os inquiridos mostram forças em 

áreas relacionadas com a gestão diária de dinheiro. A Figura 23 ilustra todas as pontuações para 

diferentes aspectos sobre a Capacidade financeira em ordem crescente. Conforme pode ser visto, a 

Pontuação média mais alta (74) é obtida para orçamentação controlada, seguida de pontuações que estão 

relacionadas com a administração de finanças diárias, tal como viver dentro dos meios (64), não gastar em 

demasia (63), e controle das despesas (61).  

 

As atitudes e comportamentos financeiros, por outro lado, que estão relacionadas com reflectir e 

pensar sobre o futuro, e reservar dinheiro para despesas inesperadas ou da terceira idade, 

parecem ser um desafio importante em Moçambique. A Figura 23 também revela que 

comparativamente a gestão quotidiana de dinheiro, os entrevistados atingem uma pontuação média muito 

baixa no que toca a lidar com choques inesperados (45), poupança regular, mesmo que seja um montante 

pequeno (42), pensar no futuro (40) e fazer provisões para despesas da terceira idade (40). Estas baixas 

pontuações são preocupantes dadas as suas implicações para a capacidade das pessoas de suavizar o 

consumo, de lidar com choques económicos, de gerar quantias globais para investimentos produtivos, e 

por fim, para o seu bem-estar á longo prazo. 

 

A Pontuação mais baixa é, no entanto, também encontrada em comportamentos financeiros que 

estão relacionados com a selecção de produtos financeiros e serviços (34). A Pontuação mais baixa 

de Capacidade financeira total indica que a capacidade dos consumidores de tirar proveito dos serviços 

financeiros disponíveis pode ser limitada. Os resultados do Inquérito indicam que ligeiramente menos de 

metade das pessoas que escolheram um produto financeiro nos últimos 5 anos procuraram informações 

sobre uma série de recursos ou procuram até encontrar o melhor produto para as suas necessidades, 

enquanto apenas 37 por cento considerou muitas alternativas antes de decidir sobre o produto a escolher.  

 

Uma comparação internacional a participantes em pesquisas em 9 países confirma que os 

entrevistados moçambicanos são especialmente bons em gerir finanças diárias, mas estão entre 

os que têm mais dificuldades em termos de reservar dinheiro para despesas inesperadas e de 

velhice e na selecção de produtos financeiros. A tabela 2 compara as pontuações de Capacidade 

financeiras dos moçambicanos em 10 zonas diferentes das zonas dos entrevistados em vários países 

onde um inquérito semelhante foi conduzido. Enquanto os inquiridos Moçambicanos demonstram forças 

em orçamentar e controlar a forma como gastam o seu dinheiro, eles exibem um desempenho 

relativamente mais fraco em poupar, guardar dinheiro para despesas inesperadas e de velhice e, em 

particular, na selecção de produtos financeiros.   

 
Tabela 2: Comparação multi-países das diferentes pontuações de Capacidade financeiras  

País 
Orçamento 
Controlado 

Não gasta em 
demasia 

Controle de 
Despesas 

Uso de 
Informações 

Planeamento 
para despesas 
inesperadas. 

Arménia 74 84 63 69 64 

Colômbia 80 79 36 80 59 
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Líbano 40 70 44 71 73 

México 52 70 41 72 64 

Mongólia 65 71 N/A 65 N/A 

Moçambique 74 63 61 56 45 

Nigéria 78 71 48 N/A 71 

Tajiquistão 81 94 N/A 87 N/A 

Turquia 60 66 50 69 68 

Uruguai 71 84 48 76 55 

 

País Poupança 
Visão de longo 

prazo 
Planeamento para 
o próprio futuro 

Selecção de 
produtos 

financeiros 

Arménia 46 28 100 59 

Colômbia 45 37 67 57 

Líbano 40 55 71 63 

México 57 35 65 59 

Mongólia 62 60 N/A 49 

Moçambique 42 40 40 34 

Nigéria 55 N/A N/A N/A 

Tajiquistão 66 84 N/A N/A 

Turquia 30 50 72 52 

Uruguai 44 35 60 N/A 

Fonte: Inquéritos de Capacidade Financeira do WB 
 

Em Moçambique, as populações de baixa-renda e de renda elevada aparentam ter habilidades 

complementares. Comparativamente aos segmentos de renda mais elevada, os grupos de baixa renda 

dominam a tarefa de controlar as suas despesas e aparentam ser bastante perspicazes. No entanto, como 

seria de esperar, a sua capacidade de lidar com choques inesperados parece ser limitada pelos seus 

escassos recursos. Os entrevistados que vivem com base em rendas mais elevadas são mais propensos a 

reservar montantes para despesas inesperadas em comparação com o grupo de renda mais baixa, 

mesmo depois de controlar os outros factores demográficos e socioeconómicos (vide tabela 16).  

 

A renda importa não apenas em termos de níveis, mas importam mais ainda quando está sujeita a 

flutuações. A análise de regressão também ilustra que, apesar de serem especialmente bons em viver 

dentro dos seus meios, as pessoas com rendas variáveis têm mais dificuldades em definir um orçamento e 

cumprir com o mesmo, controlando as suas despesas, e escolhendo produtos financeiros. Além do mais, 

elas tendem a pensar menos sobre o futuro e têm mais dificuldades em reservar fundos para despesas 

inesperadas do que as suas contrapartes com rendas mais estáveis. Consequentemente, a luta diária e a 

constante dificuldade em resolver problemas imediatos aparenta desviar a sua atenção de considerações 

e necessidades de longo prazo. 

 

Outra característica pessoal importante que esta correlacionada com pontuações mais elevadas 

em várias áreas de Capacidade financeira é o ensino superior. Conforme pode ser visto na figura 24, 
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as pessoas com alto nível educacional aparentam executar melhor do que aquelas com níveis mais baixos 

de educação em termos de orçamentação. Do mesmo modo, as pessoas com níveis de ensino superior 

também aparentam experimentar menos dificuldades em viver dentro dos seus meios, são mais propensos 

a poupar regularmente, mesmo tratando-se de um montante pequeno, e a cobrir para despesas de velhice 

que as suas contrapartes com instrução mais baixa. No entanto, em comparação com as pessoas sem 

escolaridade, as pessoas com níveis de ensino superior aparentam ter mais dificuldades em seleccionar 

produtos financeiros que melhor sirvam as suas necessidades.  

 

Figura 24: pontuação média de orçamentação por por níveis de educação em zonas urbanas e 
rurais 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Viver numa zona urbana aparenta ser um importante facilitador na tomada de decisões financeiras 

apropriadas. Os residentes habitando em zonas rurais exibem aspectos sólidos em controlar as suas 

despesas, mas têm mais dificuldades que os moradores urbanos numa série de áreas. Comparativamente 

as populações urbanas, os moradores rurais têm mais dificuldades em termos de orçamentação, não 

gastar em excesso, reservar para choques inesperados e selecção de produtos que satisfaçam as suas 

necessidades. Os residentes rurais também aparentam ter uma atitude menos virada para o futuro do que 

as suas contrapartes vivendo em ambientes urbanos. 
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Figura 25: Capacidade financeira na Escolha de Produtos Financeiros (Esquerda) e Visão a Longo 
Prazo (Direita) por Região 

                      

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Diferenças notáveis nas pontuações sobre a capacidade financeira em todas as regiões podem 

apenas ser observadas em algumas áreas. Conforme ilustra a Figura 25, as pessoas que vivem na zona 

do sul do país aparentam estar mais propensas a pensar no futuro e demonstram pontos fortes na 

selecção de produtos e serviços financeiros que melhor sirvam as suas necessidades.  

 

Melhores resultados na área de selecção de produtos financeiros, nas quais os inqueridos tem 

Pontuação mais baixa, estão relacionados com o consumo cada vez mais regular de tipos de meios 

de comunicação diferentes. A pontuação média particularmente baixa na área de selecção de produtos 

entre os indivíduos que pessoalmente seleccionaram um produto financeiro nos últimos 5 anos levanta a 

questões sobre que factores pessoais podem ser associados com a um uso melhor e mais benéfico de 

produtos financeiros. A figura 26 ilustra que o uso regular de tipos diferentes de meios de informação é 

uma característica pessoal importante que se correlaciona significativamente com a capacidade de 

seleccionar produtos apropriados, especialmente nas áreas rurais.  
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Figura 26: pontuação média de selecção de produtos financeiros por meios de comunicação 
consumidos em zonas urbanas e rurais 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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3. Relação entre a Inclusão Financeira e a 

Capacidade Financeira 
 

Existe uma dúvida de que a capacidade financeira e a inclusão financeira influenciam-se 

mutuamente. Enquanto a falta de conhecimento sobre os produtos financeiros pode retardar o seu uso, 

também pode ser o caso de que as pessoas ao começarem a usar os serviços financeiros, podem tornar-

se mais familiarizadas e conhecedoras dos mesmos, uma forma de "aprender fazendo". Apesar de 

desenredar um elo casual entre a inclusão financeira e capacidade financeira está fora do alcance do 

presente relatório, este capítulo apresenta uma visão geral de quem são as pessoas financeiramente 

excluídas em Moçambique e como as suas capacidades financeiras se comparam as daqueles 

financeiramente incluídos. 

 

Os resultados do Inquérito de Capacidade Financeira indicam que em Moçambique, o baixo 

conhecimento e a falta de confiança excluem uma fração substancial de adultos no uso dos 

produtos financeiros básicos, tal como a titularidade de contas formais. Conforme sublinhado no 

capítulo 1, 25 por cento dos moçambicanos declaram não ter uma conta formal porque não sabem como 

abri-la ou porque não confiam nos serviços. Nas zonas rurais, estas duas razões são mais frequentemente 

mencionadas do que o facto de o serviço ser mais caro, de a agência estar distante, ou de não ter dinheiro 

suficiente para abrir e depositar na conta. Nas zonas urbanas, não ter dinheiro suficiente para usar a conta 

é a única razão mais comum do que a falta de confiança ou de conhecimento sobre o produto.   

 

Os Moçambicanos sem contas formais estão também menos conscientes dos serviços prestados 

pelos diferentes provedores financeiros, e assim, com menos probabilidade de usá-los. De acordo 

com o índice de consciência de produtos financeiros descrito no capítulo 2, mesmo depois de controlar um 

conjunto de factores desde os factores socioeconómicos, demográficos e características das zonas 

habitacionais, a consciência sobre os provedores financeiros é um indicador importante de actividades no 

mercado financeiro. Comparativamente as pessoas com consciência elevada sobre os produtos 

financeiros, os moçambicanos menos conhecedores dos serviços de instituições financeiras têm menos 

probabilidade de ter uma conta formal e de usar diferentes instrumentos financeiros - tal como o crédito, 

seguro ou poupança - de vários provedores financeiros (vide figuras 27 e 28). No entanto, isto poderá 

simplesmente reflectir que as pessoas ganham consciência das instituições financeiras e dos seus 

produtos à medida que se tornam mais activas no mercado financeiro.  

 

Uma proporção substancial, um em cinco entrevistados moçambicanos mostram falta de 

conhecimento em relação a qualquer um dos produtos financeiros avaliados neste Inquérito. 

Destes, nenhum possui uma conta formal ou qualquer outro tipo de produto financeiro. Em contraste, os 

moçambicanos que têm maior probabilidade de conhecer os serviços dos diferentes provedores 

financeiros estão consistentemente mais activos no mercado financeiro.  
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Figura 27: pontuação sobre a consciência de produtos financeiros pelos moçambicanos com e sem 
contas formais 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Mesmo apesar de o uso de provedores informais ser elevado, à medida que os moçambicanos 

melhoram a sua consciência sobre os produtos financeiros dependem mais das instituições 

financeiras formais. Conforme ilustra a figura 28, a fracção de adultos que usa poupança em um banco 

gradualmente vai aumentando com o índice de consciência. Em contraste, o uso de poupanças informais 

vai decrescendo ligeiramente. Do mesmo modo, a fracção de adultos que usam crédito bancário aumenta 

a uma taxa mais acentuada do que a proporção de Moçambicanos que usam financiamento informal. 

Figura 28: Uso de produtos financeiros por pontuação de consciência de produtos financeiros 

 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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Enquanto os moçambicanos que não participam no mercado financeiro estão menos conscientes 

dos serviços de diferentes instituições financeiras, o seu nível de literacia financeira é comparável 

a aqueles que activamente usam produtos financeiros. De acordo com o índice de literacia financeira 

no capítulo 2, os moçambicanos com e sem contas formais tem níveis comparáveis de conhecimento em 

cálculo básico e conceitos financeiros fundamentais (vide figura 29).  

 

Figura 29: Pontuações de literacia financeira de moçambicanos com e sem contas formais 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Uma constatação semelhante e surpreendente é que os moçambicanos com menor literacia 

financeira têm igual probabilidade de usar os grupos de poupança comunitária (por exemplo, 

ASCAs) como os com maior literacia (vide figura 30). No entanto, à medida que a literacia financeira 

aumenta a probabilidade de usar mecanismos informais de poupança, tal como guardar dinheiro sob o 

colchão, decresce. Um padrão semelhante é encontrado no que concerne ao crédito. Adultos com maior 

literacia financeira têm menor probabilidade de contar com o crédito, especialmente se o mesmo for 

proveniente de um provedor informal. Por um lado, estes resultados sugerem que os produtos financeiros 

não alcançam os moçambicanos que em termos de literacia e capacidade financeira são, pelo menos, tão 

capazes quanto os moçambicanos com relações estabelecidas junto de instituições financeiras. Por outro 

lado, estes padrões também indicam que os decisores políticos devem prestar atenção não apenas à 

população financeiramente excluída, mas também aos moçambicanos que apesar de serem 

financeiramente activos, carecem de conhecimentos financeiros e habilidades básicas para tomar 

decisões informadas e adequadas de poupança, empréstimos ou planos de seguros.   
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Figura 30: Uso de produtos financeiros por Pontuação de literacia financeira 

 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Relativamente a comportamentos e atitudes, estas não são de todo muito diferentes entre os 

entrevistados com e sem conta formal. Usando as pontuações de Capacidade financeira, conforme 

descrito no capítulo 2, os resultados do inquérito sugerem que os moçambicanos que não têm conta 

formal têm tanta probabilidade de viver dentro dos seus meios, poupar para o futuro, não gastar em 

excesso, ou orçamentar para despesas inesperadas como aqueles que têm contas formais. No entanto, a 

figura 31 indica que os moçambicanos que têm conta formal tem uma probabilidade ligeiramente maior de 

controlar as suas despesas e de obter informações e conselho antes de tomarem decisões financeiras.  

 

Figura 31: Comportamentos & atitudes financeiras dos moçambicanos com e sem contas formais 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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Padrões interessantes aparecem se examinar-nos as pontuações de Capacidade financeira dos 

moçambicanos que usam produtos financeiros diferentes (a tabela 18 &  tabela 19 apresentam os 

resultados de regressão). Para aqueles que têm poupanças, independentemente de pouparem em uma 

instituição formal, usarem serviços de poupança comunitária ou poupanças caseiras, são mais 

disciplinados nas suas despesas do que aqueles que não têm poupança (vide figura 32, painel A). Os 

moçambicanos mais disciplinados tem maior probabilidade de poupar em contas formais, mesmo depois 

de controlar uma série de factores socioeconómicos, demográficos e variáveis de localização. Os 

Moçambicanos que têm poupanças formais estão também melhor em termos de controle e planeamento 

das suas despesas (vide figura 32, painel D). 

 

As pontuações relativas ao comportamento orçamental e a Capacidade financeira dos utilizadores 

de crédito são consideravelmente diferentes do resto da população. Conforme indicado na figura 32 

(painel C), os moçambicanos que actualmente têm crédito têm significativamente menor probabilidade de 

viver dentro dos seus meios do que os moçambicanos sem crédito. Isto pode reflectir que os 

moçambicanos estão a usar o crédito quando os seus fluxos de renda não são suficientes para cobrir as 

suas despesas. Semelhantemente ao padrão observado na poupança, à medida que os moçambicanos 

contraem empréstimos de provedores mais informais a sua Pontuação de Capacidade financeira e de 

orçamentação diminui. Aqueles que contraem empréstimos de provedores informais são os que têm 

menor probabilidade de viver dentro dos seus meios, e conforme visto na figura 32 (painel B), os mutuários 

de operadores de crédito informais têm também consideravelmente menor probabilidade de fazer 

provisões para velhice e maior probabilidade de gastar em excesso.  

 

Figura 32: Comportamentos & atitudes financeiras de moçambicanos com e sem produtos 
financeiros diferentes 
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Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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4. Defesa do Consumidor Financeiro 
 

Adicionalmente a capacidade das pessoas de tomar boas decisões financeiras, a recente crise 

financeira destacou a importância de protecção financeira do consumidor contra práticas abusivas 

de venda e para equilibrar a dinâmica entre fornecedores e consumidores de serviços financeiros. 

A defesa do consumidor financeiro tem a ver com assegurar uma interacção justa entre provedores e 

consumidores de serviços financeiros. Um regime de defesa do consumidor é essencial para 

contrabalançar a desvantagem inerente dos consumidores de serviços financeiros vis-à-vis o poder, 

informações, e recursos dos seus provedores. Sem medidas básicas de protecção, os consumidores 

podem ter dificuldades ou achar caro demais obter informações suficientes ou compreender 

suficientemente os produtos financeiros que usam. 

 

Assim, a protecção do consumidor financeiro é necessária para assegurar mercados financeiros 

estáveis em Moçambique ao mesmo tempo em que se assegura que o acesso alargado beneficia 

aos consumidores e a economia em geral. Dados os níveis relativamente baixos de inclusão financeira 

em Moçambique, um número de iniciativas estão planeadas ou em curso para aumentar a cobertura do 

sector financeiro a populações formalmente excluídas (vide Conselho de Ministros de Moçambique, 2013). 

O aumento do acesso as finanças pode resultar em efeitos positivos substanciais, ambos no nível macro, 

bem assim, ao nível dos indivíduos. No entanto, pode ser nocivo que os consumidores inexperientes não 

forem protegidos contra a fraude ou praticas comercias injustas.  

 

Além do mais, os quadros eficazes de defesa do consumidor financeiro são críticos para estimular 

a confiança no sistema financeiro e para promover a cobertura do sector financeiro. Uma incidência 

alta de conflitos com os provedores de serviços financeiros ou níveis baixos de satisfação com os produtos 

financeiros usados poderia minar a confiança no sistema financeiro. Para além de tornar difícil para os 

consumidores existentes, também pode desencorajar novos e potenciais consumidores a entrarem para o 

mercado, o que em parte pode explicar porque 12 por cento das pessoas sem conta formal mencionaram 

a falta de confiança como a barreira principal para não ter uma conta (vide capítulo 1). Esta secção 

investiga se os produtos utilizados pelos utentes financeiramente inclusos estão a responder as suas 

necessidades de forma eficaz. Em particular, identifica segmentos que têm maior probabilidade de ter 

encontrado um conflito com um provedor financeiro nos últimos três anos e que aparentam ter menor 

probabilidade de satisfação com os produtos usados. 

 

Por forma a medir se produtos que os indivíduos financeiramente inclusos usam estão a responder 

de modo eficaz as suas necessidades, o Inquérito de Capacidade financeira capturou se os 

inquiridos estavam, em geral, satisfeitos com os diferentes tipos de produtos que já usaram. Mais 

especificamente, aos entrevistados foi questionado se estão satisfeitos com os produtos usados fornecidos 

por bancos, MFIs, Companhias de Seguro, grupos de poupança comunitária, casas de câmbio, agências 

de crédito, e agências de corretagem. 
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Apesar de servirem mais clientes do que outros tipos de provedores, os bancos e os seus 

produtos aparentam responder as necessidades dos seus clientes num nível moderado, 

semelhante ao dos provedores com índices de penetração reduzidos. Enquanto 52 por cento da 

população têm estado a usar produtos bancários em algum momento das suas vidas (vide capítulo 1), 

apenas 49 por cento dos seus clientes indicam estar satisfeitos com os seus produtos. Conforme mostra a 

figura 33, a qual apresenta os índices de satisfação com os diferentes provedores e os ordena por nível de 

penetração; isto é um índice de satisfação muito mais baixo comparando aos seguintes quatro provedores 

com a maior cobertura. Apenas as empresas de seguros e agências de correctagem cujos produtos 

cobrem uma pequena fracção de adultos aparentam ter uma proporção semelhante de clientes que 

alegam estar satisfeitos com os produtos que oferecem. Uma potencial explicação para os índices de 

satisfação bastante baixos dos bancos pode ser a falta de concorrência no sector bancário. Esta falta de 

concorrência não resulta apenas em custos, comissões e taxas elevadas (vide Banco Mundial 2013), mas 

pode também reduzir os incentivos para a provisão de produtos apropriados que satisfaçam as 

necessidades dos seus clientes. 

 

Figura 33: Taxas de uso e satisfação com os diferentes provedores financeiros  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Pesquisando mais a fundo sobre os baixos índices de satisfação bancária revela que os 

entrevistados financeiramente iletrados estão mais vulneráveis a adquirir e comprar produtos que 

não correspondam as suas necessidades. As pessoas que têm maiores dificuldades em compreender 

os conceitos financeiros básicos também aparentam estar menos satisfeitas com os produtos bancários 

(vide figura 34), mesmo depois de controlados os outros factores demográficos e socioeconómicos (vide 

tabela 17). Este resultado sugere que as pessoas com níveis de literacia financeira mais baixa estão mais 

vulneráveis a seleccionar e comprar produtos impróprios ou mesmo nocivos. Consequentemente, são 

exigidas medidas básicas para ajuda-las a compreender os custos e termos-chave dos produtos 

(bancários) que usam e que as protejam de praticas fraudulentas de venda. 
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Figura 34: Taxas de satisfação com os bancos comerciais por Pontuação de literacia financeira 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Outra constatação interessante é que os consumidores de serviços financeiros não reportam muito 

as queixas ou outros tipos de conflitos com provedores, nem tentam resolver os conflitos que 

encontram. Conforme mostra a figura 35, apenas 13 por cento dos entrevistados declarou ter enfrentado 

algum conflito com um provedor financeiro nos últimos três anos. Menos de metade das pessoas que 

encontraram uma disputa (47 por cento) tomaram alguma acção para tentar resolver o conflito. Apenas 40 

por cento das pessoas que não enfrentaram qualquer conflito declararam que se tivessem enfrentado 

algum, tentariam resolve-lo. 

 

Figura 35: Abordagens para lidar com conflitos com provedores financeiros 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
Olhando para as características das pessoas que enfrentaram uma disputa, os resultados do 

Inquérito sugerem que entre os grupos mais vulneráveis a encontrarem um conflito estão às 
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pessoas que têm dificuldade em compreender conceitos financeiros básicos. Uma Pontuação baixa 

no questionário sobre literacia financeira não é apenas um bom prognostico de baixa satisfação com os 

produtos bancários quando comparado com as pessoas que têm maior pontuação, mas também indica 

maior vulnerabilidade em encontrar um conflito com um provedor financeiro. A análise de regressão revela 

que mantendo constante as outras características demográficas e socioeconómicas, os factores que 

correlacionam-se com uma probabilidade mais elevada de ter enfrentado um conflito são ter um 

rendimento estável, consumo de tipos mais diversificados de meios de comunicação e regularmente, e 

viver numa zona urbana. Isto se deve ao facto que estas características estarem também altamente 

correlacionadas com o uso de produtos de uma série ampla de provedores, o que aumenta a 

probabilidade de encontrar um conflito.   

 

Relativamente à acções que são tomadas para procurar o ressarcimento, sistemas de 

ressarcimento tal como a respectiva agência reguladora do governo ou os tribunais judiciais não 

foram procurados de todo pelas pessoas que enfrentaram uma disputa com o seu provedor de 

serviços financeiros. No caso em que a queixa de um consumidor não seja resolvida por via dos próprios 

procedimentos internos da instituição financeira, o cliente tem actualmente duas possíveis opções. A 

primeira é de dirigir-se ao BdM e a sua equipa junto do Departamento de Planificação Estratégica, 

Comunicação e Imagem encarregada pelo tratamento de reclamações do consumidor e educação 

financeira; a segunda é de intentar uma acção judicial. A Figura 36 apresenta as abordagens seguidas em 

tentar resolver o conflito. Conforme pode ser notado, a abordagem mais comum seria de submeter uma 

reclamação à empresa que vendeu o produto (41 por cento), seguida de abordar o provedor de serviços 

através de família e amigos (40 por cento). 31 por cento dos entrevistados preferiram parar de usar os 

serviços antes do fim do contrato. A Figura 36 revela ainda que nem o BdM e a sua equipa encarregada 

pelo tratamento de reclamações dos consumidores, ou os tribunais judiciais foram abordados para efeitos 

de ressarcimento. O facto de os tribunais não terem sido usados pode provavelmente ser explicado pela 

percepção de que os custos são elevados e que os processos não são céleres. O facto de os 

consumidores não dirigirem-se ao BdM pode, por outro lado, dever-se ao facto de os contratos de serviços 

financeiros geralmente não especificarem o que deve um consumidor fazer em caso de reclamações, e a 

possibilidade de recurso ao BdM em caso de que a mesma não ser satisfatoriamente resolvida no contexto 

dos processos internos de queixas da instituição financeira (Banco Mundial 2013c). 
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Figura 36: Acções adoptadas para resolver conflitos com provedores financeiros 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 
As principais razões para não tentar resolver um conflito são ou a falta de confiança ou de 

consciência das autoridades respectivas do governo que podem ser abordadas em caso de uma 

disputa. Mais de metade das pessoas que não adoptaram qualquer acção para resolver uma disputa 

indicaram a falta de confiança na efectividade das autoridades do governo como a razão principal para a 

sua inércia (vide figura 37), seguida de 48 por cento que indicou que eles não estão conscientes de 

qualquer instituição do governo que tenha essa responsabilidade. Cerca de 40 por cento das pessoas que 

não tentaram resolver um conflito mencionou não ter adoptado nenhuma acção por ter percebido as 

instituições financeiras como sendo demasiadamente poderosas, enquanto um quarto declarou que a lei 

não os protege suficientemente.  

 

Figura 37: Razões para não resolver conflitos com os provedores financeiros 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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Apêndice 
 

A. Contextualização do Inquérito de 

Moçambique 
 

Figura 38:  Estimativa da repartição da população por zona urbana/rural  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Figura 39:  Estimativa da repartição da população por diferentes grupos de renda  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 

 

Figura 40:  Estimativa da repartição da população por Género (Masculino/Feminino)  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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Figura 41:  Estimativa da repartição da população por  grupos etários 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Figura 42:  Estimativa da repartição da população por  grupos educacionais  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
 

Figura 43:  Repartição estimada de grupos de renda estáveis/instáveis 

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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Figura 44: Repartição estimada de população por tamanho do agregado  

 

Fonte: Inquérito do BM sobre a Capacidade Financeira, Moçambique 2013 
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B. Inclusão Financeira 
 

Figura 45:  Conta numa instituição financeira formal em países da África Sub –Sahariana  
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Fonte: Global Financial Inclusion (Global Findex) Database, World Bank, Washington, DC, 

http://www.worldbank.org/globalfindex.Demirguc-Kunt e Klapper, 2012 

Figura 46:   Crédito por uma instituição financeira no ano passado em países da África Sub –
Sahariana 
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C. Tabelas de Regressão 

1. Inclusão Financeira 

 

Tabela 3:  Probabilidade de conhecimento sobre bancos comerciais em factores demográficos e 
sócio-económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
Idade 0.00951*** 0.00889** 0.00742* 0.00710* 
 (0,00332) (0,00370) (0,00377) (0,00398) 
Masculino -0,0306 -0,0992 -0,0862 -0,127 
 (0,0708) (0,0710) (0,0729) (0,0781) 
Escola Primária -0.195** -0.171* -0,135 -0,143 
 (0,0843) (0,0894) (0,0920) (0,0970) 
Escola Secundária -0.296** -0,187 -0,0621 -0,0579 
 (0,141) (0,146) (0,151) (0,162) 
Ensino Pré-Universitário -0.527*** -0.433*** -0.290* -0.292* 
 (0,148) (0,157) (0,159) (0,169) 
Ler/Escrever Português 0,157 0,0249 -0,128 -0,252 
 (0,135) (0,138) (0,142) (0,155) 
Cabeça de Família 0.198** 0.279*** 0.287*** 0.301*** 
 (0,0798) (0,0877) (0,0892) (0,0954) 
2º quintil de renda  0,0140 0,00495 0,0278 
  (0,0806) (0,0826) (0,0896) 

3º quintil de renda  0,121 0,0571 0,0249 
  (0,0832) (0,0856) (0,0918) 

4º quintil de renda  0.292*** 0.186* 0,127 
  (0,105) (0,107) (0,111) 
Desempregado  0,259 0,277 0.405** 
  (0,164) (0,170) (0,189) 
Emprego formal   0,0739 0,0834 0,000803 
  (0,120) (0,121) (0,135) 
Emprego informal  0,0436 0,0650 0,118 
  (0,115) (0,117) (0,125) 
Auto-emprego  -0,109 -0,101 -0,0495 
  (0,103) (0,106) (0,112) 
Reformado  0,146 0,0480 0,0989 
  (0,331) (0,343) (0,391) 
Aldeia urbana   0.620*** 0.527*** 
   (0,0790) (0,0820) 
Um meio de 
comunicação usado    0.458*** 
    (0,146) 
Dois meios de 
comunicação usados    0.641*** 
    (0,152) 
Três meios de 
comunicação usados    0.681*** 
    (0,163) 
Quatro meios de 
comunicação usados    0.774*** 
    (0,205) 
Cinco meios de 
comunicação usados    1.192*** 
    (0,302) 
Seis meios de 
comunicação usados    1.254*** 
    (0,401) 
Tamanho do Agregado    0,00690 
    (0,0223) 
1 = rendimento estável    0.243*** 
    (0,0791) 
Poupou enquanto 
Criança    0,0707 
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    (0,133) 
Constante 0.345** 0.327* 0,248 -0,395 
 (0,146) (0,177) (0,187) (0,282) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 25 
F 8,871 5,152 7,594 5,769 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Tabela 4:  Probabilidade de já ter usado bancos comerciais em factores demográficos e sócio-
económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade 0.0105*** 0.0109*** 0.00978*** 0.00981*** 
 (0,00272) (0,00311) (0,00314) (0,00345) 
Masculino 0,0719 0,0595 0,0847 0,00635 
 (0,0662) (0,0676) (0,0701) (0,0747) 
Escola Primária -0.208** -0.180** -0,141 -0,145 
 (0,0831) (0,0856) (0,0856) (0,0893) 
Escola Secundária -0.363*** -0.259* -0,115 -0,0993 
 (0,129) (0,131) (0,134) (0,145) 
Ensino Pré-Universitário -0.463*** -0.372** -0,200 -0,103 
 (0,150) (0,158) (0,158) (0,178) 
Ler/Escrever Português 0.357*** 0,179 -0,00187 -0,213 
 (0,119) (0,122) (0,122) (0,132) 
Cabeça de Família 0,0827 0.163* 0.175** 0.244*** 
 (0,0776) (0,0828) (0,0854) (0,0926) 
2º quintil de renda  0,0278 0,0184 0,114 
  (0,0775) (0,0782) (0,0774) 
3º quintil de renda  0.343*** 0.274*** 0.275*** 
  (0,0787) (0,0833) (0,0871) 
4º quintil de renda  0.682*** 0.574*** 0.546*** 
  (0,0987) (0,103) (0,105) 
Desempregado  0,100 0,110 0,207 
  (0,143) (0,149) (0,150) 
Emprego formal   0,0622 0,0585 -0,144 
  (0,114) (0,118) (0,125) 
Emprego informal  -0,0469 -0,0302 0,120 
  (0,113) (0,116) (0,124) 
Auto-emprego  -0,156 -0,158 -0,0198 
  (0,0945) (0,0999) (0,105) 
Reformado  0.532* 0,401 0,398 
  (0,294) (0,317) (0,405) 
Aldeia urbana   0.734*** 0.588*** 
   (0,0753) (0,0781) 
Um meio de 
comunicação usado 

   
0.610*** 

    (0,140) 
Dois meios de 
comunicação usados 

   
0.838*** 

    (0,155) 
Três meios de 
comunicação usados 

   
0.883*** 

    (0,142) 
Quatro meios de 
comunicação usados 

   
1.112*** 

    (0,213) 
Cinco meios de 
comunicação usados 

   
1.559*** 

    (0,271) 
Seis meios de 
comunicação usados 

   
1.702*** 

    (0,390) 
Tamanho do Agregado    0.0698*** 
    (0,0209) 
1 = rendimento estável    0.599*** 
    (0,0773) 
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Constante -0.388*** -0.501*** -0.639*** -1.912*** 
 (0,119) (0,161) (0,169) (0,250) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 24 
F 8,580 10,13 14,68 11,72 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 
 

Tabela 5:  Probabilidade de já ter usado serviços de um banco comercial em factores de aldeia 

 (1) 
  
Zona Urbana 0.541** 
 (0,220) 
Zona Peri-urbana 0,296 
 (0,222) 
Zona rural -0,0982 
 (0,213) 
Distancia em mins para a escola primaria -0.00401* 
 (0,00215) 
Distancia em mins para a  clinica/hospital 0,00212 
 (0,00163) 
Distancia em mins para ao banco -0,00205 
 (0,00197) 
Distancia em mins para uma IMF -0.0123*** 
 (0,00195) 
A maior parte das casas têm energia dentro -0.292* 
 (0,149) 
A maior parte das casas têm agua canalizada dentro 0.462*** 
 (0,163) 
Abastecimento de agua problemático ate certo ponto 0,0675 
 (0,0953) 
Abastecimento de agua não é problema  0.432*** 
 (0,155) 
Desemprego é um problema 0,175 
 (0,119) 
A vida na zona não muda ha cinco anos 0.202** 
 (0,102) 
A vida na zona é pior do que há cinco anos 0,125 
 (0,119) 
Padrões normais de vestuário na zona  -0,0431 
 (0,104) 
Local de renda média (percepção) 0,142 
 (0,135) 
Local de renda baixa (percepção) 0,102 
 (0,145) 
Constante 0.477* 
 (0,253) 
  
Observações 2.625 
df_m 17 
F 37,90 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 6:  Probabilidade de ter actualmente uma conta bancária em factores demográficos e sócio-
económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade 0,00126 0,00112 -0,000703 -0,00200 
 (0,00313) (0,00327) (0,00326) (0,00344) 
Masculino 0,0735 0,0507 0,0758 0,0184 
 (0,0653) (0,0694) (0,0723) (0,0802) 
Escola Primária -0.218** -0.234** -0.193* -0.184* 
 (0,103) (0,102) (0,104) (0,111) 
Escola Secundária -0.414*** -0.346** -0,216 -0,213 
 (0,135) (0,136) (0,141) (0,155) 
Ensino Pré-Universitário -0.523*** -0.488*** -0.329** -0,265 
 (0,158) (0,158) (0,165) (0,183) 
Ler/Escrever Português 0.525*** 0.413*** 0.242* 0,0715 
 (0,117) (0,119) (0,123) (0,134) 
Cabeça de Família 0,0458 0,0716 0,0933 0,112 
 (0,0798) (0,0825) (0,0820) (0,0898) 
2º quintil de renda  0,00981 0,00422 0,157 
  (0,0916) (0,0936) (0,0972) 
3º quintil de renda  0.316*** 0.255** 0.321*** 
  (0,0997) (0,107) (0,107) 
4º quintil de renda  0.675*** 0.573*** 0.570*** 
  (0,107) (0,108) (0,112) 
Desempregado  0,124 0,120 0,170 
  (0,148) (0,153) (0,165) 
Emprego formal   0.222** 0.220** -0,0862 
  (0,0946) (0,0956) (0,107) 
Emprego informal  -0,0462 -0,0435 0,107 
  (0,100) (0,101) (0,110) 
Auto-emprego  -0,0192 -0,0210 0,116 
  (0,0890) (0,0924) (0,100) 
Reformado  0.607** 0.511* 0,381 
  (0,245) (0,266) (0,279) 
Aldeia urbana   0.714*** 0.564*** 
   (0,0711) (0,0797) 
Um meio de 
comunicação usado    -0,142 
    (0,155) 
Dois meios de 
comunicação usados    -0,0544 
    (0,146) 
Três meios de 
comunicação usados    -0,0521 
    (0,148) 
Quatro meios de 
comunicação usados    0,312 
    (0,203) 
Cinco meios de 
comunicação usados    0.463** 
    (0,225) 
Seis meios de 
comunicação usados    1.319*** 
    (0,340) 
Tamanho do Agregado    0.0397* 
    (0,0201) 
1 = rendimento estável    0.675*** 
    (0,0802) 
Constante -0.742*** -0.925*** -1.070*** -1.413*** 
 (0,152) (0,182) (0,184) (0,230) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 24 
F 4,633 7,872 12,57 11,25 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 7:  Probabilidade de ter actualmente tendo um crédito bancário em factores demográficos e 
sócio-económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade 0.00639* 0,00474 0,00356 0,00293 
 (0,00344) (0,00382) (0,00388) (0,00404) 
Masculino 0,0735 0,0363 0,0518 0,0465 
 (0,0865) (0,0925) (0,0936) (0,0983) 
Escola Primária -0,110 -0,108 -0,0852 -0,0840 
 (0,106) (0,118) (0,120) (0,123) 
Escola Secundária -0.340** -0.332** -0,259 -0.304* 
 (0,148) (0,162) (0,168) (0,172) 
Ensino Pré-Universitário -0.606*** -0.600*** -0.528*** -0.526*** 
 (0,168) (0,185) (0,185) (0,196) 
Ler/Escrever Português 0.378*** 0.316** 0,206 0,0932 
 (0,130) (0,141) (0,148) (0,148) 
Cabeça de Família 0,120 0.218** 0.230** 0.202* 
 (0,0931) (0,103) (0,103) (0,115) 
2º quintil de renda  0,0378 0,0426 0,133 
  (0,116) (0,120) (0,117) 
3º quintil de renda  0.270** 0.233* 0.266** 
  (0,128) (0,135) (0,133) 
4º quintil de renda  0.317*** 0.235** 0.207* 
  (0,112) (0,115) (0,115) 
Desempregado  -0,0452 -0,0450 -0,0880 
  (0,176) (0,180) (0,207) 
Emprego formal   -0,154 -0,172 -0.339*** 
  (0,122) (0,124) (0,122) 
Emprego informal  -0,130 -0,133 -0,0552 
  (0,123) (0,125) (0,135) 
Auto-emprego  -0.212* -0.224** -0,163 
  (0,108) (0,110) (0,120) 
Reformado  0.457* 0,398 0,388 
  (0,265) (0,276) (0,299) 
Aldeia urbana   0.426*** 0.328*** 
   (0,0944) (0,107) 
Um meio de 
comunicação usado 

   
-0,0388 

    (0,157) 
Dois meios de 
comunicação usados 

   
0,0899 

    (0,160) 
Três meios de 
comunicação usados 

   
-0,0164 

    (0,168) 
Quatro meios de 
comunicação usados 

   
0,326 

    (0,243) 
Cinco meios de 
comunicação usados 

   
0.498** 

    (0,221) 
Seis meios de 
comunicação usados 

   
0.530** 

    (0,264) 
Tamanho do Agregado    0,0134 
    (0,0203) 
1 = rendimento estável    0.437*** 
    (0,103) 
Constante -1.652*** -1.568*** -1.642*** -1.855*** 
 (0,161) (0,220) (0,220) (0,294) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 24 
F 6,305 3,929 5,677 4,807 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 8:  Probabilidade de já ter usado serviços de seguros em factores demográficos e sócio-
económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade 0,00468 0,000921 -7.49e-05 -0,000571 
 (0,00355) (0,00406) (0,00404) (0,00381) 
Masculino 0,00603 0,0233 0,0348 -0,0483 
 (0,0826) (0,0832) (0,0876) (0,0940) 
Escola Primária -0.297*** -0.343*** -0.310*** -0.326*** 
 (0,100) (0,107) (0,110) (0,112) 
Escola Secundária -0.263* -0.335** -0,246 -0,160 
 (0,145) (0,158) (0,162) (0,172) 
Ensino Pré-Universitário -0.540*** -0.689*** -0.587*** -0.447** 
 (0,178) (0,189) (0,195) (0,207) 
Ler/Escrever Português 0.635*** 0.573*** 0.454*** 0,185 
 (0,118) (0,130) (0,134) (0,143) 
Cabeça de Família -0,0447 0,0439 0,0571 0,0925 
 (0,0929) (0,105) (0,108) (0,106) 
2º quintil de renda  -0.586*** -0.594*** -0.261** 
  (0,104) (0,106) (0,107) 
3º quintil de renda  -0,130 -0.185* -0,0923 
  (0,0937) (0,100) (0,102) 
4º quintil de renda  0.275*** 0.189** 0.240** 
  (0,0889) (0,0926) (0,0971) 
Desempregado  -0,168 -0,176 -0,0616 
  (0,153) (0,162) (0,164) 
Emprego formal   0.207* 0,203 -0,220 
  (0,119) (0,124) (0,140) 
Emprego informal  -0.516*** -0.532*** -0.355** 
  (0,124) (0,127) (0,147) 
Auto-emprego  -0.377*** -0.397*** -0,178 
  (0,105) (0,110) (0,122) 
Reformado  0,139 0,0309 -0,212 
  (0,284) (0,279) (0,265) 
Aldeia urbana   0.505*** 0.271*** 
   (0,0744) (0,0852) 
Um meio de 
comunicação usado 

   
0,379 

    (0,244) 
Dois meios de 
comunicação usados 

   
0.585** 

    (0,238) 
Três meios de 
comunicação usados 

   
0.757*** 

    (0,229) 
Quatro meios de 
comunicação usados 

   
0.970*** 

    (0,278) 
Cinco meios de 
comunicação usados 

   
1.115*** 

    (0,253) 
Seis meios de 
comunicação usados 

   
0.567* 

    (0,337) 
Tamanho do Agregado    0.0687*** 
    (0,0180) 
1 = rendimento estável    1.355*** 
    (0,0710) 
Constante -1.215*** -0.674*** -0.769*** -2.279*** 
 (0,161) (0,202) (0,201) (0,340) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 24 
F 9,790 13,24 15,76 25,96 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 9:   Probabilidade de já ter usado serviços de IMF em factores demográficos e sócio-
económicos  

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade -0,000990 -0,00202 -0,00277 -0,00288 
 (0,00291) (0,00322) (0,00317) (0,00324) 
Masculino 0.132* 0,110 0,119 0,0690 
 (0,0700) (0,0717) (0,0731) (0,0686) 
Escola Primária -0,100 -0,0216 -0,000286 0,0321 
 (0,0834) (0,0908) (0,0901) (0,0946) 
Escola Secundária -0,0175 0,0916 0,154 0,235 
 (0,126) (0,132) (0,134) (0,151) 
Ensino Pré-Universitário -0.294** -0,244 -0,170 -0,0232 
 (0,146) (0,159) (0,160) (0,180) 
Ler/Escrever Português 0,113 -0,0161 -0,0960 -0.294** 
 (0,113) (0,116) (0,117) (0,129) 
Cabeça de Família -0,0900 0,00734 0,0140 0,0790 
 (0,0787) (0,0865) (0,0882) (0,0847) 
2º quintil de renda  -0.190** -0.196** -0,0763 
  (0,0804) (0,0800) (0,0865) 
3º quintil de renda  0.204** 0.171** 0.187** 
  (0,0815) (0,0839) (0,0845) 
4º quintil de renda  0.282*** 0.223** 0.227** 
  (0,0995) (0,104) (0,103) 
Desempregado  -0,229 -0,233 -0,113 
  (0,164) (0,167) (0,163) 
Emprego formal   -0,109 -0,114 -0.391*** 
  (0,131) (0,136) (0,135) 
Emprego informal  -0.228** -0.224** -0,0576 
  (0,111) (0,113) (0,112) 
Auto-emprego  -0.184* -0.184* -0,0383 
  (0,0996) (0,101) (0,106) 
Reformado  0,0251 -0,0317 -0,0946 
  (0,265) (0,264) (0,263) 
Aldeia urbana   0.329*** 0.177** 
   (0,0728) (0,0680) 
Um meio de 
comunicação usado    0.319** 
    (0,145) 
Dois meios de 
comunicação usados    0.478*** 
    (0,153) 
Três meios de 
comunicação usados    0.693*** 
    (0,159) 
Quatro meios de 
comunicação usados    0.691*** 
    (0,188) 
Cinco meios de 
comunicação usados    0.645*** 
    (0,203) 
Seis meios de 
comunicação usados    -0,0427 
    (0,277) 
Tamanho do Agregado    0.0297* 
    (0,0179) 
1 = rendimento estável    0.820*** 
    (0,0672) 
Constante -0.323** -0,197 -0,252 -1.115*** 
 (0,132) (0,176) (0,176) (0,262) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 24 
F 2,827 3,519 4,354 10,08 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 10:  Probabilidade de já ter usado serviços de câmbio de moeda em factores demográficos e 
socioeconómicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade 0.00814** 0.00631* 0,00550 0,00642 
 (0,00344) (0,00373) (0,00373) (0,00393) 
Masculino 0,0252 0,0216 0,0348 0,00163 
 (0,0763) (0,0805) (0,0843) (0,0813) 
Escola Primária 0,0369 0,0451 0,0736 0,129 
 (0,0984) (0,101) (0,103) (0,108) 
Escola Secundária 0,0157 0,0579 0,138 0.251* 
 (0,128) (0,129) (0,131) (0,135) 
Ensino Pré-Universitário -0,219 -0,235 -0,143 -0,0186 
 (0,145) (0,152) (0,151) (0,156) 
Ler/Escrever Português 0.385*** 0.296** 0.194* -0,0713 
 (0,112) (0,114) (0,116) (0,123) 
Cabeça de Família -0,0166 0,0470 0,0578 0,0789 
 (0,0914) (0,0984) (0,103) (0,0981) 
2º quintil de renda  -0.153* -0.159* 0,0205 
  (0,0893) (0,0922) (0,0893) 
3º quintil de renda  0,0515 0,00525 0,0430 
  (0,0969) (0,103) (0,103) 
4º quintil de renda  0.353*** 0.272*** 0.274** 
  (0,101) (0,103) (0,107) 
Desempregado  0,0272 0,0316 0,115 
  (0,164) (0,170) (0,172) 
Emprego formal   -0,0118 -0,0117 -0.359*** 
  (0,116) (0,119) (0,126) 
Emprego informal  -0.213* -0.211* -0,0709 
  (0,117) (0,120) (0,127) 
Auto-emprego  -0,129 -0,129 0,0130 
  (0,0978) (0,101) (0,107) 
Reformado  0,228 0,159 0,128 
  (0,252) (0,257) (0,294) 
Aldeia urbana   0.418*** 0.226** 
   (0,0790) (0,0900) 
Um meio de 
comunicação usado    0.544*** 
    (0,198) 
Dois meios de 
comunicação usados    0.621*** 
    (0,191) 
Três meios de 
comunicação usados    0.714*** 
    (0,197) 
Quatro meios de 
comunicação usados    1.108*** 
    (0,231) 
Cinco meios de 
comunicação usados    0.936*** 
    (0,235) 
Seis meios de 
comunicação usados    1.597*** 
    (0,300) 
Tamanho do Agregado    0,0149 
    (0,0194) 
1 = rendimento estável    0.757*** 
    (0,0858) 
Constante -1.328*** -1.186*** -1.271*** -2.252*** 
 (0,162) (0,202) (0,203) (0,334) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 24 
F 4,650 3,743 6,470 11,38 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 11:  Probabilidade de já ter usado operadores de crédito em factores demográficos e sócio-
económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade 0.00471* 0,00439 0,00377 0,00422 
 (0,00284) (0,00302) (0,00300) (0,00310) 
Masculino 0,00823 0,00116 0,00868 -0,0619 
 (0,0692) (0,0726) (0,0731) (0,0684) 
Escola Primária -0.271*** -0.245** -0.225** -0.230** 
 (0,0905) (0,100) (0,0999) (0,108) 
Escola Secundária -0.309** -0.272** -0,211 -0,196 
 (0,119) (0,131) (0,130) (0,140) 
Ensino Pré-Universitário -0.640*** -0.633*** -0.564*** -0.524*** 
 (0,151) (0,160) (0,155) (0,171) 
Ler/Escrever Português 0.204* 0,143 0,0645 -0,108 
 (0,106) (0,110) (0,107) (0,120) 
Cabeça de Família 0,0653 0,103 0,109 0,114 
 (0,0793) (0,0866) (0,0873) (0,0888) 
2º quintil de renda  -0.272*** -0.277*** -0,124 
  (0,0717) (0,0714) (0,0766) 
3º quintil de renda  -0,0558 -0,0895 -0,0773 
  (0,0805) (0,0844) (0,0867) 
4º quintil de renda  0,0220 -0,0375 -0,109 
  (0,0868) (0,0914) (0,0941) 
Desempregado  -0,0527 -0,0518 0,0854 
  (0,165) (0,168) (0,178) 
Emprego formal   0,117 0,116 -0.252* 
  (0,128) (0,131) (0,133) 
Emprego informal  -0.217** -0.212* -0,0402 
  (0,109) (0,110) (0,114) 
Auto-emprego  -0.194** -0.193* -0,00959 
  (0,0974) (0,0982) (0,0959) 
Reformado  -0,313 -0,370 -0.483* 
  (0,240) (0,241) (0,247) 
Aldeia urbana   0.302*** 0,101 
   (0,0706) (0,0726) 
Um meio de 
comunicação usado    0.506*** 
    (0,146) 
Dois meios de 
comunicação usados    0.564*** 
    (0,144) 
Três meios de 
comunicação usados    0.565*** 
    (0,151) 
Quatro meios de 
comunicação usados    0.748*** 
    (0,196) 
Cinco meios de 
comunicação usados    1.057*** 
    (0,212) 
Seis meios de 
comunicação usados    1.494*** 
    (0,299) 
Tamanho do Agregado    0,0255 
    (0,0204) 
1 = rendimento estável    0.993*** 
    (0,0673) 
Constante -0.311** -0,0740 -0,123 -1.063*** 
 (0,129) (0,166) (0,165) (0,223) 
     
Observações 3.000 2.758 2.758 2.572 
df_m 7 15 16 24 
F 5,280 5,493 5,991 15,09 
Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 12:  Probabilidade de já ter sido titular de uma conta formal em factores demográficos e 
sócio-económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
Idade 0.0130*** 0.0138*** 0.0130*** 0.0136*** 
 (0,00276) (0,00337) (0,00344) (0,00376) 
Masculino 0,0716 0,0831 0,108 0,0300 
 (0,0617) (0,0656) (0,0681) (0,0731) 
Escola Primária -0.210** -0.194** -0.156* -0.155* 
 (0,0862) (0,0904) (0,0907) (0,0934) 
Escola Secundária -0.326** -0.233* -0,0911 -0,0760 
 (0,129) (0,136) (0,138) (0,154) 
Ensino Pré-Universitário -0.480*** -0.414*** -0,251 -0,139 
 (0,150) (0,158) (0,158) (0,185) 
Ler/Escrever Português 0.356*** 0,195 0,0174 -0,189 
 (0,118) (0,121) (0,122) (0,138) 
Cabeça de Família 0,0576 0,0995 0,110 0.181** 
 (0,0735) (0,0781) (0,0805) (0,0888) 
2º quintil de renda  0,0145 0,00581 0,0954 
  (0,0761) (0,0759) (0,0789) 
3º quintil de renda  0.318*** 0.253*** 0.253*** 
  (0,0792) (0,0820) (0,0865) 
4º quintil de renda  0.551*** 0.448*** 0.379*** 
  (0,0972) (0,100) (0,111) 
Desempregado  0,202 0,212 0.329** 
  (0,145) (0,150) (0,154) 
Emprego formal   0,177 0,173 -0,0474 
  (0,108) (0,110) (0,113) 
Emprego informal  0,00200 0,0163 0,182 
  (0,108) (0,107) (0,118) 
Auto-emprego  -0,103 -0,107 0,0452 
  (0,0883) (0,0908) (0,0975) 
Reformado  0,371 0,228 0,314 
  (0,278) (0,293) (0,368) 
Aldeia urbana   0.717*** 0.571*** 
   (0,0733) (0,0770) 
Um meio de 
comunicação usado 

   0.564*** 

    (0,144) 
Dois meios de 
comunicação usados 

   0.813*** 

    (0,151) 
Três meios de 
comunicação usados 

   0.890*** 

    (0,145) 
Quatro meios de 
comunicação usados 

   1.163*** 

    (0,204) 
Cinco meios de 
comunicação usados 

   1.284*** 

    (0,219) 
Seis meios de 
comunicação usados 

   0.0639*** 

    (0,0185) 
Tamanho do Agregado    0.646*** 
    (0,0801) 
1 = rendimento estável -0.513*** -0.661*** -0.806*** -2.062*** 
 (0,123) (0,166) (0,175) (0,256) 
Constante     
 3.000 2.758 2.758 2.525 
 7 15 16 23 
Observações 10,03 8,656 14,25 11,23 

Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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2. Capacidade Financeira 

 

Tabela 13:  pontuação da probabilidade de alfabetização financeira e conhecimento de produtos 
financeiro em factores de aldeia 

 (1) (2) 
   
Zona Urbana 0,00816 -0,0308 
 (0,0520) (0,0934) 
Zona Peri-urbana -0,0314 0,118 
 (0,0977) (0,107) 
Zona rural -0,0350 -0.173* 
 (0,0546) (0,0961) 
Distancia em mins para a escola primaria 0,000841 -0,00126 
 (0,000597) (0,00110) 
Distancia em mins para a  clinica/hospital -0.00106*** 0,00111 
 (0,000387) (0,000924) 
Distancia em mins para ao banco -0.00111** -5.62e-05 
 (0,000515) (0,00105) 
Distancia em mins para uma IMF 0.00173*** -0.00725*** 
 (0,000515) (0,00109) 
A maioria das casas não têm energia dentro 0,0337 -0,0427 
 (0,0392) (0,0593) 
A maioria das casas não têm agua 
canalizada dentro 

-0,0247 0,124 

 (0,0457) (0,0932) 
Abastecimento de agua é um problema ate 
certo ponto 

0,0305 -0,0165 

 (0,0205) (0,0459) 
Abastecimento de agua não é problema -0,0220 0,0185 
 (0,0397) (0,0790) 
Desemprego é um problema até certo ponto -0,0155 0,0595 
 (0,0289) (0,0629) 
Crime é um problema até certo ponto -0.114*** 0,0616 
 (0,0264) (0,0510) 
Crime não é um problema 0,0461 0.197*** 
 (0,0321) (0,0715) 
Life in location has not changed from 5 years 
ago 

-0.0454* 0,0648 

 (0,0261) (0,0581) 
A vida na zona é pior do que há 5 anos atrás -0,0366 0,0494 
 (0,0426) (0,0678) 
Padrões normais de vestuário na zona 0,00368 -0,0438 
 (0,0234) (0,0471) 
Local de renda média (percepção) 0,0105 -0.265*** 
 (0,0333) (0,0761) 
Local de renda baixa (percepção) 0,0510 -0.280*** 
 (0,0385) (0,0786) 
Constante 1.336*** 1.829*** 
 (0,0512) (0,138) 
   
Observações 2.534 2.625 
df_m 19 19 
F 6,031 32,65 

Estimativas do modelo poisson. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 14:  Probabilidade de alfabetização financeira em factores demográficos e sócio-económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
idade 0,00167 0.00221* 0.00213* 0.00215* 
 (0,00106) (0,00119) (0,00117) (0,00117) 
masculino 0,0175 0,0171 0,0179 0,0176 
 (0,0193) (0,0200) (0,0200) (0,0201) 
Escola Primária 0,0433 0,0199 0,0221 0,0185 
 (0,0288) (0,0328) (0,0327) (0,0327) 
Escola Secundária 0.141*** 0.133*** 0.139*** 0.127*** 
 (0,0409) (0,0423) (0,0423) (0,0421) 
Ensino Pré-Universitário 0.252*** 0.239*** 0.246*** 0.236*** 
 (0,0448) (0,0477) (0,0480) (0,0470) 
Ler/Escrever Português -0,0312 -0,0155 -0,0231 -0,0138 
 (0,0380) (0,0367) (0,0362) (0,0354) 
Cabeça de Família 0,00224 -0,0132 -0,0122 -0,0145 
 (0,0271) (0,0295) (0,0294) (0,0298) 
2º quintil de renda  0,0261 0,0242 0,0228 
  (0,0250) (0,0249) (0,0249) 
3º quintil de renda  0,0340 0,0296 0,0287 
  (0,0271) (0,0267) (0,0266) 
4º quintil de renda  0,0314 0,0243 0,0169 
  (0,0287) (0,0278) (0,0287) 
Desempregado  0,0175 0,0165 0,0169 
  (0,0410) (0,0412) (0,0419) 
Emprego formal  0.104*** 0.106*** 0.102*** 
  (0,0346) (0,0346) (0,0351) 
Emprego informal  -0,0242 -0,0246 -0,0211 
  (0,0319) (0,0318) (0,0318) 
Auto-emprego  0,00386 0,00315 0,00447 
  (0,0258) (0,0259) (0,0262) 
Reformado  -0,105 -0,108 -0,106 
  (0,0982) (0,0995) (0,0993) 
1 = rendimento estável  -0.131*** -0.139*** -0.124*** 
  (0,0264) (0,0269) (0,0277) 
Aldeia urbana   0.0364* 0.0374* 
   (0,0212) (0,0218) 
Saved as a child    0.0563* 
    (0,0307) 
Um meio de 
comunicação usado 

   0,0566 

    (0,0398) 
Dois meios de 
comunicação usados 

   0,0158 

    (0,0359) 
Três meios de 
comunicação usados 

   0,0332 

    (0,0386) 
Quatro meios de 
comunicação usados 

   0,0410 

    (0,0553) 
Cinco meios de 
comunicação usados 

   0,0699 

    (0,0504) 
Seis meios de 
comunicação usados 

   0.139* 

    (0,0767) 
Constante 1.172*** 1.159*** 1.156*** 1.070*** 
 (0,0484) (0,0642) (0,0643) (0,0781) 
     
Observações 2.898 2.488 2.488 2.488 
df_m 7 16 17 24 
F 11,57 5,836 5,501 4,438 

Estimativas do modelo poisson. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 15:  Probabilidade de pontuação de conhecimento financeiro em factores demográficos e 
sócio-económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     
idade 0.00542*** 0.00439*** 0.00385*** 0.00403*** 
 (0,00132) (0,00128) (0,00125) (0,00123) 
masculino 0,0168 -0,00895 -0,00391 -0,00657 
 (0,0346) (0,0302) (0,0309) (0,0304) 
Escola Primária -0.0919** -0.0747* -0,0611 -0,0569 
 (0,0396) (0,0379) (0,0379) (0,0380) 
Escola Secundária -0.116* -0,0176 0,0151 0,0170 
 (0,0598) (0,0594) (0,0596) (0,0599) 
Ensino Pré-Universitário -0.246*** -0.184*** -0.143** -0.136* 
 (0,0715) (0,0700) (0,0681) (0,0692) 
Ler/Escrever Português 0.229*** 0,0669 0,0218 -0,0441 
 (0,0587) (0,0589) (0,0591) (0,0610) 
Cabeça de Família 0,0351 0.0766** 0.0835** 0.0837*** 
 (0,0364) (0,0312) (0,0325) (0,0316) 
2º quintil de renda  -0,00976 -0,0180 -0,0138 
  (0,0358) (0,0362) (0,0370) 
3º quintil de renda  0.0792** 0,0554 0,0467 
  (0,0359) (0,0370) (0,0358) 
4º quintil de renda  0.177*** 0.137*** 0.115*** 
  (0,0370) (0,0377) (0,0369) 
Desempregado  0,0548 0,0488 0,0509 
  (0,0554) (0,0584) (0,0586) 
Emprego formal  -0.144*** -0.125*** -0.121** 
  (0,0486) (0,0476) (0,0471) 
Emprego informal  -0,0218 -0,0265 -0,0198 
  (0,0487) (0,0486) (0,0476) 
Auto-emprego  -0.0760* -0.0828* -0.0838** 
  (0,0427) (0,0432) (0,0423) 
Reformado  -0,110 -0.131* -0,0784 
  (0,0801) (0,0750) (0,0723) 
1 = rendimento estável  0.440*** 0.400*** 0.358*** 
  (0,0270) (0,0255) (0,0257) 
Aldeia urbana   0.200*** 0.157*** 
   (0,0287) (0,0270) 
Saved as a child    -0,0411 
    (0,0368) 
Um meio de 
comunicação usado 

   0.280*** 

    (0,0943) 
Dois meios de 
comunicação usados 

   0.365*** 

    (0,0939) 
Três meios de 
comunicação usados 

   0.427*** 

    (0,0986) 
Quatro meios de 
comunicação usados 

   0.498*** 

    (0,0982) 
Cinco meios de 
comunicação usados 

   0.522*** 

    (0,103) 
Seis meios de 
comunicação usados 

   0.682*** 

    (0,104) 
Constante 0.915*** 0.854*** 0.839*** 0.579*** 
 (0,0645) (0,0747) (0,0754) (0,126) 
     
Observações 3.000 2.572 2.572 2.572 
df_m 7 16 17 24 
F 9,109 25,66 25,81 23,18 

Estimativas do modelo poisson. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 16:  Capacidade de cobertura despesas inesperadas em factores demográficos e sócio-
económicos 

 (1) (2) (3) (4) 
     

idade 0.117* 0.135* 0,114 0,0853 

 (0,0646) (0,0736) (0,0739) (0,0759) 

masculino 1,255 1,099 1,293 1,498 

 (1,500) (1,656) (1,638) (1,718) 

Escola Primária -1,767 -0,793 -0,306 -0,857 

 (2,200) (2,223) (2,210) (2,356) 

Escola Secundária 0,0463 1,093 2,432 1,764 

 (3,342) (3,604) (3,582) (3,638) 

Ensino Pré-Universitário 0,636 1,645 3,270 2,141 

 (3,977) (4,253) (4,252) (4,329) 

Ler/Escrever Português 1,882 0,868 -0,815 -1,425 

 (2,841) (3,057) (3,076) (3,123) 

Cabeça de Família 2,465 2,188 2,408 2,785 

 (1,632) (1,939) (1,902) (1,987) 

2º quintil de renda  6.330*** 5.930*** 5.530*** 

  (1,850) (1,861) (1,911) 

3º quintil de renda  7.044*** 6.046*** 5.640*** 

  (2,081) (2,076) (2,104) 

4º quintil de renda  4.503* 2,896 2,221 

  (2,325) (2,398) (2,448) 

Desempregado  1,730 1,478 0,925 

  (3,591) (3,589) (3,615) 

Emprego formal  -1,176 -0,538 -1,253 

  (2,813) (2,836) (2,923) 

Emprego informal  -0,115 -0,239 -1,155 

  (2,476) (2,501) (2,587) 

Auto-emprego  3,199 3,003 2,537 

  (2,192) (2,245) (2,357) 

Reformado  6,275 5,391 7,136 

  (6,613) (6,323) (6,564) 

1 = rendimento estável  5.586*** 3.956* 4.230* 

  (2,082) (2,039) (2,232) 

Aldeia urbana   8.236*** 7.424*** 

   (1,500) (1,596) 

pontuação de literacia 
financeira 

   -0,189 

    (0,473) 

Saved as a child    3,939 

    (3,045) 

Um meio de 
comunicação usado 

   2,488 

    (3,246) 

Dois meios de 
comunicação usados 

   5.659* 

    (3,108) 

Três meios de 
comunicação usados 

   2,645 

    (3,521) 

Quatro meios de 
comunicação usados 

   7,455 

    (4,906) 

Cinco meios de 
comunicação usados 

   9.829* 

    (5,245) 

Seis meios de 
comunicação usados 

   11,07 

    (7,528) 

Constante 54.43*** 47.08*** 46.50*** 42.31*** 

 (3,148) (3,903) (3,891) (5,417) 

     

Observações 2.996 2.568 2.568 2.484 

df_m 7 16 17 25 

F 2,407 3,055 5,494 4,412 

Estimativas do modelo de regressão. Erros padrão em parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 17:  índice de satisfação com os bancos comerciais em factores demográficos e sócio-
económicos 

 (1) 
  
idade 0,00239 
 (0,00399) 
masculino 0,0751 
 (0,0996) 
Escola Primária -0,0300 
 (0,132) 
Escola Secundária -0,0134 
 (0,195) 
Ensino Pré-Universitário 0,0658 
 (0,222) 
Ler/Escrever Português 0,153 
 (0,181) 
Cabeça de Família 0,0160 
 (0,113) 
2º quintil de renda 0,152 
 (0,125) 
3º quintil de renda 0,127 
 (0,115) 
4º quintil de renda 0,0760 
 (0,124) 
Desempregado 0,217 
 (0,183) 
Emprego formal 0,0618 
 (0,166) 
Emprego informal -0,0456 
 (0,148) 
Auto-emprego 0,184 
 (0,138) 
Reformado 0.779** 
 (0,348) 
1 = rendimento estável -0.212** 
 (0,106) 
Aldeia urbana 0,0231 
 (0,0815) 
pontuação de literacia financeira 0.0608** 
 (0,0289) 
Saved as a child -0.243** 
 (0,113) 
Um meio de comunicação usado 0,141 
 (0,259) 
Dois meios de comunicação usados -0,0413 
 (0,266) 
Três meios de comunicação usados -0,0870 
 (0,282) 
Quatro meios de comunicação usados 0,350 
 (0,300) 
Cinco meios de comunicação usados -0,000557 
 (0,305) 
Seis meios de comunicação usados 0.679* 
 (0,353) 
Constante -0,414 
 (0,365) 
  
Observações 1.458 
df_m 25 
F 3,092 

Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parênteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 18:  Probabilidade de uso de instrumentos financeiros em factores demográficos e sócio-
económicos 

 (1) 
Produtos de 
seguros 

(2)  
Crédito 
bancário 

(3) 
Poupança 
bancária 

(4) 
Transferências de dinheiro 

Índice de literacia financeira 
 

-0,0109 -0,00364 0,0162 0,0280 
(0,0252) (0,0332) (0,0288) (0,0269) 

Consciência do índice de produtos 
financeiros 

0.271*** 0.244*** 0.262*** 0.365*** 
(0,0236) (0,0329) (0,0233) (0,0209) 

Budgeting 0,000895 -0,00169 -0,00133 -0.00330*** 

 (0,00142) (0,00139) (0,00146) (0,00119) 

Vivendo dentro dos meios -0,000381 -7.82e-05 0,00144 -0,000749 
(0,00134) (0,00137) (0,00135) (0,00127) 

Não gasta em excesso 0,000481 0,000529 0.00170* 0,00121 
(0,000995) (0,00115) (0,000919) (0,000941) 

Monitorar despesas -0.00254** 0.00440** 0.00335** -0,00123 
(0,00128) (0,00191) (0,00154) (0,00139) 

Atitudes em relação a informação -0,00257 -0,000764 -0,00195 0,00144 
(0,00180) (0,00189) (0,00199) (0,00151) 

Planeando o inesperado  -0,000400 -0,000883 0,00160 0,000757 
(0,00120) (0,00124) (0,00132) (0,00104) 

Poupando para o futuro 6.20e-05 0,000580 0,000718 0,00133 
(0,00118) (0,00144) (0,00130) (0,00130) 

Visionário 0,000612 0.00354* 0,00176 -0.00582*** 
(0,00167) (0,00201) (0,00194) (0,00168) 

Provisões para a terceira idade -0,000893 -0,000626 0,00176 0.00199** 
(0,00113) (0,00146) (0,00112) (0,00100) 

Idade -0,00117 -0,00231 -0,00325 0.0166*** 

 (0,00404) (0,00508) (0,00491) (0,00438) 

Masculino -0,120 0,0388 0,101 -0,00284 

 (0,0930) (0,111) (0,0975) (0,0884) 

Escola Primária 0.205* 0,0908 -0,213 0,128 
(0,124) (0,146) (0,132) (0,103) 

Escola Secundária 0,248 0,00907 -0,225 -0,0795 
(0,172) (0,186) (0,194) (0,159) 

Ensino Pré-Universitário 0,311 -0,264 -0,100 -0,0841 
(0,189) (0,212) (0,232) (0,195) 

Ler/Escrever Português -0.270* -0,113 0,181 -0,207 
(0,140) (0,153) (0,150) (0,151) 

Cabeça de Família 0,0627 0.299** -0,176 0.198** 

 (0,109) (0,129) (0,114) (0,0938) 

 (0,108) (0,123) (0,129) (0,112) 

Constante -1.603*** -2.780*** -2.837*** -4.194*** 

 (0,355) (0,430) (0,366) (0,513) 

Observações 2.482 2.482 2.474 2.482 

df_m 35 35 34 35 

F 7,576 5,159 11,30 16,48 

Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabela 19:  Probabilidade de uso de instrumentos financeiros em contagens de Capacidade 
financeira 

 (5) 
Credito de IMF 

(6) 
Grupos de 
Poupança 
comunitária 

(7) 
Crédito informal 

(8) 
Poupança informal 

Índice de literacia financeira 
 

0.0523* -0,0293 -0,0261 -0,0352 
(0,0289) (0,0271) (0,0302) (0,0220) 

Consciência do índice de produtos 
financeiros 

0.248*** 0.290*** 0.196*** 0.361*** 
(0,0215) (0,0184) (0,0208) (0,0172) 

Orçamentação 0,000870 -0,00140 -0,00118 0,00155 

 (0,00151) (0,00142) (0,00113) (0,00103) 

Vivendo dentro dos meios -0.00416** 0,000319 -0.00439*** -0,000225 
(0,00165) (0,00117) (0,00117) (0,00117) 

Não gasta em excesso 0.00193* 0.00163** -0.00200** 0.00181** 
(0,00105) (0,000812) (0,000932) (0,000723) 

Monitorar despesas -6.64e-05 -0,00100 -0,000301 0,00100 
(0,00161) (0,00133) (0,00138) (0,00116) 

Atitudes em relação a informação -0.00309* -0,00121 0,000471 -0,000245 
(0,00187) (0,00175) (0,00153) (0,00137) 

Planeando o inesperado  0,000218 0,000770 -0,000919 7.80e-05 
(0,00136) (0,00118) (0,00134) (0,00110) 

Poupando para o futuro 0,000947 -0,000912 0.00219* -0,000889 
(0,00176) (0,00120) (0,00119) (0,00112) 

Visionário -0,000345 -0,00163 0.00410** -0,00182 
(0,00190) (0,00182) (0,00166) (0,00156) 

Provisões para a terceira idade 0,000987 0,000685 -0.00483*** -0.00208** 
(0,00122) (0,00102) (0,00116) (0,000805) 

Idade -0,00845 -0.00989** -0,00486 0,00118 

 (0,00567) (0,00395) (0,00409) (0,00371) 

Masculino -0,128 -0,00643 -0.226** -0.162** 

 (0,117) (0,0848) (0,0892) (0,0765) 

Escola Primária -0,0513 -0,0534 -0.252** -0,0605 
(0,131) (0,103) (0,119) (0,0968) 

Escola Secundária 0,0165 0,106 -0,210 0,0768 
(0,195) (0,172) (0,178) (0,143) 

Ensino Pré-Universitário -0,189 -0,0364 -0.430** -0,144 
(0,232) (0,196) (0,205) (0,162) 

Ler/Escrever Português -0,187 -0.466*** -0,116 -0,128 
(0,173) (0,163) (0,142) (0,124) 

Cabeça de Família -0,0317 0,0244 0,0402 0,0748 

 (0,131) (0,104) (0,105) (0,0834) 

 (0,113) (0,119) (0,113) (0,0964) 

Constante -1.849*** -1.404*** -0.717** -0.839*** 

 (0,481) (0,426) (0,355) (0,312) 

Observações 2.425 2.482 2.482 2.482 

df_m 33 35 35 35 

F 10,41 12,10 13,42 17,22 

Estimativas do modelo probit. Erros padrão em parenteses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

 


