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presente número dos Cadernos do 
Mercado de Valores Mobiliários con-
tém 4 textos de natureza económi-
ca. Estes textos têm um denominador 
comum pois todos eles se debruçam 
sobre matérias relacionadas com lite-
racia financeira. 

Os três primeiros artigos são tra-
balhos empíricos que usam uma base 
de dados obtida na sequência da as-
sinatura, em outubro de 2019, de um 
protocolo de cooperação entre a CMVM 
e um conjunto de mais de uma deze-
na de instituições de ensino superior 
em Portugal. Este protocolo visa, en-
tre outros, aprofundar o conhecimen-
to sobre os investidores e os potenciais 
investidores em Portugal, as suas ca-
racterísticas sociodemográficas, os 
respetivos processos de tomada de de-
cisão e enviesamentos comportamen-
tais, o nível de literacia financeira e os 
instrumentos financeiros que detêm.

Para a CMVM, o conhecimento 
aprofundado do perfil, conhecimen-
to, comportamentos, atitudes e deci-
sões dos investidores, atuais e poten-
ciais, constituiu um instrumento útil 
para a definição de iniciativas e medi-
das de educação financeira na prote-
ção dos investidores.

Na sequência da assinatura des-
se protocolo de cooperação, decor-

reu, em novembro de 2020, o primei-
ro inquérito online junto da população 
universitária, que incidiu essencial-
mente sobre questões relacionadas 
com literacia financeira. As respostas 
a este inquérito foram usadas nos três 
primeiros estudos deste número dos 
Cadernos.

O artigo de abertura parte da 
constatação de que não existe uma 
definição consensual de literacia fi-
nanceira nem medidas validadas em-
piricamente que sejam de utilização 
generalizada por académicos ou por 
organizações internacionais. Uma vez 
que a literacia financeira não é direta-
mente mensurável e que não há con-
senso quanto à definição e estratégia 
para a sua quantificação, os autores 
desenvolvem quatro medidas de lite-
racia financeira, associadas à autoa-
valiação de conhecimento, ao conhe-
cimento efetivo, ao comportamento e 
à atitude dos inquiridos. As determi-
nantes destes indicadores são anali-
sadas no universo dos estudantes do 
ensino superior em Portugal. Entre 
as principais conclusões obtidas, os 
autores referem que, quando as di-
mensões de comportamento e de ati-
tude financeira são acrescentadas à 
dimensão do conhecimento financei-
ro, o grau de literacia financeira dos 
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estudantes se reduz, o que significa 
que a utilização de diferentes defi-
nições e indicadores pode conduzir a 
diferentes perceções sobre a literacia 
financeira dos indivíduos. Não obs-
tante, os estudantes do sexo mascu-
lino a frequentar um curso de eco-
nomia ou uma área afim apresentam 
maior literacia financeira, indepen-
dentemente do indicador utilizado.

O segundo texto avalia os deter-
minantes da literacia financeira ob-
jetiva e o enviesamento entre esta e a 
autoavaliação da literacia financeira. 
Os determinantes da literacia objetiva 
estão de acordo com a literatura aca-
démica sobre o tema. Assim, as mu-
lheres e os jovens apresentam menor 
literacia do que os homens e os indi-
víduos mais velhos, enquanto os indi-
víduos com maior nível de formação 
académica têm uma literacia objeti-
va mais elevada, especialmente se a 
sua área de formação estiver de algu-
ma forma relacionada com as finan-
ças. Por outro lado, as mulheres e os 
jovens têm uma maior tendência para 
sobrestimar os respetivos conheci-
mentos financeiros. Também os in-
quiridos que detêm ativos financeiros 
e cuja área de estudo está relaciona-
da com as finanças acreditam ter um 
conhecimento financeiro mais eleva-
do do que realmente têm. Este excesso 
de confiança pode influenciar a toma-
da de decisões financeiras.

O terceiro artigo analisa as di-
ferenças de género entre investido-
res individuais em Portugal a partir 
da sua caracterização socioeconómi-
ca, literacia financeira, diversificação 
da carteira de ativos, atitude perante o 

risco e sobreconfiança. Confirmando 
estereótipos femininos e resultados 
prévios da literatura, os autores con-
cluem que as mulheres têm maior 
aversão ao risco e nível mais baixo de 
literacia financeira. Todavia, as mu-
lheres são mais sobreconfiantes que 
os homens, resultado que é similar 
ao reportado no segundo estudo des-
te número dos Cadernos mas que con-
traria as conclusões reportadas nou-
tros trabalhos académicos. O indicador  
Cohen’s d confirma estes resultados, 
embora relativize a significância da 
maior sobreconfiança das mulheres.

Finalmente, o quarto artigo efe-
tua uma revisão sistemática da litera-
tura sobre literacia financeira e pou-
pança. Os autores examinaram 183 
artigos publicados entre 2005 e 2019, 
com recurso a análise descritiva, de 
redes semânticas e narrativa, e des-
crevem os principais contributos da 
literatura académica no estudo da li-
teracia financeira e da poupança, bem 
como as principais opções metodoló-
gicas usadas nesses artigos. A análise 
lexical dos resumos dos artigos iden-
tificou mais de uma dezena de temas 
estudados, de que se destacam a lite-
racia financeira e respetiva mensu-
ração, os determinantes da literacia 
financeira, a poupança e os tipos de 
poupança, a educação financeira e o 
público-alvo, as finanças pessoais, a 
preparação financeira e a inclusão fi-
nanceira. Os autores do artigo deixam 
também algumas sugestões para in-
vestigação futura neste domínio.

Não faltam, pois, motivos de in-
teresse para uma leitura atenta e cui-
dada deste número dos Cadernos. l
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RESUMO

A dimensão da crise financeira global, a compreensão das suas 
causas e a gravidade da crise económica que se lhe sucedeu 
acentuaram a perceção da importância da literacia financeira quer 
para o bem-estar individual quer para a estabilidade económica e 
financeira global. Todavia, apesar da sua importância, não existe 
uma definição consensual de literacia financeira nem medidas 
validadas empiricamente, o que torna complexa a comparação 
dos resultados dos diferentes estudos. Tendo por base as diversas 
definições apresentadas na literatura, neste estudo desenvolvemos 
quatro medidas de literacia financeira e investigamos as suas 
determinantes no universo dos estudantes do ensino superior em 
Portugal, aplicando modelos logit ordenados. Utilizando dados de um 
questionário realizado a uma amostra de 960 estudantes, verificamos 
que quando são acrescentadas mais dimensões ao conhecimento 
financeiro, como o comportamento e a atitude financeira, o grau  
de literacia financeira dos estudantes reduz-se, pelo que os 
resultados empíricos podem apresentar diferenças significativas  
em função da medida de literacia utilizada. Concluímos que 
os estudantes do sexo masculino a frequentar um curso de 
economia ou uma área afim apresentam maior literacia financeira, 
independentemente da medida utilizada.
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crise financeira de 2008 demostrou 
que más decisões financeiras têm 
consequências para a economia como 
um todo e contribuiu para a cons-
ciencialização dos decisores políticos 
de vários países relativamente à falta 
de conhecimentos financeiros da po-
pulação em geral. Especificamente, 
uma proporção substancial de indi-
víduos carece de conhecimentos fi-
nanceiros básicos e de capacidades de 
gestão quotidiana do dinheiro, indis-
pensáveis para assegurar e melhorar 
o bem-estar financeiro das famílias 
(Schmeiser e Seligman, 2013). Além 
disso, os mercados e os produtos fi-
nanceiros têm-se tornado cada vez 
mais complexos e, simultaneamente, 
estão cada vez mais acessíveis, à me-
dida que as tecnologias digitais evo-
luem e a globalização se intensifica.

A literacia financeira constitui 
uma forma de conhecimento essen-
cial para os indivíduos, mas tam-
bém para a estabilidade económica 
e financeira global. Por conseguinte, 
tem assumido importância crescente 
na nossa sociedade, particularmen-
te para as gerações mais jovens que 
tomam decisões financeiras com im-
pacto relevante para toda a sua vida, 
o que se traduz em decisões mais de-
safiantes do que aquelas com que são 
confrontadas as gerações mais velhas 
(Hung et al., 2009). Nomeadamente, 
os estudantes têm de decidir investir 
em educação adicional ou planear a 
reforma. 

O campo de investigação relativo 

à literacia financeira é objeto de um 
debate ativo. Em primeiro lugar, não 
existe uma definição consensual de 
literacia financeira, uma vez que os 
diferentes investigadores e organiza-
ções entendem a literacia financeira 
segundo perspetivas específicas. Em 
segundo lugar, são escassos os estu-
dos empíricos que comparam as dife-
rentes medidas usadas para quantifi-
car a literacia financeira.

Com base na literatura, este ar-
tigo pretende identificar diferentes 
definições e medidas de literacia fi-
nanceira e comparar a robustez das 
suas determinantes, utilizando uma 
amostra de estudantes universitários 
portugueses. Desta forma, os nossos 
contributos para a literatura consis-
tem em: (1) enriquecer a investigação 
sobre literacia financeira centrada 
nos estudantes (Hastings et al., 2013; 
Lusardi e Mitchell, 2014; Artavanis 
e Karra, 2020); (2) construir qua-
tro medidas de literacia financeira e 
comparar os respetivos resultados; e 
(3) avaliar as determinantes da lite-
racia financeira dos estudantes uni-
versitários, utilizando essas quatro 
medidas. 

O resto do trabalho desenvolve-
-se do seguinte modo. A secção 2 ex-
plora as diferentes definições de lite-
racia financeira e apresenta as quatro 
medidas utilizadas neste estudo. A 
secção 3 expõe os dados e a metodo-
logia, enquanto a secção 4 discute os 
resultados empíricos. Finalmente, a 
secção 5 conclui este trabalho. l

A
1. INTRODUÇÃO

DIFERENTES MEDIDAS
DE LITERACIA FINANCEIRA:

O CASO DOS ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS PORTUGUESES
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ão existe uma definição consensual, 
nem medidas validadas empirica-
mente, de literacia financeira. Nesta 
secção, apresentamos as respostas 
dadas pela literatura à pergunta “o 
que é a literacia financeira?” e desen-
volvemos quatro medidas para usar 
como variáveis dependentes na aná-
lise econométrica.

2.1. Definição de literacia 
financeira 

Dada a diversidade de definições 
de literacia financeira encontra-

das na literatura, vários autores têm 
tentado sistematizar e comparar os 
diferentes conceitos utilizados nos 
estudos sobre o tema. A conclusão é 
que não existe uma definição consen-
sual entre investigadores e organiza-
ções (Hung et al., 2009; Huston, 2010; 
Oliver-Márquez et al., 2021). 

Alguns autores assumem que a 
literacia financeira se refere exclu-
sivamente ao conhecimento finan-
ceiro (Chen e Volpe, 1998; Hilgbert 
et al., 2003; Lusardi, 2008; Lusardi e 
Mitchell, 2011, 2014). De acordo com 
Lusardi (2008), por exemplo, a defi-
nição de literacia financeira corres-
ponde ao conhecimento de conceitos 
financeiros básicos, tais como a no-
ção de juros compostos, a diferen-
ça entre valores nominais e reais e a 
noção de diversificação do risco. Estes 
domínios de conhecimento corres-
pondem às famosas três perguntas 

(The Big Three) de Lusardi e Mitchell 
(2011), que se tornaram um modelo-
-padrão internacional na avaliação da 
literacia financeira.

A pedido da organização 
“Jump$tart Coalition for Personal 
Financial Literacy”, Moore (2003) e 
Mandell (2008) desenvolveram uma 
definição composta de literacia finan-
ceira, abrangendo os conhecimentos 
básicos de economia e estatística e a 
capacidade de aplicar estes conhe-
cimentos na tomada de decisões fi-
nanceiras. Na mesma linha, também 
Huston (2010) considerou estas duas 
dimensões, ou seja, a compreensão 
(conhecimento de finanças pessoais) 
e a sua utilização (aplicação de fi-
nanças pessoais). Nesta definição há 
uma distinção clara entre os concei-
tos de literacia financeira e conheci-
mento financeiro, sendo que o pri-
meiro termo envolve a capacidade de 
compreender a informação financei-
ra e tomar decisões eficazes utilizan-
do essa informação, enquanto o se-
gundo requer apenas a recordação de 
um conjunto de factos (Schmeiser e 
Seligman, 2013). 

Neste contexto, afigura-se ainda 
como relevante fazer a distinção entre 
educação financeira e literacia finan-
ceira. De acordo com a Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), a educação finan-
ceira deve ser considerada um pro-
cesso pelo qual se adquirem conheci-
mentos e competências financeiras e, 

N
2.  LITERACIA FINANCEIRA:
DEFINIÇÕES E MEDIDAS
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portanto, um conceito que promove a 
literacia financeira (OECD, 2005). Por 
conseguinte, na avaliação da literacia 
financeira é necessário usar uma de-
finição que envolva o resultado desse 
processo em termos de competência 
ou literacia. Desta forma, na definição 
operacional de literacia financeira, 
a OECD (2013) considera, para além 
do conhecimento e da compreensão 
de conceitos e riscos financeiros, as 
competências, motivação e confiança 
para aplicar esse conhecimento.  

Mais recentemente, a OCDE alar-
gou a sua definição de literacia fi-
nanceira para incluir três dimensões: 
conhecimento, comportamento e ati-
tude. É um conceito mais complexo e 
completo que envolve uma combina-
ção de vários fatores necessários para 
tomar decisões financeiras sólidas, 
como sejam consciência, conheci-
mento, habilidade, atitude e compor-
tamento (OECD, 2018). Esta defini-
ção mais alargada tem sido utilizada 
na análise mais recente dos dados de 
literacia financeira realizada por esta 
organização a nível internacional 
(OECD, 2020).

2.2. Quatro medidas  
de literacia financeira 

Devido à diversidade de definições 
de literacia financeira usadas na 

literatura, os métodos e instrumen-
tos utilizados para a sua quantifica-
ção também não estão normaliza-
dos. A OCDE recomenda orientações 
metodológicas para a preparação de 
inquéritos sobre conhecimento fi-
nanceiro. No entanto, os estudos em-

píricos recorrem a uma ampla gama 
de questões para medir esse conheci-
mento, o que dificulta a comparação 
quer dos inquéritos quer dos resul-
tados obtidos. A escolha das questões 
não é um aspeto irrelevante. Segundo 
Schmeiser e Seligman (2013), para 
que uma questão seja considerada 
uma boa medida de literacia finan-
ceira, a sua redação não deve afetar 
a resposta. No entanto, estes autores 
utilizam três questões diferentes para 
avaliar o conhecimento de numeração 
que envolvem o mesmo cálculo e re-
sultado e concluem que as três ques-
tões não apresentam níveis iguais de 
dificuldade.

Como a literacia financeira não 
é diretamente mensurável e não há 
consenso quanto à definição e es-
tratégia para a sua quantificação, 
no presente estudo foram identifi-
cadas quatro medidas proxy que se-
rão utilizadas como variáveis de-
pendentes na análise econométrica. 
As duas primeiras proxies assumem 
uma correspondência entre literacia 
financeira e conhecimento finan-
ceiro, mas são usadas duas estra-
tégias diferentes de quantificação: 
uma medida objetiva e outra subje-
tiva. No primeiro caso, é usado um 
teste de avaliação do conhecimento. 
O conhecimento objetivo é quantifi-
cado através das respostas corretas a 
13 questões sobre literacia financei-
ra (Quadro 1). As três primeiras per-
guntas avaliam o conhecimento de 
conceitos financeiros básicos, mas 
fundamentais, relacionados com ju-
ros compostos, inflação e poder de 
compra, e diversificação de risco e 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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retorno, à semelhança das famosas 
três perguntas de Lusardi e Mitchell 
(2011). As restantes questões testam 
o conhecimento sobre taxa de juro 
simples (questões 4 e 5), preço das 

obrigações (questão 6), relação en-
tre risco e retorno (questão 7) e so-
bre competências relacionadas com 
investimento, poupança e crédito 
(questões 8-13).

QUADRO 1 - Domínios de conhecimento utilizados para analisar o conhecimento objetivo3

1 Juros compostos - adaptado da pergunta QK6 da OECD (2018)
2	 Inflação	sobre	o	poder	de	compra	-	adaptado	da	questão	QK3	da	OECD	(2018)
3	 Diversificação	dos	riscos	-	adaptado	da	pergunta	QK7_3	da	OECD	(2018)
4	 Identificação	de	taxas	de	juro	-	adaptado	da	pergunta	QK4	da	OECD	(2018)
5	 Cálculo	de	juros	simples	-	adaptado	da	questão	QK5	da	OECD	(2018)
6	 Preço	das	obrigações	-	adaptado	do	National	Financial	Capability	Study	(NFCS)	de	2009
7	 Relação	entre	risco	e	retorno	-	adaptado	da	pergunta	QK7_1	da	OECD	(2018)
8	 Produtos	financeiros	estruturados
9 Capital garantido
10 Efeito de alavancagem e risco
11 Risco de perda de capital
12	 Euribor
13 Spread

Para quantificar o conhecimen-
to financeiro objetivo, os estudantes 
universitários responderam a 13 per-
guntas e a pontuação total para cada 
inquirido foi calculada através da 
contabilização no número de respos-
tas corretas (as respostas incorretas 
não foram penalizadas). A pontuação 
total de cada aluno foi posteriormente 
convertida em cinco categorias de li-
teracia financeira. Para facilitar a sua 

interpretação, optou-se por atribuir a 
seguinte classificação às categorias: 
0 - muito baixa (0-20%); 1 - baixa 
(21-40%); 2 - moderada (41-60%); 
3 - alta (61-80%); e 4 - muito alta 
(81-100%).

O conhecimento financeiro sub-
jetivo corresponde à perceção indi-
vidual do conhecimento, tendo sido 
aferido através de uma pergunta que 
pede aos alunos que indiquem a sua 

3
	O	National	 Financial	Capability	 Study	 (NFCS)	de	2009	analisou	as	capacidades	financeiras	da	população	adulta	nos	Estados	Unidos	e	 combinou	as	 famosas	

três	perguntas	de	Lusardi	e	Mitchell	(2011)	com	duas	perguntas	adicionais	sobre	juros	hipotecários	e	preço	das	obrigações.	Em	conjunto,	essas	cinco	questões	

tornaram-se	conhecidas	como	as	Cinco	Grandes	(Hastings	et	al.,	2013).
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auto-avaliação de conhecimento fi-
nanceiro em comparação com a média 
da população portuguesa. Essa ques-
tão foi adaptada da QK1 do questioná-
rio da OECD (2018) e utilizou uma es-
cala Likert de 5 pontos.

Na terceira proxy, consideramos 
que a literacia financeira tem duas di-
mensões: conhecimento e comporta-
mento. A OECD (2018) sugeriu a cria-
ção de uma escala de comportamento 
financeiro que envolve diferentes di-
mensões, a saber: comportamento de 
poupança, controlo das finanças pes-
soais, pagamento atempado das des-
pesas e escolha de produtos financei-
ros. No caso do nosso estudo, a gestão 
das finanças pessoais apresenta-se 
menos complexa, porque a maioria 
dos estudantes universitários está a 
frequentar uma licenciatura. Acresce 
que os jovens em geral têm menor 
disponibilidade para responder a lon-
gos questionários. Por outro lado, 
Beal e Delpachitra (2003), no seu es-
tudo sobre a literacia financeira dos 
estudantes na Austrália, relatam que 
os alunos adquirem conhecimento fi-
nanceiro principalmente através do 
investimento, dado que este envol-
ve tentativa e erro. Por conseguinte, 
consideramos o tipo de produtos fi-
nanceiros detidos pelos alunos como 
um indicador da tomada de decisões 
financeiras e, por sua vez, como um 
indicador de literacia financeira.

Os alunos foram questionados 
sobre a detenção de 14 produtos fi-
nanceiros diferentes (desde depósitos 
a investimentos em crowdfunding ou 
bitcoins). De acordo com Hilgert et al. 
(2003), estes produtos foram classifi-

cados em quatro categorias: a) gestão 
de fluxo de caixa, b) gestão de crédito, 
c) poupança ou investimento e d) ou-
tras experiências financeiras. A última 
categoria também incluiu a detenção 
de casa própria e outros ativos reais, 
como casas e terrenos. A pontuação 
total do comportamento financeiro de 
cada estudante é calculada atribuindo 
um ponto a cada categoria que inclui 
produtos financeiros detidos pelo es-
tudante. Assim, a terceira proxy de li-
teracia financeira, conhecimento e 
comportamento, é obtida somando a 
pontuação do conhecimento objetivo 
(que corresponde à primeira proxy) e a 
pontuação do comportamento finan-
ceiro. Com base na pontuação percen-
tual, o valor obtido é classificado em 
cinco categorias de literacia. 

Na quarta proxy, a literacia finan-
ceira abarca três dimensões: conhe-
cimento, comportamento e atitude. 
Segundo a ANZ (2015), a literacia fi-
nanceira é uma combinação complexa 
de habilidade, conhecimento, atitude 
e comportamento em relação ao di-
nheiro. Deste modo, a atitude finan-
ceira pode determinar a capacida-
de financeira de um indivíduo, sendo 
considerada uma variável explicativa 
da literacia financeira, mas pode tam-
bém, e em alternativa, ser considera-
da na própria definição de literacia fi-
nanceira. Para construir a pontuação 
relativa à atitude financeira, a OECD 
(2018) usa três questões para avaliar 
a atitude individual, considerando a 
preferência por consumo e curto pra-
zo versus preferência por poupança 
e longo prazo. A ANZ (2015) desen-
volveu uma variável composta para  

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
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medir a atitude financeira que in-
cluiu quatro fatores: autoeficácia fi-
nanceira, gestão do dinheiro causa 
ansiedade, impulsividade e aspiração 
financeira. A impulsividade signifi-
ca que os indivíduos agem antes de 
pensar o que corresponde a um to-
mador de risco (ANZ, 2015). Na nos-
sa opinião, uma definição ampla de 
tomador de risco também influen-
cia a autoconfiança na capacidade de 
mudar a situação financeira (defini-
da anteriormente como autoeficá-
cia financeira) e o desejo de alcançar 
o sucesso financeiro com uma for-
te orientação para a realização (que 
corresponde ao conceito de aspiração 
financeira). Acresce que, segundo 
Moore (2003), os comportamentos 
de proteção versus comportamentos 
de risco são manifestações de habili-
dade e competência na gestão do di-
nheiro. Por conseguinte, no presen-
te trabalho, a atitude em relação ao 
risco foi aferida através de seis per-
guntas que averiguam a preferência 
em relação ao risco dos inquiridos e 
a sua atitude em relação a diferen-
tes tipos de risco: 1) preferência em 
relação ao risco, 2) risco de capi-
tal, 3) risco de perda de papel (paper 

loss), 4) risco de insolvência, 5) risco 
de liquidez e 6) escolha da composi-
ção da carteira e trade-off entre retor-
no e risco. Assim, o conceito de lite-
racia financeira, no âmbito da quarta  
proxy, resulta da soma das pontuações 
de conhecimento financeiro objetivo, 
comportamento financeiro e atitude 
em relação ao risco.

A Figura 1 mostra a frequência por 
categoria de literacia financeira para 
cada proxy. Ao comparar as duas pri-
meiras medidas de conhecimento fi-
nanceiro, objetivo e subjetivo, cons-
tata-se que os alunos universitários 
portugueses subestimam o seu co-
nhecimento financeiro, dado que o 
seu conhecimento objetivo é mais ele-
vado do que o conhecimento que pen-
sam ter comparativamente à média da 
população portuguesa. À medida que 
mais dimensões são adicionadas ao 
conhecimento financeiro, a literacia 
financeira dos alunos piora. Daqui se 
conclui que a utilização de diferentes 
definições e medidas de quantificação 
sugere diferentes conclusões sobre a 
literacia financeira. No entanto, o ob-
jetivo do nosso estudo não pressupõe 
identificar a melhor definição ou me-
dida de quantificação. l

DIFERENTES MEDIDAS
DE LITERACIA FINANCEIRA:

O CASO DOS ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS PORTUGUESES
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FIGURA 1 - Frequências por categoria de literacia financeira

Conhecimento
objetivo

52.19

1.15

5.42 13.85

27.4

Conhecimento
subjetivo

37.71

3.85

16.465.21

36.77

Conhecimento
e comportamento

37.71

3.85

16.465.21

36.77

Conhecimento,
comportamento e atitude

47.39

2.92

9.170.1

40.42

Nota:	Para	o	conhecimento	subjetivo:	0	–	baixo;	1	–	abaixo	da	média;	2	–	na	média;	3	–	acima	da	média;	4	-	alto.	

Para	as	outras	três	medidas:	0	–	muito	baixo	(0-20%);	1	–	baixo	(21-40%);	2	–	moderado	(41-60%);	3	–	alto	(61-80%);	

e	4	–	muito	alto	(81-100%).

0	-	baixo

1	-	abaixo	da	média

2	-	na	média

3	-	acima	da	média

4	-	alto
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esta secção procede-se à apresenta-
ção e definição das variáveis indepen-
dentes consideradas como possíveis 
determinantes da literacia financei-
ra. Neste estudo são usados os dados 
provenientes de um inquérito online 
elaborado pela Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM) 
e destinado aos estudantes das 
Universidades Portuguesas, imple-
mentado em novembro de 2020. Após 
validação das respostas, e de acordo 
com o objetivo do estudo, a amostra 
final utilizada é de 960 estudantes.

Para além das questões relativas à 
construção das quatro medidas de lite-
racia financeira acima mencionadas, o 
inquérito aplicado inclui questões sobre 
as determinantes habituais da literacia 

financeira (Beal e Delpachitra, 2003; 
Hung et al., 2009; Hastings et al., 2013; 
Lusardi e Mitchell, 2014; Batsaikhan e 
Demertzis, 2018; Salvatore et al., 2018; 
Artavanis e Karra, 2020). Estas deter-
minantes correspondem às seguintes 
variáveis socioeconómicas: género, 
nível de escolaridade, área de estudo, 
rendimento, género, idade, nível de 
escolaridade, área de estudo, rendi-
mento e residência. Adicionalmente, 
a preferência pelo risco foi incluída 
como uma variável explicativa no caso 
das três primeiras medidas de litera-
cia; na quarta medida, como anterior-
mente referido, o risco foi incorporado 
no cálculo da variável dependente. O 
quadro 2 apresenta a descrição destas 
variáveis.

N
3. METODOLOGIA E DADOS
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QUADRO 2 – Estatísticas descritivas

Género Masculino = 1; outro = 0 0,472

Idade Menos de 21 anos = 1; 21 ou mais = 0 0,516

Nível de escolaridade Mestrado/Doutoramento = 1; Licenciatura = 0 0,306

Área de estudo	 Economia	e	áreas	afins	=	1;	outra	=	0	 0,624

Rendimento Mais de 500€ = 1; 500€ ou menos = 0 0,277

Residência 

 Norte 0,251

 Centro 0,314

 Área Metropolitana de Lisboa (AML) 0,204

 Sul e Ilhas (categoria base) 0,231

Variáveis independentes Definição Proporção de 1
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Preferência pelo risco 1 – Extremamente avesso ao risco 10,6

 2 – Avesso ao risco 40,5

 3 – Neutro ao risco 25,4

 4 – Amante do risco 22,3

 5 – Extremamente amante ao risco 1,2

Variáveis independentes Escala de Likert % dos inquiridos

A amostra de estudantes universi-
tários que compõe este estudo é maio-
ritariamente constituída por mulheres 
(52,3%) e por jovens com idade inferior 
a 21 anos (51,6%). Quanto ao nível de 
escolaridade, cerca de 30,6% frequen-
tam um mestrado ou doutoramen-
to e mais de 62% frequentam estudos 
na área de economia ou afins. Mais de 
31% têm residência no Centro do país, 
cerca de 25% no Norte, 20,4% na Área 
Metropolitana de Lisboa e 23,1% re-
sidem no Sul ou Ilhas. Em termos de 
rendimento mensal, a grande maio-
ria (70%) dispõe de um rendimento 
igual ou inferior a 500€. Quanto ao ris-

co, 40,5% consideram-se avessos ao 
risco, 25,4% neutros ao risco, 22,3% 
amantes do risco, 10,6% extremamen-
te avessos ao risco e 1,2% consideram-
-se extremamente amantes do risco. 

Dado que as quatro medidas usa-
das como variável dependente apre-
sentam categorias discretas e orde-
nadas do nível de literacia financeira, 
foi utilizado o modelo logit ordenado 
(McCullagh, 1980). Desta forma, a va-
riável dependente Y é uma manifesta-
ção observável de uma variável não 
observável Y*, sendo esta uma com-
binação linear de um conjunto de va-
riáveis explicativas:

onde ui segue uma função de dis-
tribuição acumulada igual a F (•). 
Considerando k categorias da variá-
vel dependente, Y=k se k-1 <Yk, sendo 

∂ um ponto de corte desconhecido, a 
ser estimado. As probabilidades asso-
ciadas aos resultados observados são 
dadas por:*

A estimação deste mode-
lo é feita pelo método da máxima 

verosimilhança. 

(1)

(2)
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oram estimados quatro modelos de 
escolha ordenada, um para cada me-
dida de literacia financeira. Dada a 
natureza do modelo logit ordenado, 
os coeficientes estimados não forne-
cem uma interpretação direta, pelo 
que se deve apenas interpretar a sig-
nificância estatística e a direção dos 
efeitos (Quadro 3). Os resultados re-
velam que, em geral, a maioria das 
variáveis independentes não exerce 
uma influência constante na literacia 
financeira. 

Em relação ao nível de escolari-
dade, a frequência de um mestrado 
ou doutoramento tem uma influên-
cia positiva nas medidas de literacia 
financeira aferidas com base no co-
nhecimento objetivo e no conheci-
mento e comportamento financeiro. 
No caso do rendimento, este surge 
como uma determinante positiva e 
estatisticamente significativa ape-
nas na terceira medida, conhecimen-
to e comportamento, bem como na 
quarta medida, conhecimento, com-
portamento e atitude. Este resultado 
parece coerente, uma vez que estas 
medidas incluem o comportamento 
financeiro, que considera os produ-
tos financeiros detidos por cada alu-
no, o que, por conseguinte, está rela-

cionado com o nível de rendimento. 
Ser mais jovem, isto é, ter uma idade 
inferior a 21 anos, está negativamen-
te relacionado com a literacia, exceto 
na medida de conhecimento objetivo, 
onde esta variável não apresenta sig-
nificância estatística. Tal sugere que, 
à medida que a idade aumenta, espe-
ra-se um aumento dos níveis de lite-
racia financeira.

Quanto ao local de residência, os 
efeitos são bastante díspares entre os 
quatro modelos. No que diz respeito à 
categoria base, com exceção da ter-
ceira definição, conhecimento e com-
portamento, residir no Norte aparece 
como fator positivo de maiores níveis 
de literacia; o Centro apenas exer-
ce influência na medida de conheci-
mento objetivo; e a residência na AML 
contribui positivamente para a litera-
cia, com exceção da medida relativa 
ao conhecimento subjetivo. No caso 
da preferência pelo risco, os resulta-
dos sugerem que os estudantes com 
menor aversão ao risco, para além 
de se considerarem financeiramente 
mais conhecedores quando compa-
rados com a média da população (co-
nhecimento subjetivo), têm de facto 
maiores níveis de conhecimento fi-
nanceiro objetivo.

F
4. RESULTADOS EMPÍRICOS

DIFERENTES MEDIDAS
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QUADRO 3 – Determinantes: direção dos efeitos e significância estatística

Constante  (+) *** (+) *** (+) *** (+) ***

Nível de escolaridade  (+) *** (+) (+) ** (+)

Área de estudo  (+) *** (+) *** (+) *** (+) ***

Rendimento  (+) (+) (+) *** (+) **

Idade  (-) (-) *** (-) ** (-) *

Género  (+) *** (+) *** (+) *** (+) ***

Residência    

 Norte (+) ** (+) * (+) (+) **

 Centro (+) *** (+) (+) (+)

 AML (+) ** (+) (+) * (+) **

Preferência por risco  (+) *** (+) *** (+) 

Nº de observações  960 960 960 960

AIC  2093,6 2337,6 2212,8 1893,8

Log-likelihood  -1033,8 -1155,8 -1093,4 -934,9

MODELO 1 
Conhecimento 

Objetivo

MODELO 4
Conhecimento, 

Comportamento
e Atitude

MODELO 3  
Conhecimento

e Comportamento

MODELO 2
Conhecimento 

Subjetivo

***,	**,	*	

significância	estatística	

a	1%,	5%,	10%,	

respetivamente

Face ao exposto, poderemos con-
cluir que o efeito das variáveis explica-
tivas analisadas anteriormente é sen-
sível à forma de medição da literacia 
financeira. Contudo, os resultados su-
gerem que ter como principal área de 
estudo a Economia ou uma área afim, 
bem como ser do género masculino, são 
determinantes robustas de um maior 
grau de literacia financeira, dado que 
apresentam um coeficiente estimado 
positivo e significativo independente-
mente da medida de literacia utilizada. 
Os resultados para o género estão de 
acordo com a literatura (Chen e Volpe, 
2002; Hung et al., 2009; Ford e Kent, 
2010; Lusardi et al., 2010; Barboza et 

al., 2016; Artavanis e Karra, 2020)4, que 
aponta para a existência de diferenças 
na literacia financeira entre homens 
e mulheres. No entanto, alguns estu-
dos (Fonseca et al., 2012, entre outros) 
sugerem precaução na interpretação 
deste resultado, pois as diferenças de 
género podem estar relacionadas com 
o questionário e as medidas utiliza-
das e não com características dos in-
quiridos. Em relação à área de estudo, 
os resultados também se alinham com 
a literatura (Mahdavi e Horton, 2014; 
Artavanis e Karra, 2020); tal como es-
perado, os indivíduos da área de eco-
nomia e afins mostram maior conhe-
cimento financeiro. l

4
	Ver	Bucher-Koenen	et	al.	(2017)	para	um	levantamento	da	literatura.
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ste estudo demonstra que diferen-
tes definições e diferentes medidas 
de quantificação produzem diferentes 
conclusões relativamente à literacia 
financeira dos estudantes universitá-
rios portugueses. Comparando as duas 
primeiras proxies, conhecimento ob-
jetivo e conhecimento subjetivo, cons-
tata-se que os estudantes subestimam 
o seu conhecimento, ao contrário do 
referido em outros estudos publicados. 
Além disso, a consideração de outras 
dimensões para além do conhecimen-
to financeiro, como o comportamento 
financeiro e a atitude perante o risco, 
implica um menor nível de literacia fi-
nanceira dos alunos, o que comprova 
que as conclusões dos diferentes estu-
dos relativamente à literacia financei-
ra dos inquiridos dependem da medida 
de literacia utilizada.

Os resultados das estimações, 
recorrendo a modelos logit ordena-
dos, indicam que a maioria das de-
terminantes são sensíveis à medida 
de literacia financeira utilizada. Não 
obstante, os estudantes do sexo mas-
culino ou da área de economia apre-
sentam maiores níveis de literacia, 
independentemente da medida utili-
zada. Quando a literacia financeira é 

definida de forma mais alargada, in-
cluindo as dimensões comportamen-
to e atitude financeira, os estudan-
tes com idades superiores a 21 anos 
e com rendimentos superiores a 500 
euros são mais suscetíveis de ter ní-
veis de literacia mais elevados, suge-
rindo que a gestão financeira pessoal 
ao longo da vida aumenta a literacia 
financeira. Quanto ao nível de esco-
laridade, residência e preferência pelo 
risco, os seus efeitos não são robustos 
nos quatro modelos.

Dado que as decisões financeiras 
individuais são cada vez mais com-
plexas, os resultados relativos à im-
portância da área de estudo sugerem 
a necessidade de a educação financei-
ra ser incluída no currículo escolar, 
dado que tais aprendizagens devem 
ser transversais a toda a sociedade e 
ocorrer em idades mais jovens. Em 
termos de investigação, será necessá-
rio aprofundar a compreensão de ou-
tras dimensões da literacia financeira 
para além do conhecimento financei-
ro, nomeadamente no que se refere ao 
comportamento e atitude financeira, 
utilizando inquéritos longitudinais e 
técnicas alternativas, como experiên-
cias de escolha discretas. l

E
5. CONCLUSÃO
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RESUMO

Este estudo utiliza dados um de inquérito a investidores 
portugueses, reais e potenciais, para avaliar os determinantes 
da literacia financeira objetiva e o enviesamento entre a literacia 
financeira percecionada e a literacia financeira objetiva. 
Os determinantes da literacia objetiva estão de acordo com a 
literatura. Os resultados sobre o enviesamento de perceção da 
literacia financeira mostram que as mulheres e os jovens têm 
uma maior tendência para sobrestimar os seus conhecimentos 
financeiros. Curiosamente, as pessoas que detêm ativos financeiros 
e cujo campo de estudo está relacionado com as finanças, embora 
exibam uma literacia objetiva mais elevada, também acreditam ter 
um conhecimento financeiro mais elevado do que realmente têm. 
Este excesso de confiança pode influenciar a tomada de decisões 
financeiras, aumentando a tolerância ao risco e a procura de 
investimentos menos diversificados, de prazo mais curto, e, por 
conseguinte, mais arriscados.
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literacia financeira reflete o grau em 
que o indivíduo pode compreender as 
questões financeiras e tem a compe-
tência e vontade de agir com base nes-
se conhecimento (Balasubramnian e 
Sargent, 2020), ou seja, de tomar de-
cisões informadas sobre planeamen-
to financeiro, acumulação de riqueza, 
dívida e pensões (Lusardi e Mitchell, 
2014). A literacia financeira está as-
sociada a resultados positivos para 
os indivíduos e para as famílias; por 
exemplo, estudos empíricos ante-
riores encontraram evidência do seu 
efeito nas finanças domésticas (Feng 
et al., 2019). 

A crescente complexidade dos 
conceitos financeiros enfatiza ain-
da mais a importância de estudar a 
literacia financeira e os seus efeitos. 
Adicionalmente, é importante distin-
guir a literacia financeira objetiva (ou 
real) da literacia financeira percecio-
nada (ou subjetiva), pois eventuais 
enviesamentos cognitivos podem ter 
implicações na tomada de decisão 
financeira.

A literacia financeira subjetiva 
reflete-se no comportamento efeti-
vo dos indivíduos. Por exemplo, esta 
tem sido associada aos padrões de 
transação em mercados financeiros 
(Bellofatto et al., 2018). Estudos re-
centes sugerem que as perceções so-
brestimadas da literacia financeira 
podem influenciar a tomada de de-
cisões e produzir resultados nega-
tivos para indivíduos e/ou famílias 
(Balasubramnian e Sargent, 2020). 

No entanto, pouca investigação se 
tem centrado nos efeitos conjuntos da 
literacia financeira objetiva e perce-
cionada. Além disso, embora a relação 
entre a literacia financeira objetiva e 
subjetiva tenha sido analisada (Nejad 
e Javid, 2018), os determinantes da 
diferença entre as duas permanecem 
pouco claros. Assim, o principal obje-
tivo da presente investigação é escla-
recer esta questão, identificando as 
características individuais que deter-
minam o enviesamento de perceção 
da literacia financeira, o que por sua 
vez pode ajudar a explicar as decisões 
financeiras individuais (Nejad e Javid, 
2018). Além disso, este estudo tam-
bém avalia os determinantes da lite-
racia financeira objetiva.

A literatura descreve um hiato 
de género no comportamento finan-
ceiro, por exemplo no que respeita à 
participação nos mercados financei-
ros, que pode ser justificada pela me-
nor literacia financeira das mulhe-
res (ver, por exemplo, Van Rooij et 
al., 2012). A elevada literacia finan-
ceira é suscetível de aumentar a par-
ticipação nos mercados financeiros 
(Yamori e Ueyama, 2021) e tem sido 
sugerido que as mulheres têm me-
nos literacia financeira do que os ho-
mens (por exemplo, Bucher-Koenen 
et al., 2017; Lusardi e Mitchell, 2014). 
Além disso, o efeito do enviesamen-
to de perceção da literacia financeira 
pode ser diferente para os investido-
res do género masculino e feminino. 
Por exemplo, a associação entre o ris-

A
1. INTRODUÇÃO

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA
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co financeiro incorrido e a literacia fi-
nanceira objetiva e percecionada não 
é a mesma para homens e mulheres. 
Bannier e Neubert (2016) observam 
que, ao contrário dos homens, ape-
nas a literacia financeira objetiva está 
associada a padrões de investimento 
para as mulheres, embora a literacia 
financeira percecionada das mulhe-
res esteja mais fortemente relaciona-
da com investimentos sofisticados do 
que a literacia percecionada dos ho-
mens. Assim, o género pode ajudar a 
explicar o hiato entre a literacia fi-
nanceira objetiva e a literacia finan-
ceira percecionada. 

Chen et al. (2018) notam que no 
mercado chinês de empréstimos en-
tre pares, os empréstimos das mu-
lheres têm um desempenho inferior 
e são mais propensos ao incumpri-
mento do que os dos homens, em-
bora as diferenças de género tendam 
a ser menores para níveis elevados 
de educação ou rendimento. De fac-
to, níveis mais elevados de educação 
ou rendimentos têm sido associados 
a investidores mais instruídos finan-
ceiramente (Hastings et al., 2013). É 
também plausível que os indivíduos 
possam melhorar a sua literacia fi-

nanceira através da participação nos 
mercados financeiros (esta causali-
dade inversa foi testada por Yamori 
e Ueyama, 2021). Além disso, a idade 
é frequentemente considerada como 
um determinante da literacia finan-
ceira; os jovens adultos são mais pro-
pensos a ter uma literacia financeira 
baixa (Lusardi et al., 2010). Chen et al. 
(2018) sugerem também que, quan-
do os investidores trabalham na área 
das finanças ou em indústrias de tec-
nologias de informação, há mais se-
melhanças entre os investidores do 
sexo feminino e masculino. Assim, 
o campo de estudo pode também ser 
um determinante de "erros de cali-
bração" do conhecimento financeiro, 
ou seja, "a diferença absoluta entre 
conhecimento subjetivo e objetivo" 
(Alba e Hutchinson, 2000, p. 123). 
Neste estudo, este "erro de calibra-
ção" é designado por "enviesamento 
da perceção".

Após a introdução, este trabalho 
está organizado da seguinte forma. A 
Secção 2 apresenta os dados, a Secção 
3 destaca os principais aspetos meto-
dológicos, a Secção 4 mostra os resul-
tados e a Secção 5 realça as principais 
conclusões.
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Os dados utilizados no presente es-
tudo foram obtidos através de um 
inquérito conduzido por uma par-
ceria entre a Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM) e 
um consórcio de universidades por-
tuguesas, com o objetivo de adqui-
rir um melhor conhecimento sobre 
os investidores portugueses, atuais 
e potenciais. O inquérito baseou-se 
num questionário divulgado atra-
vés de bases de dados de correio ele-
trónico e disponível online durante o 
mês de novembro de 2020. No total, 
houve 2897 inquiridos, sendo que 
52,33% deles se auto-identificam 
como estudantes. Esta elevada per-
centagem de estudantes é explicada 
pelo envolvimento das universidades 
no inquérito.

Este estudo utiliza 21 das 35 per-

guntas que foram incluídas no inqué-
rito (uma pergunta inicial foi dividi-
da em 3 perguntas). As respostas não 
razoáveis, não classificáveis, ou em 
falta foram descartadas (a exceção a 
este procedimento foram as pergun-
tas relacionadas com a literacia fi-
nanceira, onde as respostas em falta 
foram consideradas como respostas 
erradas). Após esta filtragem, regis-
tam-se 1720 respostas utilizáveis.

A literacia percecionada foi me-
dida pela pergunta "Como avalia os 
seus conhecimentos sobre produ-
tos e mercados financeiros?", a qual 
foi respondida utilizando uma esca-
la do tipo Likert de 5 pontos. A Tabela 
1 mostra a distribuição dos valores 
desta variável. Mais de dois terços dos 
inquiridos relatam um nível baixo ou 
moderado de literacia financeira. 

O
2. DADOS

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA

TABELA 1 - Literacia percecionada

 0 Muito baixa 152 (8,8%)

 1 Baixa 600 (34,9%)

 2 Moderada 633 (36,8%)

 3 Alta 265 (15,4%)

 4 Muito alta 70 (4,1%)

 Nível (0: mínimo) Escala qualitativa Número de respondentes

A literacia financeira objeti-
va foi avaliada recorrendo a 12 ques-
tões práticas sobre as seguintes ques-
tões: cálculo da taxa de juro, impacto 
das taxas de juro no montante final 

de uma conta poupança (duas ques-
tões), impacto conjunto da inflação e 
da taxa de juro no valor final real de 
um investimento, relação entre risco 
e retorno, relação entre diversificação 
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e risco, instrumentos financeiros es-
truturados, instrumentos financeiros 
com capital garantido, impacto das 
taxas de juro no preço das obrigações 
de juro fixo, perdas potenciais num 
investimento parcialmente financia-
do por dívida, conceito de Euribor, 
e conceito de spread de crédito. Esta 
informação foi depois utilizada para 
calcular um índice de literacia finan-
ceira, obtido através da divisão do nú-

mero de respostas corretas pelo nú-
mero total de perguntas.

A literacia percecionada apresen-
ta uma média de 1,71, uma mediana de 
2, e um desvio padrão de 0,967; en-
quanto a pontuação de literacia fi-
nanceira objetiva tem uma média de 
0,712, uma mediana de 0,75, e um 
desvio padrão de 0,163. A Figura 1 
mostra a distribuição do índice de li-
teracia financeira.

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA

FIGURA 1 – Distribuição do índice de literacia financeira
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As variáveis (caraterísticas pessoais) utilizadas para explicar a literacia 
financeira objetiva e o enviesamento de perceção foram as seguintes:

• Género, codificado como 0 para os homens e 1 para as mulheres.
• Educação, codificada como 1 se o respondente tiver um diploma univer-

sitário e 0 se tiver apenas o ensino secundário ou se estivesse a frequen-
tar a universidade, mas ainda não tivesse um diploma.

• Área de formação, codificada em 1, 2 e 3 de acordo com a proximidade 
à área financeira (por exemplo, biologia, humanidades, medicina fo-
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ram classificadas como 1; engenharia, informática, matemática foram  
classificadas como 2; finanças, economia, gestão foram classificadas 
como 3).

• Situação laboral, codificada como 1 se o inquirido estiver empregado e 
0 se não estiver.

• Rendimento, avaliado utilizando oito classes do rendimento mensal 
líquido, em euros: ≤500 (classe 1), ]500, 1000], ]1000, 1500], ]1500, 
2000], ]2000, 2500], ]2500, 3500], ]3500, 5000], e >5000 (classe 8).

• Títulos, avaliados utilizando cinco classes, de acordo com a percenta-
gem da riqueza total investida em títulos: 0% (classe 0), ]0%, 25%], 
]25%, 50%], ]50%, 75%], e >75% (classe 4).

• Metropolitana, codificada como 1 se o inquirido viver numa das duas 
áreas metropolitanas portuguesas (Lisboa e Porto) e 0 se residir noutra 
zona do país.

• Idade, igual à idade do inquirido em anos.

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA

A Tabela 2 mostra as estatísticas 
descritivas destas variáveis. A amos-
tra inquirida é equilibrada em termos 
de género e situação laboral. A maio-
ria dos inquiridos tem níveis de edu-
cação elevados, embora não em áreas 
de conhecimento relacionadas com 
finanças e vive fora das áreas me-
tropolitanas de Lisboa e do Porto. A 
maioria dos inquiridos tem níveis de 

rendimentos baixos, o que se traduz 
numa baixa participação no merca-
do financeiro. A amostra é bastan-
te jovem, com uma mediana e média 
de 26 e 31,88 anos, respetivamente, 
embora a idade varie entre os 17 e 99 
anos. Estas características são, em 
grande medida, o resultado de uma 
elevada percentagem de estudantes 
na amostra. l

TABELA 2 - Estatísticas descritivas das variáveis explicativas

Género 0 0,49 0,50 0 1

Educação 1 0,62 0,49 0 1

Área de formação 3 2,28 0,88 1 3

Situação laboral 0 0,50 0,50 0 1

Rendimento 2 2,71 1,80 1 8

Títulos 0 0,52 0,93 0 4

Metropolitana 0 0,36 0,48 0 1

Idade 26 31,88 13,75 17 99

Variável Mediana Média Desvio padrão Mínimo Máximo
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ste documento tem um duplo objeti-
vo. Pretende avaliar os determinantes 
da literacia financeira objetiva, mas, 
mais importante ainda, também o 
impacto desses determinantes no en-
viesamento entre a literacia percecio-
nada e objetiva.

A primeira tarefa é conduzida uti-
lizando um modelo tobit de tipo I com 
variável dependente censurada à es-
querda e à direita com erros normais. 
O modelo tobit é uma escolha natural, 
uma vez que quando a variável depen-
dente é censurada, os modelos OLS 
são tendencialmente enviesados e in-
consistentes. Neste modelo, além das 
oito variáveis apresentadas na Tabela 
2, incluímos também a literacia per-
cecionada como potencial determi-
nante, uma vez que esta pode ajudar 
a explicar a literacia objetiva (ver, por 
exemplo, Nejad e Javid, 2018).

Para a segunda tarefa, criamos 
uma medida do enviesamento de 
perceção calculada como a diferen-
ça entre a literacia percecionada pa-

dronizada e a literacia objetiva pa-
dronizada. Essa medida foi depois 
agrupada em 5 classes: < -1,5 (clas-
se 0), [-1,5, -0,5[, [-0,5, 0,5], ]0,5, 
1,5], e >1,5 (classe 4). Finalmente, 
estimamos um modelo probit orde-
nado com erros normais. O proce-
dimento de classificação e o modelo 
probit ordenado permitem-nos lidar 
corretamente com os erros de medi-
ção, uma vez que não conhecemos o 
"verdadeiro" enviesamento de per-
ceção. Adicionalmente realizamos 
análises de robustez do procedimen-
to de classificação utilizando limites 
de classe alternativos para a variá-
vel dependente, e do modelo, condu-
zindo uma regressão simples OLS do 
enviesamento de perceção sobre os 
seus potenciais determinantes.

Para todos os modelos, apre-
sentamos apenas as estimativas dos 
determinantes significativos, após 
a remoção sequencial dos que não 
eram estatisticamente significativos 
ao nível de 5%.

E
3. METODOLOGIA

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA
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Tabela 3 mostra as estimativas da in-
fluência das covariantes na litera-
cia objetiva. As mulheres e os jovens 
apresentam menor literacia do que os 
homens e os indivíduos mais velhos. 
Como esperado, os indivíduos com 
maior nível de formação têm uma li-
teracia objetiva mais elevada, espe-
cialmente se a sua área de formação 
estiver de alguma forma relacionada 
com as finanças. A participação nos 

mercados financeiros é também um 
indicador positivo do conhecimento 
financeiro, tal como a literacia per-
cecionada. As pessoas que vivem nas 
áreas metropolitanas de Lisboa e 
Porto e as que têm rendimentos ele-
vados tendem a exibir também uma 
maior literacia, provavelmente de-
vido ao seu mais fácil acesso à infor-
mação financeira.

A
4. RESULTADOS

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA

A Tabela 4 mostra as estimativas do 
probit ordenado para os efeitos das 
características pessoais sobre o en-
viesamento de perceção. As mulheres 
mostram uma maior tendência para 
sobrestimar os seus conhecimen-
tos financeiros do que os homens, tal 
como os indivíduos jovens. As pessoas 

que detêm títulos (ou seja, que parti-
cipam nos mercados financeiros) e 
cuja área de formação está relaciona-
da com as finanças acreditam ter um 
conhecimento financeiro mais eleva-
do do que realmente têm, apesar de 
exibirem uma literacia objetiva mais 
elevada.

TABELA 3 - Modelo tobit para a literacia financeira objetiva

Constante  0,5011a 0,0145

Género  -0,0717a 0,0074

Educação  0,0499a 0,0084

Área de formação 0,3420a 0,0044

Rendimento  0,0110a 0,0030

Títulos  0,0134a 0,0043

Metropolitana 0,0213a 0,0073

Idade  0,0011a 0,0004

Literacia percecionada 0,0349a 0,0045

Variáveis  Coeficiente Erros padrão robustos (White) 

a
	Significativo	ao	nível	de	1%.
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TABELA 4 - Modelo probit ordenado para o enviesamento da percepção da literacia financeira

Género  0,1815a 0,0538

Área de formação 0,1426a 0,0293

Títulos  0,0952a 0,0294

Idade  -0,0115a 0,0020

Variáveis  Coeficiente Erros padrão robustos (White) 

a
	Significativo	ao	nível	de	1%.

A robustez dos nossos resultados é 
avaliada de duas formas. Em primei-
ro lugar, foi estimado o modelo probit 
ordenado após a definição de limites 
de classe alternativos para a variável 
dependente.  Mais especificamente, 
foram utilizadas duas classificações 
alternativas: Primeiro, < -1 (classe 
0), [-1, -1/3[, [-1/3, 1/3], ]1/3, 1], e >1 
(classe 4), e segundo, < -0,75 (clas-
se 0), [-0,75, -0,25[, [-0,25, 0,25], 

]0,25, 0,75], e >0,75 (classe 4). Os re-
sultados são muito semelhantes aos 
obtidos para a classificação inicial. 
Em segundo lugar, foi avaliado o efei-
to dos determinantes sobre o envie-
samento de perceção, sem agrupar a 
variável em classes, através de uma 
regressão OLS. As estimativas (Tabela 
5) são amplamente consistentes com 
as do probit ordenado, tanto em sinal 
como em magnitude.

TABELA 5 - Regressão OLS para o enviesamento da percepção da literacia financeira

Género  -0,1549 0,1090

Constante  0,2057a 0,0548

Área de formação 0,1654a 0,0297

Títulos  0,1002a 0,0312

Idade  -0,0117a 0,0020

Variáveis  Coeficiente Erros padrão robustos (White) 

a
	Significativo	ao	nível	de	1%.
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ste estudo visa avaliar os determi-
nantes pessoais da literacia finan-
ceira objetiva e o enviesamento entre 
a literacia percecionada e a literacia 
objetiva (i.e., o enviesamento da per-
ceção da literacia). Embora existam 
vários artigos sobre os determinan-
tes da literacia financeira, objetiva e 
subjetiva, pouca investigação se tem 
centrado na diferença entre as duas. 

O estudo é realizado com base 
em dados de inquérito de investido-
res portugueses, atuais e potenciais. 
Após filtragem, a amostra é forma-
da por 1720 inquiridos, dos quais 
mais de metade se identificam como 
estudantes. 

Os resultados sobre literacia ob-
jetiva estão de acordo com a litera-
tura. Esta é mais elevada em indiví-
duos do sexo masculino, mais velhos, 
com rendimentos elevados, a viver 
em áreas metropolitanas, com for-
mação superior, especialmente em 
áreas de conhecimento relacionadas 
com as finanças. A existência de efei-
tos positivos da participação no mer-
cado financeiro e da literacia perce-
cionada sobre a literacia objetiva, já 
documentados na literatura, é tam-
bém verificada neste estudo. Os in-
divíduos com maior participação no 
mercado tendem a exibir uma maior 
literacia objetiva, provavelmente de-
vido ao seu mais estreito contacto 
com a informação financeira. 

Os resultados sobre o enviesa-
mento da perceção da literacia fi-
nanceira permitem avançar o co-

nhecimento sobre o tema da literacia 
financeira e têm implicações práti-
cas. Embora a literacia objetiva das 
mulheres seja inferior à dos homens, 
estas mostram uma tendência mais 
elevada para sobrestimar os seus co-
nhecimentos financeiros. O mesmo 
acontece com as pessoas mais jo-
vens. Por exemplo, um aumento na 
idade leva a um aumento substancial 
(diminuição) da probabilidade de su-
bestimar (sobrestimar) a real litera-
cia financeira. Curiosamente, as pes-
soas que possuem títulos e, portanto, 
participam nos mercados financei-
ros e cuja área de formação está re-
lacionada com as finanças, embora 
exibam uma maior literacia objeti-
va, acreditam ter um conhecimento 
financeiro mais elevado do que real-
mente têm. É como se o seu contacto 
com as finanças, através do seu per-
curso académico e/ou participação 
nos mercados financeiros, tivesse 
aumentado a sua autoconfiança, in-
flacionado as suas perceções, o que 
resultou num excesso de confiança. 

É plausível supor que este exces-
so de confiança pode influenciar a 
tomada de decisões financeiras, au-
mentando a tolerância ao risco e a 
procura de alternativas de investi-
mento menos diversificadas, de pra-
zo mais curto, e, consequentemente, 
mais arriscadas. Este tipo de com-
portamento pode resultar em perdas 
consideráveis em mercados com ele-
vada turbulência e, ainda mais, face 
a súbitos e extremos acontecimentos 

E
5. CONCLUSÕES

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 
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de mercado negativos. Assim, esta 
investigação sugere que os inves-
tidores devem estar conscientes da 

existência de possíveis erros de per-
ceção e dos principais determinantes 
para que estes ocorram.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


38 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alba, J.W., Hutchinson, J.W. 2000. Knowledge calibration what consumers know and what 

they think they know. Journal of Consumer Research, 27, 123–156. 

Balasubramnian, B., Sargent, C.S. 2020. Impact of inflated perceptions of financial literacy 

on financial decision making. Journal of Economic Psychology, 80, 102306.

Bannier, C.E., Neubert, M. 2016. Gender differences in financial risk taking: The role of fi-

nancial literacy and risk tolerance. Economic Letters, 145, 130–135.

Bellofatto, A., D’Hondt, C., De Winne, R. 2018. Subjective financial literacy and retail inves-

tors’ behavior. Journal of Banking and Finance, 92, 168–181.

Bucher-Koenen, T., Lusardi, A., Alessie, R., Van Rooij, M. 2017. How financially literate are 

women? An overview and new insights. The Journal of Consumer Affairs, 51, 255–283.

Chen, J., Jiang, J., Liu, Y-J. 2018. Financial literacy and gender difference in loan perfor-

mance. Journal of Empirical Finance, 48, 307–320.

Feng, X., Lu, B., Song, X., Ma, S. 2019. Financial literacy and household finances: A Bayesian 

two-part latent variable modelling approach. Journal of Empirical Finance, 51, 119–137.

Hastings, J., Madrian, B., Skimmyhorn, W. 2013. Financial literacy, financial education, and 

economic outcomes. Annual Review of Economics, 5, 347–373.

Lusardi, A., Mitchell, O.S. 2014. The economic importance of financial literacy: Theory and 

evidence. Journal of Economic Literature, 52, 5–44.

Lusardi, A., Mitchell, O.S., Curto, V. 2010. Financial literacy among the young. The Journal of 

Consumer Affairs, 44, 358–380.

Nejad, M.G., Javid, K. 2018. Subjective and objective financial literacy, opinion leadership, 

and the use of retail banking services. International Journal of Bank Marketing, 36, 784–804.

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


39 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

•

DETERMINANTES DO 
ENVIESAMENTO DE PERCEÇÃO 

DA LITERACIA FINANCEIRA

Van Rooij, M., Lusardi, A., Alessie, R. 2012. Financial literacy, retirement planning, and hou-

sehold wealth. The Economic Journal, 122 (560), 449–478.

Yamori, N., Ueyama, H. 2021. Financial literacy and low stock market participation of 

Japanese households. Finance Research Letters, (in Press). 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102074

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102074 


40 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

As mulheres 
no mercado 
financeiro 
português

KARISHMA NILESH*, MARIANA CRUZ*,

MARLENE LEITÃO*, RAHUL JIVAN* 

e MARGARIDA ABREU#

* ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão.

# Autor correspondente. ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, UECE – Research Unit on Complexity 

and Economics e REM - Research in Economics and Mathematics. UECE é financiada pela FCT - Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia através da bolsa UIDB/05069/2020.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


41 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSAS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

RESUMO

O presente trabalho estuda as diferenças de género entre 
investidores individuais em Portugal a partir da sua caracterização 
socioeconómica, literacia financeira, diversificação da carteira 
de ativos, atitude perante o risco e sobreconfiança, um dos 
desvios comportamentais potencialmente mais nefastos para os 
investidores individuais.

Este estudo utiliza o inquérito CMVM/Universidades 2020  
e as conclusões têm por base uma análise não paramétrica,  
a estimação de três modelos (Probit, OLS e Probit Ordenado) para 
o nível de risco, literacia financeira e sobreconfinaça, e ainda o 
cálculo do indicador Cohen’s d.

Os resultados permitem concluir, confirmando estereótipos 
femininos e resultados prévios da literatura, que as mulheres têm 
maior aversão ao risco e nível mais baixo de literacia financeira. 
Contrariamente ao senso comum, os resultados indicam que as 
mulheres são mais sobreconfiantes que os homens. O indicador 
Cohen’s d confirma os resultados obtidos, mas relativiza a 
significância da maior sobreconfiança das mulheres. 
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crença de que as mulheres têm um fra-
co desempenho no mercado financei-
ro português encontra-se fortemente 
enraizada na sociedade. Acredita-se, 
frequentemente, que as mulheres são 
mais avessas ao risco, que o seu ní-
vel de literacia financeira é inferior e, 
ainda, que são menos sobreconfiantes 
que os homens. O presente trabalho 
procura discutir a veracidade destes 
preconceitos relativamente à mulher 
no mercado financeiro português.

O estereótipo feminino está em 
mutação. O padrão tradicional da mu-
lher cuidadora e dona de casa tem-se 
vindo a desvanecer, com o aumento 
da escolaridade feminina e o aumen-
to da participação das mulheres no 
mercado de trabalho e o consequente 
aumento da sua independência eco-
nómica. Paralelamente, assistimos a 
um aumento da participação mascu-
lina na vida familiar, estimulado pe-
las recentes licenças de parentalida-
de (Ramos et al., 2019; Casaca et al., 
2014). Apesar disso, o conceito de mu-
lher evoca ainda uma figura maternal, 
englobando traços físicos e afetivos, 
enquanto o mesmo não se verifica 
para o género masculino (Amâncio, 
1992). Ao homem continua sobretu-
do a caber a função instrumental de 
prover o sustento do agregado fami-
liar, enquanto a mulher se encarre-
ga da realização das tarefas domésti-
cas e relativas ao cuidar (Casaca et al., 
2014; Correia, 2017).

Nesta introdução começaremos 
por revisitar os preconceitos de gé-

nero, focando-nos em particular no 
mercado de trabalho. Procuraremos 
de seguida evidenciar a forma como se 
manifestam no setor financeiro, dis-
cutindo a literatura existente sobre as 
diferenças de género no que diz res-
peito a três dimensões fundamentais 
do comportamento do investidor in-
dividual: nível de literacia financeira, 
apetência ao risco e sobreconfiança.

A entrada das mulheres no mer-
cado de trabalho iniciou-se na déca-
da de 1960, acompanhando a tercia-
rização da economia. O aumento da 
participação da mulher na esfera la-
boral nesse período está fortemente 
relacionado com a intensificação dos 
fluxos de emigração (sobretudo mas-
culina) e a mobilização de largos con-
tingentes de jovens e adultos do sexo 
masculino para a guerra colonial, 
concedendo, assim, uma maior inde-
pendência às mulheres (Casaca et al., 
2014).

Para além da condição de desem-
prego incidir fundamentalmente so-
bre a população trabalhadora femi-
nina, a participação crescente das 
mulheres portuguesas no mercado 
de trabalho é indissociável duma fra-
ca qualidade do seu emprego (Costa, 
2015; Casaca et al., 2014). Segundo 
Coelho & Ferreira (2018), esta fraca 
qualidade de emprego associa-se à 
precaridade laboral sentida pela po-
pulação trabalhadora feminina, que é 
desvalorizada em termos do reconhe-
cimento da respetiva qualificação e é, 
sobretudo, mal remunerada (Costa, 

A
1. INTRODUÇÃO

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS
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2015). Adicionalmente, o facto de nas 
profissões cujas competências ne-
cessárias são habitualmente associa-
das ao estereótipo de ser mulher, as 
pessoas têm tendência a esperar tais 
serviços gratuitamente, pois já usu-
fruem dos mesmos nas redes familia-
res e comunitárias (Coelho & Ferreira, 
2018).

Segundo Santos & Amâncio 
(2014), as diferenças entre mulhe-
res e homens devem-se sobretudo 
ao facto de os dois grupos experien-
ciarem processos de socialização di-
ferentes. O processo de socialização 
das mulheres coloca-as em desvan-
tagem no mercado de trabalho, im-
pedindo-as de competir em igualda-
de com os homens por cargos de topo, 
pois características como a agressivi-
dade e ambição, valorizadas no mun-
do do trabalho, não são socialmente 
estimuladas nas mulheres (Coelho & 
Ferreira, 2018). 

Os estereótipos culturais reve-
lam-se, também, na discriminação 
de género no setor empresarial. Eagly 
et al. (2011) sustentam que estes es-
tereótipos conseguem transparecer a 
ideia de que a mulher não tem o que 
é necessário para desempenhar fun-
ções de liderança. O enviesamento do 
comportamento pelo género mani-
festa-se também na preferência por 
contratar trabalhadores com poucas, 
ou até mesmo nenhumas, “distra-
ções” que não sejam de índole pro-
fissional, distrações estas decorren-
tes da elevada ligação das mulheres 
à esfera privada e familiar. Como re-
ferem Santos & Amâncio (2014), até 
pela sua capacidade inerente de ter fi-

lhos, as mulheres são mais facilmente 
desconsideradas no que diz respeito 
à sua presença nas organizações. Tal 
como sublinham Coelho & Ferreira 
(2018), as políticas de promoção da 
igualdade, nomeadamente as políti-
cas de dessegregação do mercado de 
trabalho, têm tido uma efetividade li-
mitada: por um lado, por não terem 
conseguido contrariar as práticas de 
recrutamento das entidades empre-
gadoras e, por outro, por não terem 
conseguido alterar substantivamente 
as opções das mulheres e dos homens 
nas suas escolhas educativas e pro-
fissionais. Concluímos, como Casaca 
et al. (2014), que as desigualdades de 
género são ainda um marco assina-
lável das economias e das sociedades 
contemporâneas e que o modelo tra-
dicional de relações de género ape-
nas parcialmente se modernizou. O 
défice de reflexão e teorização sobre 
as questões de género e a fragilidade 
do pensamento feminista, tanto fora 
como dentro da Academia, consti-
tui também um obstáculo à transição 
para uma sociedade mais igualitária 
(Amâncio, 2002).

Os mercados financeiros também 
não foram imunes a este movimento 
geral de empoderamento feminino, 
tendo aumentado significativamente 
a percentagem de mulheres entre os 
investidores financeiros individuais 
em Portugal. Apesar disso, as dife-
renças entre os géneros mantêm-se, 
nomeadamente no que diz respeito às 
estratégias de investimento (Saraiva, 
2010; Chen, 2008). Três dimensões 
parecem-nos particularmente rele-
vantes: o nível de literacia financeira, 
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a atitude relativamente ao risco e os 
desvios comportamentais.

Será que as mulheres  
apresentam um nível de literacia 
financeira inferior?

Segundo a National Foundation for 
Educational Research, entende-se 
por literacia financeira a capacida-
de de fazer julgamentos informa-
dos e tomar decisões efetivas ten-
do em vista a gestão do dinheiro 
(Conselho Nacional de Supervisores 
Financeiros, 2011). Segundo Abreu & 
Mendes (2006), os investidores indi-
viduais portugueses possuem um ní-
vel geral de cultura financeira baixo. 
Nogueira (2011) e Cupák et al. (2018) 
identificam uma diferença significa-
tiva entre o nível de literacia finan-
ceira dos homens e o das mulheres, 
revelando que o género masculino 
apresenta um nível mais elevado de 
conhecimento financeiro. 

Bucher-Koenen et al. (2017) con-
cluíram que os indivíduos que apre-
sentam um baixo nível de literacia 
financeira são mais propensos a co-
meter erros financeiros e que apoiar as 
mulheres a investirem na sua forma-
ção financeira é crucial, por um lado, 
para as preparar para as suas futuras 
reformas e, por outro, para promover 
uma maior segurança financeira. 

O menor nível de literacia finan-
ceira das mulheres pode ser explica-
do pelas normas sociais relativas à 
participação das mulheres nas deci-
sões financeiras (Cupák et al., 2018). 
Contudo, “é necessário uma maior 
pesquisa para compreender as ori-

gens das diferenças de género na lite-
racia financeira” (Bucher-Koenen et 
al., 2017).

Segundo Bucher-Koenen et al. 
(2021), o facto de o nível de literacia 
financeira das mulheres ser inferior 
ao dos homens é em parte explicado 
pela menor autoconfiança das mu-
lheres. As mulheres revelam um me-
nor nível de conhecimento financeiro, 
mas têm tendência a subavaliar o seu 
conhecimento, julgando ter um co-
nhecimento inferior àquele que real-
mente detêm. Esta baixa autoconfian-
ça das mulheres pode contribuir para 
minorar os problemas decorrentes 
da sua baixa literacia, uma vez que a 
consciência (exagerada) da sua baixa 
literacia pode conduzir a um aumento 
de cautela na tomada de decisões. 

Será que as mulheres  
são mais avessas ao risco?

Para além da insuficiente literacia 
financeira, a presença de valores e 
normas culturais pode afetar o com-
portamento financeiro individual 
(Badunenko et al., 2010) e são vários 
os autores que documentam que as 
mulheres arriscam menos que os ho-
mens, isto é, são mais avessas ao risco 
(Saraiva, 2010; Barber & Odean, 2001; 
Chen, 2008; Bucher-Koenen et al., 
2017; Berggren & Gonzalez, 2010). 

Mas a associação do conjunto das 
mulheres a uma atitude de aversão ao 
risco é também questionada. Nelson 
(2012) sustenta que a maioria dos es-
tudos que assim conclui negligen-
cia a capacidade de tomada de ris-
co das mulheres em várias áreas da 
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vida em que as mulheres, em média, 
se expõem a riscos mais elevados do 
que os homens, como, por exemplo, 
na gravidez, no parto ou em relação 
à violência doméstica (Nelson, 2012: 
34).

Contudo, a maior aversão ao ris-
co das mulheres poderá também es-
tar sobrestimada pelo preconceito. 
Segundo Yao & Fisher (2017), os pro-
fissionais responsáveis por acon-
selhar financeiramente as decisões 
de investimento tendem a subesti-
mar a tolerância ao risco das mulhe-
res e tendem a oferecer a clientes com 
um menor nível de literacia finan-
ceira conselhos de menor qualidade 
(Bucher-Koenen et al., 2017). Acresce 
que as mulheres que têm um menor 
nível de literacia financeira têm maior 
dificuldade em avaliar a qualidade 
dos conselhos que recebem (Bucher-
Koenen et al., 2017). 

Numa outra linha de pensamento, 
Chen (2008) sublinha que as atitudes 
das pessoas em relação ao risco de-
pendem da perceção das mesmas so-
bre o seu nível de tolerância ao risco, 
pelo que a menor tomada de risco das 
mulheres poderá resultar duma dife-
rente perceção de risco e não de uma 
maior aversão ao risco. 

Finalmente, diversos autores 
chamam a atenção para determinan-
tes da aversão ao risco que, ao serem 
desconsiderados, podem sobrevalori-
zar as diferenças de género. Dwyer et 
al. (2002) sugerem que o maior nível 
de aversão ao risco entre as mulheres 
pode ser parcialmente explicado pelo 
seu menor nível de conhecimento fi-
nanceiro. Yao & Fisher (2017) referem 

que o grau de risco que um individuo 
está disposto a assumir depende so-
bretudo de fatores demográficos e 
económicos, e da tolerância ao risco. 
Eckel & Grossman (2008) sublinham 
a necessidade de controlar para o co-
nhecimento, riqueza, estado civil e 
outros fatores demográficos que in-
fluenciam a apetência pelo risco, en-
quanto Saraiva (2010) afirma que as 
diferenças entre os géneros nos in-
vestimentos e na propensão ao risco 
podem ser atribuídas à discrimina-
ção e/ou a diferenças nas preferências 
individuais.

Será que as mulheres  
manifestam desvios 
comportamentais de forma  
mais intensa que os homens?

Um dos desvios comportamentais 
mais importante no mercado finan-
ceiro é a sobreconfiança. Este desvio 
comportamental tem diferentes di-
mensões. Segundo Chen (2008), a no-
ção do excesso de confiança baseia-se 
na sobrestimação da competência in-
dividual. Mas a sobreconfiança está 
também associada a um excesso de 
otimismo: investidores que mani-
festam excesso de confiança detêm, 
usualmente, crenças irrealistas so-
bre o quão elevados serão os retornos 
dos seus investimentos. Por último, a 
sobreconfiança está associada à so-
brevalorização da precisão das cren-
ças e consequentemente das inferên-
cias estatísticas, logo a sobrevalorizar 
a precisão dos ganhos esperados dos 
investimentos efetuados (Barber & 
Odean, 2001). 
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Barber e Odean sugerem no seu 
trabalho seminal “Boys will be boys” 
de 2001 que a sobreconfinaça é cla-
ramente um atributo indissociá-
vel do género masculino. Este des-
vio comportamental está associado a 
mais transações e a pior performan-
ce no mercado financeiro. Os mode-
los do investidor sobreconfiante pre-
veem que, como os homens são mais 
confiantes do que as mulheres, estes 
transacionarão mais títulos finan-
ceiros e terão um pior desempenho 
do que as mulheres. Essencialmente, 
os homens negoceiam mais do que 
as mulheres e, portanto, obterão re-
tornos mais baixos (Barber & Odean, 
2001). 

Barber & Odean (2001) sugerem 
que quanto maior o número de tran-
sações financeiras realizadas por um 
investidor, maior a probabilidade de 
o mesmo ter excesso de confiança 
nas suas decisões financeiras. Abreu 
& Mendes (2012) concluíram que in-
vestidores excessivamente confian-
tes negoceiam com menos frequência 
quando contam com os conselhos de 
familiares e amigos, o mesmo acon-
tecendo com os investidores não con-
fiantes. No entanto, ao contrário dos 
investidores excessivamente con-
fiantes, a frequência das negocia-
ções dos investidores menos confian-
tes é menor quando obtêm conselhos 
do banco, do gerente da conta ou dos 
media não especializados.

A sobreconfiança associada aos 
homens também se reflete no papel 
mais ativo que estes têm no merca-
do financeiro, pelo facto de diversifi-
carem mais o seu portfolio, compara-

tivamente às investidoras femininas. 
Adicionalmente, visto que as mulhe-
res não demonstram ser tão confian-
tes como os homens, estas revelam 
uma maior aversão ao risco (Chen, 
2008; Saraiva, 2010).

Ring et al. (2016) dizem que, 
numa situação de escolha, as com-
ponentes sociais têm impacto nas di-
ferenças de género na confiança e na 
competitividade; curiosamente, re-
sultados obtidos demonstraram que 
as mulheres são mais confiantes do 
seu desempenho em grupo do que in-
dividualmente, em contraste com os 
homens. Adicionalmente, Berggren & 
Gonzalez (2010) afirmam não poder 
concluir que um dos géneros é mais 
confiante do que o outro, na medida 
em que o excesso de confiança é alta-
mente dependente da situação em que 
a questão é apresentada.  

O nosso trabalho prossegue com 
a apresentação da base de dados e da 
metodologia. Apresentaremos a base 
de dados utilizada, as variáveis cons-
truídas, as hipóteses de trabalho e os 
modelos que no nosso entender são os 
mais adequados para a compreensão 
da importância do género na deter-
minação da apetência pelo risco, do 
nível de literacia financeira e da so-
breconfiança. A terceira secção é con-
sagrada à apresentação e discussão 
dos resultados obtidos. Começaremos 
por uma análise descritiva dos dados, 
à qual se seguirá uma análise das cor-
relações entre as variáveis e termina-
remos com os resultados dos modelos 
estimados.  As principais conclusões 
do trabalho estão sintetizadas na sec-
ção final. l
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om o objetivo de estudar as diferen-
ças de género entre investidores indi-
viduais em Portugal no que respeita à 
atitude relativamente ao risco, ao ní-
vel de literacia financeira e à sobre-
confiança recorremos ao inquérito 
CMVM/Universidades.  

a. Base de dados

Os dados trabalhados neste artigo re-
sultam duma parceria da CMVM com 
as universidades portuguesas, a qual 
se consubstanciou na implementação 
de uma série de questionários entre 
a população académica. No presen-
te trabalho serão usados os dados da 
primeira leva destes inquéritos, im-
plementados no segundo semestre do 
ano letivo 2019/2020, o qual coletou 
informação de 2897 respondentes, a 
maioria dos quais estudantes univer-
sitários. Deste total foram trabalha-
das as respostas de 1489 indivíduos 
que responderam à totalidade das 
questões analisadas.

Foram analisadas vinte e duas 
questões de um total de trinta e três 
questões que podem ser organizadas 
em quatro grupos. Um primeiro gru-
po permite a identificação socioeco-
nómica dos respondentes, identifi-
cando género, idade, escolaridade, 
situação laboral, escalão de rendi-
mento mensal líquido e área de resi-
dência. Um segundo grupo de ques-
tões descreve a carteira de ativos 
mobiliários dos respondentes. Um 
terceiro grupo de questões permite 

a comparação da autoavaliação dos 
inquiridos sobre o seu nível de co-
nhecimento financeiro com o nível 
de conhecimento financeiro revela-
do por cada respondente, o que nos 
permite avaliar a sobreconfiança dos 
respondentes. Um último grupo de 
questões avalia a apetência pelo risco 
dos respondentes, a relação rentabi-
lidade-risco desejada e a importân-
cia atribuída por estes aos diferentes 
tipos de riscos. 

A partir destas questões foram 
construídas quinze variáveis: cinco de 
natureza socioeconómica, três variá-
veis relativas à carteira dos respon-
dentes, três variáveis que permitem 
caracterizar o nível de literacia finan-
ceira dos respondentes, duas variá-
veis relativas à sobreconfiança e duas 
variáveis referentes à atitude perante 
o risco.

As variáveis socioeconómicas 
permitem a identificação do géne-
ro, do nível de escolaridade, a si-
tuação no mercado de trabalho e o 
nível de rendimento. Para uma ca-
raterização da carteira dos respon-
dentes identificamos se detém ativos 
imobiliários (CASAP para detenção 
de casa própria), o número de ati-
vos financeiros diferentes que detém 
(SCORE_DP para diversificação da 
carteira) e a importância relativa dos 
ativos financeiros no conjunto do pa-
trimónio detido (PERC_CARTEIRA_
PATRIMONIO). Com o intuito de re-
tratar o nível de literacia financeira de 
cada respondente, foram construídas 

C
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três variáveis: duas variáveis revelam 
o que os inquiridos pensam do seu 
nível de literacia financeira (AA_LF 
revela a auto avaliação dos conheci-
mentos financeiros em termos ab-
solutos e AA_LF_MEDIAPT a auto 
avaliação relativa, comparada com a 
média dos investidores); uma variá-
vel identifica o nível de conhecimen-
to financeiro efetivamente revela-
do pelos respondentes (SCORE_LF). 
Duas variáveis procuram identifi-
car a sobreconfiança dos inquiridos: 
SOBREC é obtida pela diferença en-
tre o nível da autoavaliação do indi-
víduo e o nível da literacia financei-
ra do mesmo; SOBREC_MEDIAPT é 
construída a partir da diferença en-
tre o nível da autoavaliação do indiví-
duo relativamente à média portugue-
sa e o seu nível revelado da literacia 
financeira. Para identificar a atitude 
perante o risco, foram criadas duas 
variáveis ordinais: ATITUDE_RISCO, 
que aprecia a apetência pelo risco dos 
respondentes e a variável ATITUDE_
RENT_RISCO, que mede a importân-
cia atribuída pelos inquiridos ao bi-
nómio rentabilidade-risco na decisão 
de investimento.1 

b. Hipóteses e Modelos

Com o propósito de investigar as 
diferenças de género no com-

portamento no mercado financeiro 
foram estudadas três dimensões es-
senciais do comportamento dos in-

vestidores – apetência pelo risco,  
nível de literacia financeira e propen-
são para a sobreconfiança -, procu-
rando avaliar se ser-se mulher é um 
determinante importante em cada 
uma das referidas dimensões, discu-
tindo-se as hipóteses: 

H1: As Mulheres são mais avessas ao 
risco; 

H2: As Mulheres têm menor conheci-
mento financeiro que os Homens; 

H3: As Mulheres são menos sobre-
confiantes que os Homens. 

Para a discussão da primeira hi-
pótese estudou-se a propensão para 
o risco revelada pelos inquiridos com 
o objetivo de aferir se ser mulher tem 
impacto significativo na atitude pe-
rante o risco revelado pelos respon-
dentes. Mas a atitude perante o ris-
co pode igualmente ser influenciada 
pelas caraterísticas socioeconómi-
cas dos respondentes (idade, nível de 
escolaridade, população ativa, ren-
dimento, género), pelo perfil da sua 
ligação ao mercado financeiro (di-
mensão da sua carteira, percentagem 
de títulos mobiliários no património), 
pelo nível de literacia financeira dos 
respondentes, pela importância atri-
buída ao binómio rentabilidade-risco 
nas decisões de investimento ou pela 
sua sobreconfiança em relação à mé-
dia portuguesa, pelo que estas variá-
veis foram igualmente introduzidas 
no modelo.  

1
	Na	tabela	1	encontra-se	a	definição	das	variáveis	usadas	neste	estudo.
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(1)

(2)

Para a estimação de (1) es-
colheu-se um probit ordenado2, 
uma vez que a variável dependente 
ATITUDE_RISCO possui quatro clas-
ses ordenadas.

Para a discussão da segunda hi-
pótese, averiguou-se o nível de li-
teracia revelado pelos inquiridos de 
forma a avaliar se o facto de o res-

pondente ser do género feminino 
afeta o nível de conhecimento finan-
ceiro significativamente. A litera-
cia financeira pode também ser in-
fluenciada pelas mesmas variáveis 
indicadas no modelo (1), exceto a va-
riável de sobreconfiança (SOBREC_
MEDIAPT) em virtude da sua possí-
vel endogeneidade. 

2
	Nota:	Um	modelo	probit	ordenado	não	tem	constante,	por	definição.
3
	Os	resultados	obtidos	são	muito	semelhantes	aos	que	foram	obtidos	por	um	modelo	de	contagem	(não	reportados).

O modelo (2) será estimado 
pelo método dos mínimos quadra-
dos, visto que a variável dependente 
SCORE_LF é discreta (varia entre 0 e 
10, numa escala quantitativa).3 

Para a discussão da terceira hipó-
tese, investigou-se a propensão dos 
inquiridos para incorrer no desvio 
comportamental da sobreconfiança. 
Assim, a sobreconfiança pode ser, do 
mesmo modo, influenciada pelas va-

riáveis apresentadas nos modelos (1) 
e (2), com exceção das variáveis rela-
tivas à autoavaliação da literacia fi-
nanceira (AA_LF), visto que a variá-
vel dependente é construída a partir 
da diferença entre a variável AA_LF 
e a variável SCORE_LF, e sobrecon-
fiança em relação à média portugue-
sa (SOBREC_MEDIAPT), uma vez 
que é uma forma alternativa de me-
dição da sobreconfiança.

(3)
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O método escolhido para a esti-
mação do modelo probit (3) é o método 
da máxima verosimilhança, uma vez 
que a variável dependente SOBREC é 
uma variável binária.

É de referir que, para a escolha 
das variáveis a incluir nos modelos, 
foi tida em consideração a análise da 
matriz de correlações, de forma a mi-
tigar eventuais problemas de multi-

colinearidade nos modelos. A fim de 
testar a robustez dos modelos e a sig-
nificância dos coeficientes, em parti-
cular a significância do coeficiente da 
variável MULHER, as variáveis expli-
cativas foram introduzidas progres-
sivamente, resultando na estimação 
de 5 regressões para a discussão de 
cada hipótese. 
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a. Caracterização da amostra

m relação ao género, a amostra é 
equilibrada, com 47% de mulheres e 
com 53% de homens (ver Gráfico 1). 
A maior percentagem de responden-
tes encontra-se no intervalo de ida-
des “<25 anos” (Gráfico 2). No que 
diz respeito ao nível de escolarida-
de (Gráfico 3) destaca-se, natural-
mente, uma grande percentagem de 
respondentes situada nos escalões 
mais elevados de escolaridade, com 
36% das mulheres e 35% dos ho-
mens a frequentar o ensino superior, 
24% das mulheres e 25% dos ho-
mens com ensino superior completo e 
34% das mulheres e 32% dos homens 
com Pós-Graduação, Mestrado, MBA 
ou Doutoramento. Tanto a popula-
ção ativa como a inativa apresentam 
valores semelhantes (Gráfico 4). A 
maior percentagem de indivíduos en-
contra-se no escalão “até 500€”, com 
35% das mulheres e 39% dos homens, 
diminuindo progressivamente a per-
centagem de inquiridos à medida que 
se aumenta o escalão de rendimento 
(Gráfico 5).  

Em relação à autoavaliação dos 
conhecimentos financeiros, AA_LF, 
cujo valor mínimo é 1 e máximo é 5, 
ambos os géneros se encontram, em 
média, entre o valor 2 e 3 (ver Tabela 
2), ou seja, consideram-se pouco ou 
moderadamente conhecedores sobre 
produtos e mercados financeiros; no 
entanto, o valor da média masculina 
situa-se mais próximo do nível mo-

deradamente conhecedores em com-
paração com as mulheres. A variá-
vel AA_LF_MEDIAPT, cujos valores 
também se encontram entre 1 e 5, es-
tuda a autoavaliação sobre conheci-
mentos financeiros dos respondentes 
relativamente à média portuguesa, e 
apesar da totalidade dos responden-
tes se encontrar, em média, entre o 
nível 3 e 4, as mulheres consideram 
ter conhecimentos iguais aos da mé-
dia portuguesa, enquanto os homens 
consideram o seu conhecimento fi-
nanceiro superior à média da popula-
ção portuguesa.   

Relativamente à literacia finan-
ceira (ver Gráfico 6), observa-se que 
a maior parte dos indivíduos se en-
quadra no 4º nível de conhecimento 
financeiro (de 1 a 5), tendo respondi-
do corretamente a 7 ou 8 perguntas, 
com cerca de 20% e 13% das mulhe-
res e 22% e 23% dos homens, res-
petivamente. É importante destacar 
que quanto mais elevado o nível do 
SCORE_LF maior a literacia finan-
ceira do indivíduo. Assim, é no 4º 
nível que se encontrou a maior con-
centração de homens, já no caso das 
mulheres foi no 3º nível, que corres-
ponde a 5 ou 6 respostas corretas. 
Salienta-se, ainda, que o nível mais 
elevado de literacia financeira, 9 ou 
10 respostas corretas, é caracterizado 
pela predominância de homens, de 
cerca de 16% e 8%, dos mesmos e 6% 
e 2% de mulheres, respetivamen-
te. O 2º nível, 3 ou 4 respostas cor-
retas, apresenta uma percentagem  

E
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mais elevada de mulheres, de cer-
ca de 5% e 12% (versus 2% e 3% de 
homens).

Relativamente à atitude peran-
te o risco, a maioria dos inquiridos 
classifica-se como avessa ao risco, 
com cerca de 51% das mulheres e de 
37% dos homens. As mulheres apre-
sentam uma clara aversão ao risco, 
sendo que mais de metade se clas-
sificou como avessa ou muito aves-
sa ao risco, enquanto mais de 50% 
dos homens revelou ser indiferente 
ou ser propenso ao risco (ver Gráfico 
7). Na dimensão rentabilidade-ris-
co, constata-se que os homens re-
velam, ainda, uma maior propensão 
ao risco do que as mulheres quando 
esse aumento do risco está associado 
à possibilidade de um maior retorno. 
Cerca de 50% das mulheres revelam 
preferir o mínimo risco mesmo com 
possibilidade de retorno, enquanto 
47% dos homens tendem a preferir 
ativos com riscos mais elevados con-
soante a rentabilidade dos mesmos 
(ver Gráfico 8).

No que diz respeito à sobrecon-
fiança, verifica-se que existe uma 
maior percentagem de mulheres que 
se revelam sobreconfiantes do que 
homens, cerca de 11% e 6%, respeti-
vamente, (ver Gráfico 9).  Isto é, 11% 
das respondentes sobrestimam o seu 
conhecimento sobre ativos e sobre o 
mercado financeiro, enquanto o mes-
mo apenas se verifica em 6% dos ho-
mens inquiridos. 

Relativamente à sobreconfiança 
em comparação com a média portu-
guesa (Gráfico 10), é possível obser-
var um maior número de respon-

dentes sobreconfiantes, sendo que a 
percentagem de mulheres que reve-
lam ser sobreconfiantes é, novamen-
te, superior à dos homens; 26% das 
respondentes consideram os seus 
conhecimentos sobre a literacia fi-
nanceira superiores aos do cidadão 
“médio” português, enquanto ape-
nas 22% dos homens assim o creem.

b. Matriz de Correlações

Analisando a matriz de correla-
ções (ver Tabela 3) é possível ve-

rificar que grande parte das variáveis 
independentes possuem alguma cor-
relação linear entre si. Porém, desta-
ca-se com mais interesse a variável 
MULHER com uma correlação nega-
tiva e estatisticamente significativa 
com as variáveis PERC_CARTEIRA_
PATRIMONIO, AA_LF, AA_LF_
MEDIAPT, SCORE_LF, ATITUDE_
RISCO e ATITUDE_RENT_RISCO, e a 
variável AA_LF com uma associação 
positiva significativa com as variá-
veis SCORE_LF, ATITUDE_RISCO e 
ATITUDE_RENT_RISCO. É também 
interessante referir a correlação ne-
gativa entre a variável SCORE_LF e as 
variáveis de sobreconfiança SOBREC 
e SOBREC_MEDIAPT. Entre as variá-
veis socioeconómicas salienta-se o 
RENDIMENTO, a CASAP e a POPATIV 
que apresentam fortes ligações entre 
si. Por último, a variável IDADE apre-
senta correlação negativa com as va-
riáveis de sobreconfinaça SOBREC 
e SOBREC_MEDIAPT, a ATITUDE_
RISCO e a ATITUDE_RENT_RISCO, 
mas uma correlação positiva com 
SCORE_LF.
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c. Resultados Estimados

Os resultados da estimação dos 
modelos (1), (2) e (3) para as va-

riáveis ATITUDE_RISCO, SCORE_LF 
e SOBREC constam nas Tabelas 4, 5 e 
6, respetivamente. 

Relativamente à aversão pelo ris-
co (modelo 1), verifica-se que o coefi-
ciente da variável MULHER é negativo 
e consistentemente estatisticamen-
te significativo, ou seja, as mulheres 
têm uma maior probabilidade de se 
situarem nas categorias inferiores da 
variável ATITUDE_RISCO, o que in-
dica que as mulheres, em média, são 
mais avessas ao risco que os homens. 
Observa-se igualmente que quanto 
maior a idade maior a aversão ao ris-
co. Também se observa, embora com 
uma menor significância estatísti-
ca, que quanto maior o rendimen-
to, maior a propensão ao risco (va-
riável que se torna significativa nos 
modelos (D) e (E)). Curiosamente, os 
resultados indicam que a população 
ativa revela ter maior aversão ao ris-
co do que a inativa, embora a variável 
POPATIV apenas se revele estatisti-
camente significativa no modelo (E). 
É possível, ainda, afirmar, com alta 
significância estatística, que quanto 
maior a sensibilidade à relação renta-
bilidade-risco, quanto maior a autoa-
valiação dos conhecimentos financei-
ros e quanto maior a percentagem do 
património total investido em valores 
mobiliários, maior será a propensão 
ao risco do indivíduo.

Estes resultados confirmam a 
ideia, socialmente aceite, de que a 
mulher é mais avessa ao risco do 

que o homem. Os coeficientes esti-
mados das restantes variáveis expli-
cativas vão de encontro ao espera-
do. Constituem exceção POPATIV e 
SOBREC. Seria de esperar que um in-
divíduo sobreconfiante em relação 
à média portuguesa fosse mais pro-
penso ao risco, contudo, esta variável, 
apesar do seu coeficiente estimado ter 
sinal positivo, não se revela estatisti-
camente significativa.

No que diz respeito à literacia fi-
nanceira, modelo (2), o coeficiente 
da variável dummy MULHER é nega-
tivo e estatisticamente significativo a 
1%, em todas as versões do modelo. 
No caso do modelo (E), comparadas 
com os homens, as mulheres apre-
sentam, em média, um score de lite-
racia financeira inferior em, aproxi-
madamente, 0,676 unidades (ou seja, 
em média, menos 0,676 respostas 
certas do que os homens), manten-
do todos os outros fatores fixos. Este 
resultado é corroborado, também, 
pelos estudos de Abreu & Mendes 
(2006), Bucher-Koenen et al. (2017), 
Bucher-Koenen et al. (2021), Cupák 
et al. (2018) e Nogueira (2011), pelo 
que a evidência parece validar o es-
tereótipo de que a mulher apresenta 
um nível de conhecimento financeiro 
inferior. Por outro lado, seria de es-
perar que um alto nível de escolari-
dade influenciasse positivamente o 
conhecimento financeiro dos indiví-
duos, mas esta variável não é estatis-
ticamente significativa em nenhuma 
das regressões. Destaca-se que um 
indivíduo que se autoavalie com um 
elevado nível de conhecimento fi-
nanceiro (ou com um nível superior à 
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média portuguesa) revela, em média, 
um nível de literacia financeira mais 
elevado. Realça-se, também, o fac-
to de um indivíduo com uma maior 
percentagem da carteira de valo-
res mobiliários no património total 
apresentar um nível mais elevado de 
literacia financeira. 

Relativamente à sobreconfiança, 
os resultados do modelo (3) permi-
tem concluir de forma consistente e 
com elevada significância estatística 
que as mulheres são mais sobrecon-
fiantes que os homens. Este resulta-
do é contrário ao senso comum, aos 
preconceitos de género previamen-
te analisados e desafia os estereóti-
pos de género. Um conjunto de outros 
fatores contribuem para a sobrecon-
fiança. O rendimento diminui a pro-
babilidade de se ser sobreconfiante, 
enquanto o aumento da idade está as-
sociado a uma diminuição dessa pro-
babilidade. Um indivíduo com uma 
maior sensibilidade relativamente à 
relação rentabilidade-risco tem ten-
dência a apresentar um nível mais 
elevado de sobreconfiança.

Assim, os resultados empíricos 
obtidos parecem confirmar duas das 
três hipóteses estudadas: as mulhe-
res são mais avessas ao risco e apre-
sentam um menor nível de litera-
cia financeira que os homens. Mas as 

mulheres aparentam ser mais sobre-
confiantes do que os homens, o que 
leva à rejeição da hipótese inicial-
mente apresentada.

d. Análise da estatística  
Cohen’s d

De modo a completar a análi-
se empírica e com o objetivo 

de ter uma melhor compreensão do 
significado das diferenças obser-
vadas entre géneros, estudaram-
-se os tamanhos do efeito (effect 
size) através da estatística Cohen’s d, 
um indicador frequentemente uti-
lizado em estudos de análise social 
(Wilkinson, 1999; Daniel & Santo, 
2015) e em particular no campo da 
psicologia (Nelson, 2012). Os tama-
nhos do efeito identificam a mag-
nitude da diferença entre as médias 
dos resultados entre dois grupos di-
ferentes (Sullivan & Feinn, 2012). Na 
investigação deste tipo de estudos 
é essencial apresentar tanto o sig-
nificado substantivo (tamanhos do 
efeito) como a significância estatís-
tica (valor-p), pois “enquanto o va-
lor-p revela se um efeito existe, ele 
não revela o tamanho de um efeito” 
(Sullivan & Feinn, 2012: 279). 

Esta estatística é convencional-
mente calculada da seguinte forma: 

(4)
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em que Xm é a média do género 
masculino, Xf a média do género fe-
minino, Sp o desvio padrão agrupado, 
n representa o número de indivíduos 
de uma amostra, sendo nm o núme-
ro de indivíduos do sexo masculino 
e nf o número de indivíduos do sexo 
feminino. Desta forma, a diferen-
ça é expressa em unidades de desvio 
padrão, por exemplo, um d igual a 1 
demonstra uma diferença entre os 2 
grupos de uma unidade de desvio pa-
drão. Logo, “um valor positivo de d 
representa um caso em que o score 
masculino excede o score feminino” 
(Nelson, 2012: 11).

Cohen (1992) sugeriu as seguin-
tes possíveis interpretações para 
os tamanhos do efeito: tamanho do 
efeito insignificante se d<0,2, pe-
queno se 0,2≤d<0,5; médio quando 
0,5≤d<0,8, grande para 0,8≤d<1,3 e 
muito grande para d≥1,3. É impor-
tante referir que a interpretação de 
Cohen deve ser relativizada. De acor-
do com Daniel & Santo (2015) a ca-
racterização dos efeitos perde valor 
se estes forem separados do con-
texto; o facto de existir um tama-
nho do efeito num estudo A maior do 
que num estudo B não significa ne-
cessariamente que a teoria seja mais 
apoiada pelo estudo A.

De acordo com a Tabela 7, veri-
fica-se que não existe nenhum ta-
manho do efeito grande. A variável 
SCORE_LF é a que apresenta o maior 
tamanho de efeito, com um d aproxi-

madamente igual a 0,69, o que revela 
uma diferença positiva de 0,69 uni-
dades de desvio padrão, represen-
tando assim um caso em que o score 
masculino excede consideravelmen-
te o score feminino. 

Através deste indicador, veri-
ficámos também que, para a variá-
vel ATITUDE_RISCO, este é positi-
vo e estatisticamente significativo 
ao nível de 5%. Deste modo, é possí-
vel afirmar que as mulheres são mais 
avessas ao risco do que os homens. 
Segundo a sugestão de interpreta-
ção de Cohen, este é um tamanho do 
efeito médio, sendo um dos maiores 
tamanhos do efeito na amostra.

Outras variáveis4 que apresentam 
um tamanho do efeito médio e posi-
tivo, ou seja, quando o score mascu-
lino excede o feminino, são a autoa-
valiação da literacia financeira em 
relação à média portuguesa, a ati-
tude perante o risco e rentabilidade 
e a percentagem da carteira de valo-
res mobiliários no património total. 
Verifica-se, então, que, em média, as 
mulheres demonstram maior sensi-
bilidade à rentabilidade-risco, uma 
menor percentagem da carteira de 
valores mobiliários em percentagem 
do património total e uma menor au-
toavaliação dos seus conhecimentos 
financeiros. 

Seria de esperar que os homens 
revelassem ser mais sobreconfian-
tes do que as mulheres. Contudo, 
segundo a análise feita, aparen-

4
	Não	se	considerou	a	variável	AA_LF	pois	apesar	do	valor	ser	próximo	de	0,5,	continua	a	ser	menor	que	0,5.	Decidiu-se,	assim,	manter	o	rigor	matemático.
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ta verificar-se o efeito contrário, 
isto é, as mulheres são mais sobre-
confiantes do que os homens, vis-
to o valor de d ser negativo (o score  
feminino excede o score masculino). 
No entanto, este valor é menor que 
0,2, o que reflete um tamanho do 
efeito insignificante nos termos de 

Cohen (1992), embora estatistica-
mente significativo. 

Curiosamente, as variáveis so-
cioeconómicas não demonstram di-
ferenças de efeito entre ambos os gé-
neros e, exceto a variável idade, não 
têm significância estatística ao nível 
de 5%.

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


57 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

presente trabalho de investigação 
apresenta como principal objetivo 
estudar o comportamento das mu-
lheres no mercado financeiro portu-
guês, e se este confirma o estereóti-
po do comportamento feminino. Em 
particular, procuramos avaliar se as 
mulheres se diferenciam no merca-
do financeiro por uma menor ape-
tência pelo risco, por um nível de li-
teracia financeira inferior ou por se 
revelarem menos sobreconfiantes. 
A análise empírica foi desenvolvida 
com os dados do inquérito CMVM/
Universidades 2020, o qual nos per-
mitiu construir as variáveis endó-
genas e explicativas necessárias. As 
conclusões deste estudo têm por base 
uma análise não paramétrica (análi-
se estatística descritiva das variá-
veis e matriz das correlações entre as 
variáveis), a estimação de três mo-
delos com três métodos de estima-
ção diferentes (Probit, OLS e Probit 
Ordenado) e o cálculo do indicador 
Cohen’s d.

Os resultados obtidos mostram 
evidência de que ser mulher está as-
sociado a uma menor propensão para 
a tomada de risco, ou seja, as mulhe-
res revelam uma maior aversão ao 
risco que os homens. Esta conclusão 
é confirmada pela análise estatísti-
ca e pelos resultados da estimação 
do modelo (1). O indicador Cohen’s d 
confirma que a superioridade do sco-
re masculino sobre o score feminino 
é relevante e estatisticamente signi-
ficativa. Estes resultados vêm corro-

borar os de Barber & Odean (2001), 
Berggren & Gonzalez (2010), Bucher-
Koenen et al. (2017), Chen (2008) e 
Saraiva (2010). 

Os resultados do modelo (2) esti-
mado evidenciam igualmente que as 
mulheres revelam um menor nível de 
literacia financeira que os homens. O 
mesmo se verifica através do indica-
dor Cohen’s d que se revela positivo 
(o score masculino excede em grande 
magnitude o score feminino), confir-
mando que ser mulher está associado 
a níveis inferiores de conhecimento 
financeiro. Este resultado vem con-
firmar resultados de estudos prévios 
de Abreu & Mendes (2006), Bucher-
Koenen et al. (2017), Bucher-Koenen 
et al. (2021), Cupák et al. (2018) e 
Nogueira (2011). Este resultado su-
blinha a importância crucial de se 
investir na educação financeira das 
mulheres, de forma que estas consi-
gam melhorar as suas finanças tan-
to a nível profissional como pessoal, 
otimizando os seus rendimentos 
através de bons investimentos e ge-
rindo a sua riqueza e rendimento de 
forma mais eficiente. O conhecimen-
to financeiro confere, também, uma 
maior independência na tomada de 
decisões financeiras.

De acordo com os resultados do 
modelo estimado (3), não obstante 
o nível mais reduzido de literacia fi-
nanceira, ser mulher tem uma rele-
vância positiva e significativa na so-
breconfiança, isto é, as mulheres são 
mais sobreconfiantes que os homens. 

O
4. CONCLUSÃO  

AS MULHERES NO MERCADO 
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É de notar que este resultado con-
traria Barber & Odean (2001), Chen 
(2008) e Saraiva (2010), os quais 
sustentam, nos seus estudos, que o 
homem é mais sobreconfiante do que 
a mulher. Já Berggren & Gonzalez 
(2010) concluíram que o excesso de 
confiança é altamente dependente 
das circunstâncias em que os indiví-
duos se encontram. Os nossos resul-
tados parecem refutar o preconceito 
de que a mulher é menos sobrecon-
fiante, indicando que, em geral, o gé-
nero feminino revela ter uma perce-
ção do seu nível de literacia financeira 
superior ao conhecimento financeiro 
que efetivamente revela. No entanto, 
apesar de o indicador Cohen’s d apre-
sentar um score feminino superior ao 
score masculino, diferença que é es-
tatisticamente significativa, a mag-
nitude do indicador Cohen’s d apon-
ta para a fraca relevância empírica 
deste resultado e, portanto, aponta 
para a pequena diferença entre ho-

mens e mulheres no que diz respei-
to à sobreconfiança. O nosso trabalho 
ilustra, assim, o interesse da utiliza-
ção do indicador Cohen’s d para uma 
mais completa análise das diferenças 
de género.

Salientamos que esta investiga-
ção teve como suporte uma amos-
tra de 1489 respondentes, essencial-
mente pertencentes à comunidade 
académica, pelo que os resultados e 
conclusões obtidos traduzem melhor 
a realidade de uma população jovem 
universitária e as conclusões retira-
das são dificilmente generalizáveis ao 
conjunto da população portuguesa.

Ao questionar a veracidade de 
preconceitos de género associados 
à mulher, o nosso trabalho contri-
bui para uma melhor compreensão 
da mulher no mercado financeiro 
português e consequentemente para 
uma melhor adequação das políti-
cas públicas em matéria de literacia 
financeira. 

AS MULHERES NO MERCADO 
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ANEXOS

GRÁFICO 1 - Caracterização do género 

GRÁFICO 2 - Intervalos de idade, por género
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ANEXOS

GRÁFICO 3 - Nível de escolaridade, por género

GRÁFICO 4 - População ativa, por género
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ANEXOS

GRÁFICO 5 - Escalão de rendimento, por género

GRÁFICO 6 - Score da literacia financeira, por género
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ANEXOS

GRÁFICO 7- Atitude perante o risco, por género

GRÁFICO 8 – Sensibilidade à relação rentabilidade-risco, por género

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

Fonte:	Base	de	dados	

trabalhada	do	Inquérito	

CMVM/Universidades	2020.	

Variável ordinal construída 

a	partir	da	questão	24	que	

avalia	a	apetência	ao	risco.	

A	variável	usada	assume	

valores	de	1	a	4,	sendo	que	

quanto	maior	o	valor,	maior	

será	a	propensão	ao	risco	do	

indivíduo (a classe de ordem 

4	agrupa	os	indivíduos	

propensos ao risco e muito 

propensos	ao	risco).

Fonte:	Base	de	dados	

trabalhada	do	Inquérito	

CMVM/Universidades	2020.	

Variável ordinal construída 

a	partir	da	questão	26	que	

avalia	a	sensibilidade	à	

relação	rentabilidade- 

-risco.	Assume	valores	de	

1	a	4,	sendo	que	quanto	

maior	o	valor,	maior	será	

a	sensibilidade	à	relação	

rentabilidade-risco.
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ANEXOS

GRÁFICO 9 – Sobreconfiança, por género

GRÁFICO 10 - Sobreconfiança em relação à média portuguesa, por género

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

Fonte:	Elaboração	própria	

com	recurso	à	base	de	dados	

trabalhada	do	Inquérito	CMVM/

Universidades	2020.	Variável	

binária	igual	a	1	quando	o	indivíduo	

se	apresenta	sobreconfiante,	e	0	

caso	contrário.	É	igual	à	diferença	

entre	o	nível	da	autoavaliação	

do indivíduo e o nível da literacia 

financeira	revelado	pelo	mesmo.	

Se	esta	diferença	for	maior	ou	

igual	que	1,	a	variável	binária	

será	igual	a	1,	e	será	0	em	caso	

contrário.

Fonte:	Elaboração	própria	com	

recurso	à	base	de	dados	trabalhada	

do	Inquérito	CMVM/Universidades	

2020.	Variável	binária	igual	a	1	

quando	o	indivíduo	se	apresenta	

sobreconfiante	em	relação	à	média	

portuguesa,	e	0	caso	contrário.	 

É	calculada	através	da	diferença	

entre	o	nível	da	autoavaliação	do	

indivíduo	relativamente	à	média	

portuguesa e o nível da literacia 

financeira	revelado	pelo	mesmo.	 

Se	esta	diferença	for	maior	ou	igual	

que	1,	a	variável	binária	será	igual	 

a	1,	e	será	0	em	caso	contrário.
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ANEXOS

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

TABLE 1 - Definição de Variáveis

AA_LF

AA_LF_MEDIAPT

ATITUDE_RENT_RISCO

ATITUDE_RISCO

CASAP

ESCALTA

IDADE

MULHER

PERC_CARTEIRA_PATRIMONIO

POPATIV

RENDIMENTO

SCORE_DP

SCORE_LF

SOBREC

SOBREC_MEDIAPT

Variável	ordinal	que	assume	valores	de	1	a	5,	sendo	5	o	nível	mais	elevado	´´
de	autoavaliação	de	conhecimento	financeiro.

Variável	binária	igual	a	1	se	o	indivíduo	detém	casa	própria	e	0	em	caso	contrário.

Variável	ordinal	que	assume	valores	de	1	a	4,	sendo	que	quanto	maior	o	valor,	
maior	será	a	propensão	ao	risco	do	indivíduo.

Variável	ordinal	que	assume	valores	de	1	a	4,	sendo	que	quanto	maior	o	valor,	
maior	será	a	sensibilidade	à	relação	rentabilidade-risco.

Variável	ordinal	que	assume	valores	no	intervalo	de	1	a	5,	sendo	igual	a	1	
quando	o	indivíduo	considera	que	os	seus	conhecimentos	financeiros	
são	bastante	inferiores	à	média	portuguesa	e	5	bastante	superiores.	

NOME  DESCRIÇÃO

Variável	binária	igual	a	1	se	o	indivíduo	frequentar	ou	tiver	concluído	o	ensino	
superior	e	0	caso	contrário.

Variável	discreta	que	assume	valores	entre	0	e	12	correspondentes	ao	número	 
de	ativos	que	o	indivíduo	detém.	

Variável	ordinal	que	assume	valores	de	1	a	8,	sendo	1	o	nível	de	rendimento	mais	baixo.

Variável	ordinal	que	assume	valores	de	1	a	5,	sendo	igual	a	1	quando	não	tem	valores	
mobiliários	e	igual	a	5	quando	detém	mais	de	76%	em	valores	mobiliários.	

Variável	binária	igual	a	1	se	o	indivíduo	se	apresentar	como	sobreconfiante	
relativamente	à	média	portuguesa.	É	calculada	através	da	diferença	entre	o	nível	da	
autoavaliação	do	indivíduo	relativamente	à	média	portuguesa	e	o	nível	da	literacia	
financeira.	Se	esta	diferença	for	maior	ou	igual	a	1,	a	variável	binária	será	igual	a	1.

Variável	contínua	que	representa	a	idade,	em	anos,	do	respondente.

Variável	binária	igual	a	1	se	o	indivíduo	for	mulher	e	0	se	for	homem.	

Variável	binária	igual	a	1	se	o	indivíduo	se	insere	na	população	ativa	e	0	
caso	contrário.	A	população	ativa	inclui	trabalhadores	por	conta	de	outrem,	
trabalhadores	por	contra	própria,	desempregados	ou	outros	e	a	população	não	
ativa	inclui	estudantes	e	aposentados.

Variável	binária	igual	a	1	se	o	indivíduo	se	revela	como	sobreconfiante.	
É	calculada	através	da	diferença	entre	o	nível	da	autoavaliação	do	indivíduo	
e	o	nível	da	literacia	financeira	do	mesmo.	Se	esta	diferença	for	maior	ou	igual	a	1,	
a	variável	binária	será	igual	a	1.

Variável	discreta	que	assume	valores	de	0	a	10,	sendo	10	o	nível	mais	elevado	 
de	literacia	financeira,	correspondente	à	totalidade	de	respostas	corretas.
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ANEXOS

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

TABELA 2 - Estatísticas Descritivas

 IDADE 30,765 33,043 

  (12,907) (14,792) 

 POPATIV 0,511 0,509 

  (0,500) (0,500) 

 ESCALTA 0,938 0,927 

  (0,242) (0,260) 

 RENDIMENTO 2,603 2,466 

  (1,732) (1,662) 

 CASAP 0,380 0,372 

  (0,486) (0,484) 

 SCORE_DP 2,289 2,412 

  (1,608) (1,801) 

 PERC_CARTEIRA_PATRIMONIO 1,296 1,767 

  (0,710) (1,072) 

 AA_LF 2,508 2,957 

  (0,894) (0,997) 

 AA_LF_MEDIAPT 3,197 3,656 

  (0,824) (0,885) 

 SCORE_LF 6,081 7,246 

  (1,735) (1,650) 

 ATITUDE_RISCO 2,157 2,723 

  (0,890) (0,974) 

 ATITUDE_RENT_RISCO 2,018 2,446 

  (0,793) (0,781) 

 SOBREC 0,108 0,064 

  (0,310) (0,245) 

 SOBREC_MEDIAPT 0,261 0,218 

  (0,439) (0,413) 

 Observações 705 784 Total = 1489

MULHERES

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS POR GÉNERO

Fonte:	Elaboração	própria	através	do	programa	EViews.	A	tabela	apresenta	as	médias	e	entre	parêntesis	encontram-se	os	desvios	padrões.

VARIÁVEIS HOMENS
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ANEXOS

AS MULHERES NO MERCADO 
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TABELA 3 – Matriz de Correlações

MULHER

IDADE

POPATIV

ESCALTA

RENDIMENTO

CASAP

SCORE_DP

PERC_CARTEIRA_PATRIMONIO

AA_LF

AA_LF_MEDIAPT

SCORE_LF

ATITUDE_RISCO

ATITUDE_RENT_RISCO

SOBREC

SOBREC_MEDIAPT

VA
RI

ÁV
EL

*	indica	significância	estatística	ao	nível	de	5%.

Fonte:	Elaboração	própria	com	recurso	ao	programa	EViews.

1

-0,08*

0,00

0,02

0,04

0,01

-0,04

-0,25*

-0,23*

-0,26*

-0,33*

-0,29*

-0,26*

0,08*

0,05

1

0,13*

0,16*

-0,32*

-0,48*

1

0,42*

0,26*

0,24*

0,10*

0,29*

1

0,68*

0,41*

0,31*

0,28*

0,31

0,12

1

0,28*

0,30*

0,28*

0,22*

0,20*

0,00

-0,02

1

0,06*

0,06*

0,03

0,06*

-0,01

0,00

0,02

0,01

1

0,00

-0,02

-0,03

-0,02

-0,03

0,01

0,03

0,00

0,01

1

0,53*

-0,01

-0,02

-0,05*

-0,02

-0,01

0,01

0,02

-0,06*

-0,02

1

0,09*

-0,01

0,05

-0,01

0,01

0,05
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0,47*

0,35*
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-0,01

0,02

-0,01
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0,03

0,19*

0,09*

0,10*
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-0,17* 1

1

0,45*
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0,07*
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-0,377***

(0,063)

-0,018***

(0,002)

-0,147**

(0,066)

0,064

(0,118)

0,036*

(0,022)

0,023

(0,071)

-0,022

(0,017)

0,132***

(0,035)

0,209***

(0,042)

0,027

(0,048)

0,699***

(0,042)

0,039

(0,074)

1489

0,178

688,2

0,000

-0,621***

(0,059)

-0,024***

(0,002)

-0,077

(0,065)

0,008

(0,114)

0,027

(0,021)

0,037

(0,069)

-0,019

(0,017)

0,263***

(0,033)

-

-

-

-

-

-

-

-

1489

0,075

291,2

0,000

-0,715***

(0,058)

-0,020***

(0,002)

-0,067

(0,064)

-0,007

(0,113)

0,030

(0,019)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1489

0,058

224,0

0,000

-0,641***

(0,057)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1489

0,033

126,8

0,000

-0,0533***

(0,061)

-0,025***

(0,002)

-0.090

(0,065)

-0,030

(0,115)

0,037*

(0,021)

0,038

(0,070)

-0,025

(0,017)

0,191***

(0,034)

0,288***

(0,041)

0,056

(0,045)

-

-

-

-

1489

0,102

395,7

0,000

MULHER

IDADE

POPATIV

ESCALTA

RENDIMENTO

CASAP

SCORE_DP

PERC_CARTEIRA_

PATRIMONIO

AA_LF

AA_LF_MEDIAPT

ATITUDE_RENT_RISCO

SOBREC_MEDIAPT

Num. observações

Pseudo R-squared

LR statistic

Prob(LR statistic)

ANEXOS

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

TABELA 4 – Apetência pelo risco

(B)

Fonte:	Elaboração	própria	através	do	programa	EViews.	Estimação	do	modelo	 (1)	 com	um	Probit	Ordenado,	 sendo	a	variável	dependente	ATITUDE_RISCO	 (nº	de	

valores	de	ordem:	4).	*,	**	e	***	indicam	a	significância	estatística	ao	nível	de	10%,	5%	e	1%,	respetivamente.	Entre	parêntesis	encontram-se	os	desvios	padrões.

VARIÁVEIS (C) (D)(A) (E)
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3,497***

[0,277]

-0,676***

[0,087]

0,027***

[0,003]

-0,121

[0,087]

-0,098

[0,162]

0,050 *

[0,028]

-0,146

[0,093]

0,033

[0,024]

0,137***

[0,047]

0,351***

[0,055]

0,394***

[0,064]

0,061

[0,055]

1489

0,308

59,7

0,000

5,684***

[0,215]

-0,950***

[0,089]

0,028***

[0,003]

-0,096

[0,094]

0,003

[0,171]

0,036

[0,030]

-0,148

[0,102]

0,039

[0,025]

0,323***

[0,048]

-

-

-

-

-

-

1489

0,196

45,2

0,000

6,212***

[0,203]

-1,096***

[0,086]

0,031***

[0,003]

-0,117

[0,096]

-0,023

[0,177]

0,013

[0,028]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1489

0,163

59,1

0,000

7,246***

[0,059]

-1,165***

[0,088]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1489

0,106

176,4

0,000

3,628***

[0,255]

-0,696***

[0,085]

0,026***

[0,003]

-0,118

[0,087]

-0,106

[0,162]

0,051*

[0,028]

-0,144

[0,094]

0,032

[0,024]

0,144***

[0,046]

0,361***

[0,055]

0,397***

[0,064]

-

-

1489

0,307

65,5

0,000

Const.

MULHER

IDADE

POPATIV

ESCALTA

RENDIMENTO

CASAP

SCORE_DP

PERC_CARTEIRA_

PATRIMONIO

AA_LF

AA_LF_MEDIAPT

ATITUDE_RENT_RISCO

Num. observações

R-squared

F-test

Prob > F

ANEXOS

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

TABELA 5 – Literacia financeira

(B)

Fonte:	Elaboração	própria	através	do	programa	EViews.	Método	dos	Mínimos	Quadrados,	sendo	a	variável	dependente	"SCORE_LF".	*,	**	e	***	indicam	a	significância	

estatística	ao	nível	de	10%,	5%	e	1%,	respetivamente.	Entre	parêntesis	encontram-se	os	desvios	padrões	robustos	à	heterocedasticidade.

VARIÁVEIS (C) (D)(A) (E)
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-2,631***

(0,363)

0,458***

(0,107)

-0,010**

(0,004)

0,058

(0,112)

0,201

(0,214)

-0,101***

(0,039)

0,138

(0,119)

0,024

0,027

-0,019

(0,056)

0,262***

(0,062)

0,147**

(0,064)

1489

0,065

56,2

0,000

1363

126

1,436***

(0,262)

0,311***

(0,099)

-0,011***

(0,004)

0,075

(0,110)

0,242

(0,210)

-0,105***

(0,038)

0,148

(0,116)

0,026

(0,027)

0,063

(0,052)

-

-

-

-

1489

0,033

28,3

0,000

1363

126

-1,524***

(0,070)

0,286***

(0,094)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1489

0,011

9,3

0,002

1363

126

-1,524***

(0,070)

0,286***

(0,094)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1489

0,011

9,3

0,002

1363

126

-2,295***

(0,329)

0,405***

(0,103)

-0,012***

(0,004)

0,066

(0,111)

0,185

(0,214)

-0,099***

(0,039)

0,142

(0,118)

0,023

(0,027)

-0,002

(0,055)

0,282***

(0,061)

-

-

1489

0,059

51,0

0,000

1363

126

Const.

MULHER

IDADE

POPATIV

ESCALTA

RENDIMENTO

CASAP

SCORE_DP

PERC_CARTEIRA_

PATRIMONIO

AA_LF_MEDIAPT

ATITUDE_RENT_RISCO

Num. observações

McFadden R-squared

LR statistic

Prob (LR statistic)

Observations  

with SOBREC=0

Observations  

with SOBREC=1

ANEXOS

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

TABELA 6 – Sobreconfiança

(B)

Fonte:	Elaboração	própria	através	do	programa	EViews.	*,	**	e	***	indicam	a	significância	estatística	ao	nível	de	10%,	5%	e	1%,	respetivamente.	Entre	parêntesis	

encontram-se	os	desvios	padrões.	

VARIÁVEIS (C) (D)(A) (E)
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0,163*

-0,003

-0,041

-0,081

-0,015

0,071

0,512*

0,473*

0,536*

0,689*

0,605*

0,544*

-0,158*

-0,101

IDADE

POPATIV

ESCALTA

RENDIMENTO

CASAP

SCORE_DP

PERC_CARTEIRA_PATRIMONIO

AA_LF

AA_LF_MEDIAPT

SCORE_LF

ATITUDE_RISCO

ATITUDE_RENT_RISCO

SOBREC

SOBREC_MEDIAPT

ANEXOS

AS MULHERES NO MERCADO 
FINANCEIRO PORTUGUÊS

TABELA 7 – Indicador Cohen’s d

Fonte:	Elaboração	própria.

*	indica	significância	estatística	ao	nível	de	5%.

VARIÁVEIS Cohen’s d
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poupança é um comportamento po-
sitivo (OECD, 2016), que se traduz 
em bem-estar financeiro para os in-
divíduos e as famílias. A poupança de 
longo prazo oferece a possibilidade 
de um padrão de consumo doseado ao 
longo do tempo e a poupança regu-
lar e de curto prazo (i.e., de emergên-
cia) oferece uma almofada protetora 
do poder de compra face a um choque 
no rendimento (Mahdzan e Tabiani, 
2013). 

Diversos estudos têm analisado 
os fatores que influenciam o compor-
tamento de poupança, com enfase na 
literacia financeira (e.g., Cupák et al., 
2019; Ramalho & Forte, 2019; Pak & 
Chatterjee, 2016). A literacia finan-
ceira dos indivíduos desempenha um 

papel importante na tomada de de-
cisões financeiras, tendo em conta 
a complexidade crescente da envol-
vente (Potrich et al., 2016), pelo que 
os indivíduos devem ter os conheci-
mentos financeiros e a capacidade e 
a confiança para aplicar esses conhe-
cimentos nas suas decisões (Huston, 
2010). A literacia financeira encon-
tra-se na agenda de governos e orga-
nizações internacionais (OECD, 2016) 
e tem recebido uma importância cres-
cente na comunidade académica.

O presente estudo apresenta uma 
revisão sistemática da literatura so-
bre os temas da literacia financeira 
e da poupança. Mais especificamen-
te, pretende dar resposta às seguintes 
questões de investigação:

A
1. INTRODUÇÃO

LITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

1. Quais os principais contributos na literatura académica no estudo da 
literacia financeira e da poupança? 

2. Quais as principais opções metodológicas usadas nos estudos sobre 
literacia financeira e poupança?

3. Quais os principais temas analisados sobre literacia financeira e 
poupança?

4. Quais as perspetivas de investigação futura?
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s artigos analisados neste texto fo-
ram obtidos através de uma pes-
quisa dos termos ‘financial literacy’ 
e ‘saving’ nas palavras-chave, tí-
tulo e resumo (abstract) da base de 
dados SCOPUS. Os artigos selecio-
nados estão disponíveis em língua 

inglesa em revistas indexadas nas 
áreas de ‘business, management and 
accounting’ ou ‘economics, econo-
metrics and finance’. Foram obtidos 
183 artigos, publicados entre 2005 e 
2019, com recurso à seguinte linha 
de pesquisa:

O
2. METODOLOGIA

LITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

Para cada artigo, foi registada 
numa folha de cálculo a seguinte in-
formação: título do artigo, ano, re-
sumo, palavras-chave, autores, afi-
liação e revista. 

A abordagem adotada é uma re-
visão sistemática da literatura que 
usou métodos híbridos, combina-
do a análise descritiva com a aná-
lise de redes semântica (semantic 
network analysis) e a análise narra-
tiva. Na análise descritiva apresen-
ta-se uma evolução do estudo dos 
termos de revistas, autores, pala-
vras-chave, âmbito geográfico do 
estudo, principais temas e princi-
pais métodos. De seguida, efetua-se 

uma análise de conteúdo dos arti-
gos usando o Leximancer, um pro-
grama que extrai automaticamente 
redes semânticas de dados qualita-
tivos. O Leximancer foi usado na re-
visão sistemática da literatura (e.g., 
Crofts and Bisman 2010; Jin and 
Wang 2016), e gera mapas concep-
tuais com base na coocorrência de 
palavras presentes nos resumos. A 
análise semântica explora as rela-
ções entre temas chave, enquanto a 
análise narrativa oferece uma des-
crição dos principais temas iden-
tificados no mapa conceptual. Para 
cada tema são dados exemplos de 
estudos que abordam esse tema. 

TITLE-ABS-KEY ("savings" AND "financial literacy") AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") 

OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "re")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")) AND (LIMIT-TO 

(SRCTYPE, "j")) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "ECON") OR LIMIT-TO (SUBJAREA, "BUSI")) 
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3.1 Análise Descritiva

estudo da relação entre a litera-
cia financeira e a poupança é re-
lativamente recente na literatura 

académica. Com efeito, metade dos 
artigos analisados foram publica-
dos nos anos de 2016 a 2019, tendo 
aproximadamente 20% sido publi-
cados em 2019.O

3. RESULTADOS

LITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

Os 183 artigos foram publi-
cados em 109 revistas diferen-
tes. Destacam-se, pelo número 
de publicações, seis revistas, cor-
respondendo a 23,5% dos estu-
dos: Journal of Pension Economics 

and Finance, Journal of Consumer 
Affairs, International Journal of Bank 
Marketing, International Journal of 
Consumer Studies, Journal of Family 
and Economic Issues e Journal of 
Financial Counseling and Planning. 

FIGURA 1 - Número de artigos publicados, por ano
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TABELA 1 - Número de artigos publicados, por revista

Journal of Pension Economics and Finance  10

Journal of Consumer Affairs  9

International Journal of Bank Marketing  6

International Journal of Consumer Studies  6

Journal of Family and Economic Issues  6

Journal of Financial Counseling and Planning  6

Economics and Sociology  4

Journal of Banking and Finance  4

Accounting and Finance  3

International Journal of Applied Business and Economic Research 3

Journal of Development Economics  3

Journal of Economic Behavior and Organization  3

Journal of Economic Psychology  3

Journal of Financial Services Marketing  3

Applied Economics Letters  2

Asian Social Science  2

Australian Journal of Management  2

Citizenship, Social and Economics Education  2

Economic and Political Weekly  2

Economic Inquiry  2

Economic Journal  2

Finance a Uver - Czech Journal of Economics and Finance 2

Indian Journal of Finance  2

International Journal of Economic Research  2

International Journal of Recent Technology and Engineering 2

Israel Economic Review  2

Journal of Applied Economic Sciences  2

Journal of Behavioral Finance  2

Journal of Consumer Policy  2

Journal of Economics and Economic Education Research 2

Journal of Financial Economics  2

Managerial Finance  2

World Development  2

Outros (76)   1

Revista   Nº. artigos 

LITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA
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TABELA 2 - Número de artigos publicados, por autor

Lusardi, A. 10

Mitchell, O.S. 5

Goda, G.S. 3

Manchester, C.F. 3

Spataro, L. 3

Worthington, A.C. 3

Bartholomae, S. 2

Belás, J. 2

Carmel, E. 2

Clark, R. 2

Cluver, L.D. 2

Corsini, L. 2

Diepstraten, M. 2

Filipiak, U. 2

Foster, F.D. 2

Fox, J.J. 2

Fry, T.R.L. 2

Revista Nº. artigos 

LITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

A base de dados regista 425 au-
tores diferentes nos artigos em aná-
lise, 393 dos quais publicaram apenas 
um artigo cada. Os dois autores mais 
produtivos são Annamaria Lusardi, 

da George Washington University 
School of Business, Washington, DC, 
e Olivia Mitchell, da Wharton School, 
University of Pennsylvania, ambas 
nos Estados Unidos da América.

Gerrans, P. 2

Jappelli, T. 2

Leiser, D. 2

Loibl, C. 2

Loke, Y.J. 3

Mahdzan, N.S. 2

McKenzie, D. 2

Padula, M. 2

Sojourner A. 2

Spivak A. 2

Steinert J.I. 2

Summers B. 2

Tasoff J. 2

van der Cruijsen C. 2

Zia B. 2

Outros (393) 1

Revista Nº. artigos 

Apenas 10 dos 183 artigos corres-
pondem a estudos conceptuais / teó-
ricos. Dos restantes 173 estudos em-
píricos, a maioria analisa apenas um 
país (161 estudos) e 12 trabalhos estu-
dam mais do que um país. Os estudos 
sobre literacia financeira e poupança 
possuem uma grande cobertura geo-
gráfica, com um total de 63 diferen-
tes países incluídos nas análises em-
píricas efetuadas. Os países objeto 
de um maior número de estudos fo-

ram Estados Unidos da América (43 
estudos), India (17), Austrália (15), 
Alemanha (13), Malásia (13), Holanda 
(12), Reino Unido (9), Israel e Itália 
(6 cada), França, Gana, Eslováquia e 
Suécia (5 cada).
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FIGURA 2 - Cobertura geográfica dos estudos

FIGURA 3 - Frequência das palavras-chave (word cloud)

As palavras mais frequen-
tes nas palavras-chave dos ar-
tigos são financial (187), literacy 
(116) e saving (80). Outras palavras  
frequentes são: retirement (35),  

finance (27), behaviour (25), plan (24),  
education (23), household (19), perso-
nal (18), pension (18), consumer (17),  
decision (15), risk (14), investment (13) 
e knowledge (12).

Nº. Estudos

1 43

LITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA
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3.2 Análise de redes semântica

A análise de conteúdo dos resu-
mos dos 183 artigos através do 

Leximancer permitiu identificar ca-
torze temas, que foram posterior-
mente classificados para efeito da 
análise em 11 temas:

1.	 O	tema	literacia	financeira (‘financial literacy’) inclui os conceitos fi-
nanceira (‘financial’), literacia (‘literacy’), significativo (‘significant’), 
nível (‘level’), auto-eficácia (‘self-efficacy’) e formação (‘training’).

2.	 O	 tema	 medição	 da	 literacia	 financeira (‘financial literacy measure-
ment’) engloba os conceitos percecionada (‘perceived’), atual (‘actual’), 
questionário (‘survey’), desenvolvimento (‘development’), atitude  
(‘attitude’), dados (‘data’), autocontrole (‘self-control’), comporta-
mento (‘behavior’), autoconfiança (‘self-confidence’) e conhecimento 
(‘knowledge’).

3. O tema associações (‘correlates’) reúne os conceitos demográfica (‘de-
mographic’), económica (‘economic’) e psicográfica (‘psychographic’). 

4. O tema poupança (‘savings’) inclui os conceitos poupança (‘savings’), 
risco (‘risk’), preferências (‘preferences’), decisões (‘decisions’), regular 
(‘regular’), investimento (‘investment’) e planeamento (‘planning’).

5. O tema tipo de poupança (‘saving type’) engloba os conceitos emergên-
cia (‘emergency’), voluntária (‘voluntary’), intenção (‘intention’), retor-
no (‘return’), reforma (‘retirement’) e pensão (‘pension’).

6. O tema educação [financeira] ‘education’ inclui os conceitos educa-
ção (‘education’), programa (‘program’), impacto (‘impact’), dinheiro 
(‘money’) e gestão (‘management’).

7. O tema grupo-alvo (‘target group’) reúne os conceitos estudantes (‘stu-
dents’), crianças (‘children’), adultos (‘adults’) e jovens (‘young’).

8. O tema teoria (‘theory’) inclui os conceitos teoria (‘theory’) e modelo 
(‘model’).

9.	 O	tema	finanças	pessoais (‘personal finance’) reúne os conceitos famí-
lias (‘households’), orçamento (‘budgeting’), ciclo de vida (‘life-cycle’) e 
saúde (‘wealth’).

10. O tema preparação (‘preparedness’) inclui os conceitos preparação 
(‘preparedness’), capacidade (‘capability’), rendimento (‘income’) e in-
formação (‘information’).

11. O tema inclusão (‘inclusion’) reúne os conceitos inclusão (‘inclusion’) e 
capacidade (‘capability’).
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A Figura 4 abaixo apresenta o mapa conceptual, os principiais temas e conceitos.

FIGURA 4 - Mapa conceptual (N=183 resumos)
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3.3 Análise Narrativa

3.3.1 Literacia Financeira

De acordo com Huston (2010), a 
definição de literacia financeira 

evoluiu do conceito de ser conhece-
dor sobre assuntos financeiros (‘un-
derstanding’) para integrar também 
a capacidade de usar o conhecimento 
no dia-a-dia das decisões financeiras 
(‘use’). Este autor define a literacia fi-
nanceira como “measuring how well 
an individual can understand and use 
personal finance-related information” 
(Huston, 2010, p. 306). 

Segundo a OCDE (2016), a litera-
cia financeira é a capacidade de usar 
o conhecimento e as capacidades ad-
quiridas, o que envolve três dimen-
sões: o conhecimento financeiro, as 
atitudes e o comportamento (OECD/
INFE, 2011). A literacia financeira está 
relacionada com a capacidade de os 
indivíduos obterem, compreende-
rem e avaliarem a informação neces-
sária para a tomada de decisões prá-
ticas sobre finanças pessoais (Xue et 
al., 2019).

A literacia financeira tem sido as-
sociada empiricamente a comporta-
mentos financeiros nos horizontes 
de curto e de longo prazo. Indivíduos 
com níveis elevados de literacia fi-
nanceira fazem com maior probabili-
dade escolhas acertadas em termos de 
poupança e de nível de endividamen-
to. A literacia financeira está positi-
vamente relacionada com o objetivo 
de poupança para a reforma (Bongini 
e Cucinelli, 2019), a poupança dos úl-
timos 12 meses (Mahdzan e Tabiani, 

2013) e a preparação financeira para 
fazer face a choques de rendimento 
(Loke, 2016).

3.3.2 Medição da Literacia 
Financeira

A literatura académica reconhece 
a existência de falta de consen-

so na operacionalização e medição da 
literacia financeira (Xue et al., 2019; 
Ramalho e Forte, 2019). Um gran-
de número de estudos operacionali-
za a literacia financeira como sendo 
o conhecimento financeiro atual (‘fi-
nancial knowledge’). Esta visão uni-
dimensional realça a importância da 
correta compreensão de alguns con-
ceitos financeiros de base (Jappelli e 
Padula, 2013; Van Rooij et al., 2012, 
Lusardi e Mitchell, 2007; Boisclair et 
al., 2017; Cupák et al., 2019).

O conhecimento financeiro atual 
pode ainda ser considerado básico 
(temas como juros compostos, infla-
ção, valor temporal do dinheiro e ilu-
são monetária) ou avançado (temas 
como o risco dos ativos, retornos de 
longo prazo, volatilidade e diversifi-
cação) - Nguyen et al., 2017; Potrich et 
al., 2016. Outros estudos (Zulaihati et. 
al, 2020) consideram o conhecimen-
to percecionado como uma medida da 
autoconfiança (self-confidence). Um 
terceiro conjunto de estudos conside-
ra simultaneamente o conhecimento 
atual e o conhecimento percecionado 
como indicadores da literacia finan-
ceira e determinantes do comporta-
mento de poupança (Babiarz e Robb, 
2014). 

A literatura analisa também a  
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relação entre o conhecimento atual 
e o percecionado. A existência de um 
baixo conhecimento atual e de ele-
vado conhecimento percecionado é 
designada de sobre confiança (over-
confidence) e o cenário em que o co-
nhecimento atual é elevado e o per-
cecionado baixo de sub confiança 

(underconfidence) (Ramalho e Forte, 
2019). A sub e a sobre confiança são 
enviesamentos comportamentais 
suscetíveis de influenciar o compor-
tamento financeiro. Ramalho e Forte, 
2019) concluem que os indivíduos são 
heterogéneos na literacia financeira 
percecionada e na observada.

TABELA 3 - Enviesamentos: sub e sobre confiança

 Conhecimento percecionado Baixo Elevado

	 Baixo	 	 Sub	confiança

	 Elevado	 Sobre	confiança

Conhecimento atual

Pak e Chatterjee (2016) consi-
deram o conhecimento observado e 
o percecionado, e estimam o impac-
to da literacia financeira na poupan-
ça (de emergência e para a reforma) 
para a amostra total e para a dos in-
divíduos sobre confiantes. Henager e 
Cude (2016) consideram na avaliação 
da literacia financeira o conhecimen-
to atual, o conhecimento perceciona-
do e a capacidade percecionada. 

A OCDE (2016) apresenta o con-

ceito de literacia financeira como uma 
variável e enfatiza a necessidade de 
compreensão dos conceitos financei-
ros e também de os aplicar com con-
fiança nas decisões. Trata-se de um 
processo complexo, que inclui o co-
nhecimento, a atitude e o comporta-
mento. Murendo e Mutsonziwa (2017) 
usam uma abordagem multivaria-
da na medição da literacia financei-
ra, que inclui a atitude, a confiança e 
o conhecimento financeiro. 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


86 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSLITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

FIGURA 5 - Modelos de medida da Literacia Financeira

Fonte:	Adaptado	de	Potrich	et	al.	(2016)

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3

Comportamento 
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Financeira

Conhecimento 
Financeiro

Comportamento 
Financeiro

Literacia 
Financeira

Literacia 
Financeira

Conhecimento 
Financeiro

Atitude 
Financeira

A literatura tem discutido o pa-
pel multidimensional da literacia fi-
nanceira e tem estudado as relações 
existentes entre as três componen-
tes. O modelo proposto por Potrich 
et al. (2016) e por Ramalho e Forte 
(2019) propõe como antecedentes 
do comportamento financeiro o co-
nhecimento financeiro atual, o co-
nhecimento financeiro perceciona-
do e a atitude financeira. Potrich et 
al. (2016) compara três modelos que 
definem diferentes relações entre as 
componentes da literacia financei-
ra e conclui que o conhecimento e a 

atitude são correlacionados e mu-
tuamente preveem o comportamento 
financeiro. 

3.3.3 O Papel das Variáveis 
Demográficas, Psicográficas  
e Socioeconómicas

Nos diversos estudos empíricos 
que analisam a relação entre a 

literacia financeira e a poupança são 
incluídas diversas variáveis de con-
trole de natureza demográfica (sexo, 
idade, estado civil, etnia), geográfica 
(residência) e socioeconómica (habi-
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litações, situação no mercado de tra-
balho, rendimento).

Lachance (2014) considera que o 
nível de educação médio do local onde 
o individuo reside tem uma influên-
cia na sua literacia financeira, poden-
do ser justificado por efeitos sociais 
de aprendizagem financeira com os 
pares. Quanto às variáveis de nature-
za psicográfica, Kerry (2018) conclui 
que os fatores cognitivos (literacia fi-
nanceira, conhecimento perceciona-
do, representações mentais da refor-
ma), conotativos (inibição e ativação 
financeira, tolerância ao risco, clare-
za dos objetivos de reforma, proati-
vidade, consciência) e afetivos (esta-
bilidade emocional) são os principais 
determinantes da poupança para a 
reforma.

Um conjunto de estudos anali-
sa especificamente a relação entre a 
poupança e o rendimento em gru-
pos específicos, como o consumi-
dor de baixo rendimento (Heckman e 
Hanna, 2015) e grupos etários/gera-
ções (Henager-Greene e Cude, 2016). 
Heckman e Hanna (2015) concluem 
que o comportamento de poupança é 
influenciado não só por fatores insti-
tucionais, como a literacia financeira 
e as variáveis demográficas e socioe-
conómicas, mas também por fatores 
institucionais (número de institui-
ções financeiras, acesso ao crédito).

3.3.4 Poupança

Uma baixa taxa de poupança re-
presenta problemas potenciais 

em termos de segurança financei-
ra de longo prazo e gera preocupa-

ções de curto prazo na capacidade de 
as famílias fazerem face a despesas 
relacionadas com as suas necessida-
des presentes (Babiarz e Robb, 2014). 
A poupança é reconhecida como um 
comportamento financeiro positivo 
que conduz à melhoria do bem-estar 
das famílias no curto e no longo prazo 
(OECD, 2016).

A poupança permite um compor-
tamento de consumo doseado ao lon-
go do ciclo de vida e funciona como 
uma almofada protetora do poder de 
compra em caso de choques de ren-
dimento resultantes de desemprego, 
incapacidade, despesas médicas não 
antecipadas ou custos necessários 
para adquirir casa ou veículo automó-
vel (Hechman e Hanna, 2015). 

3.3.5 Tipos de Poupança

Os diversos estudos consideram 
diferentes horizontes temporais 

para a poupança. De Cecco e Estache 
(2016), Boisclair et al., (2017) e Cupák 
et al. (2019) estudam a poupança para 
a reforma. Bongini e Cucinelli (2019) 
analisam a intenção de poupança para 
a reforma de estudantes.

Outros estudos analisam a pou-
pança de emergência (‘emergency sa-
ving’) (Loke, 2016, 2017a, b; Henager 
e Cude, 2016; Babiarz e Robb, 2014), 
definida normalmente como a exis-
tência de poupanças que permitam 
fazer face a três meses de despesas tí-
picas (Babiarz e Robb, 2014). 

Nguyen et al. (2017) estudam 
os hábitos de poupança regular e 
Murendo e Mutsonziwa (2017) con-
sideram a realização de poupança 
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nos últimos 12 meses. No estudo de 
Brounen et al. (2016) os indivíduos 
que poupam são os que referem que 
estão dispostos a sacrificar o bem-es-
tar presente para obter resultados no 
futuro.

Henager-Greene e Cude (2016) e 
Pak e Chatterjee (2016) consideram 
simultaneamente a poupança de lon-
go prazo (reforma) e a poupança de 
curto prazo (emergência).

Murendo e Mutsonziwa (2017) 
usam no seu estudo o conceito de por-
tfolio de poupança ‘saving portfolio’, 
que inclui a poupança formal (pou-
pança junto de uma instituição finan-
ceira) e a poupança informal (meca-
nismos informais).

3.3.6 Educação Financeira

Os governos estão preocupados 
em desenvolver abordagens efi-

cientes que permitam aumentar o 
nível de literacia financeira das po-
pulações através da oferta de educa-
ção financeira (Potrich et al., 2016). 
A educação financeira é um processo 
no qual os indivíduos desenvolvem a 
sua compreensão sobre os produtos 
financeiros, os principais conceitos e 
riscos, e as competências que facili-
tam a tomada de decisões de modo a 
uma gestão com sucesso das finan-
ças pessoais. A educação financeira 
conduz à literacia financeira (Yong et 
al., 2018), que se refere à forma como 
o conhecimento e as capacidades são 
usadas (Potrich et al. 2016). Clark et 
al. (2017) concluem que formação em 
planeamento para a reforma em co-
laboradores aumenta a intensão de 

continuar a descontar para o plano 
e reduz a probabilidade de deixar de 
contribuir. Os programas de educa-
ção financeira têm sido desenvolvidos 
para diferentes grupos alvo e para ní-
veis de ensino distintos (Potrich et al., 
2016).

3.3.7 Grupo Alvo dos Estudos

Os estudos empíricos mais fre-
quentes sobre a literacia finan-

ceira e a poupança usam amostras 
representativas da população adulta 
(Cupák et al., 2019; Ramalho e Forte, 
2019). Outros estudos analisam estu-
dantes (Bongini e Cucielli, 2019; De 
Cecco e Estache, 2016; Potrich et al., 
2016), millenials (Yong et al., 2018), 
grupos com literacia financeira su-
perior à média, como professores 
(Zulaihati et al., 2020) e colaborado-
res do Federal Reserve System (Clark 
et al., 2017).

3.3.8 Abordagens Teóricas 

Diversos estudos empíricos são 
inspirados no modelo do ci-

clo de vida de consumo e poupança 
(Modigliani & Brumberg, 1954) e na 
função consumo (Friedman, 1957). 
Tendo por base a teoria do ciclo de 
vida, Fernández-López (2010) con-
jeturam que o stock de poupança au-
menta com a idade, decaindo a partir 
de determinada idade.

O processo de literacia financei-
ra pode ser analisado numa perspeti-
va comportamental (Yong et al., 2018; 
Bongini e Cucinelli, 2019). A teoria do 
comportamento planeado (‘theory of 

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


89 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOSLITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

planned behavior’ TPB) (Ajzen, 1991, 
2002) assume que a intenção de com-
portamento é influenciada por três 
variáveis: a norma subjetiva (pressão 
social para a realização do comporta-
mento), a atitude (avaliação favorável 
ou desfavorável do comportamento) 
e o controlo percecionado do com-
portamento (perceção da capacidade 
para realizar o comportamento). 

Croy et al. (2010) estudam a in-
tenção de poupança para a reforma 
através de uma versão modificada do 
modelo TPB, que inclui, para além as 
variáveis base do modelo, a impor-
tância do planeamento, a preparação 
para o planeamento e a tolerância ao 
risco.

O modelo desenvolvido por 
Beverly et al. (2008) e testado mais 
recentemente por Heckman e Hanna 
(2015) assume que o comportamento 
de poupança é influenciado por dois 
tipos de variáveis, individuais e insti-
tucionais. As variáveis individuais são 
os recursos económicos e necessida-
des (rendimento e gastos), rede social 
(incentivo à poupança ou não pelos 
pares), literacia financeira (conheci-
mento sobre conceitos e produtos fi-
nanceiros) e variáveis psicológicas. 
Os fatores institucionais são baseados 
na teoria institucional (‘instutucional 
theory’ - Beverly e Sherraden, 1999). 
A teoria institucional considera que 
as instituições desempenham um pa-
pel importante no comportamento do 
consumidor: “individuals and hou-
seholds saving behavior is shaped by 
the institutional processes through whi-
ch saving occurs” (p. 463). Os diver-
sos estudos apresentam 7 dimensões 

para os fatores institucionais, a saber: 
acesso, segurança, incentivos, infor-
mação, facilitação, expetativas e li-
mites (Heckman e Hanna, 2015) 

3.3.9 Finanças Pessoais

No que diz respeito às finanças 
pessoais, a OCDE (2019) conside-

ra que os seguintes comportamentos 
financeiros merecem análise: orça-
mentação, poupança, compras, paga-
mentos, escolha e seleção de produtos 
financeiros, objetivos e controlo.
A poupança é considerada um com-
portamento positivo das famílias. 
Permite ter um padrão de consumo 
estável ao longo do ciclo de vida, pos-
sibilitando às famílias manter qua-
lidade de vida durante períodos de 
crise económica ou reagir a choques 
no rendimento associados ao de-
semprego, incapacidade ou reforma 
(Heckman e Hanna, 2015).

3.3.10 Preparação Financeira

Loke (2016) estuda a prepara-
ção financeira (‘financial pre-

paredness’) das famílias para cho-
ques. Diversos eventos não planeados 
(doença, incapacidade, desemprego, 
quebra de rendimento) podem obri-
gar a uma reorganização das finan-
ças da família. Alguns dos eventos que 
originam os choques podem não es-
tar cobertos com seguro ou com sis-
tema de segurança social. Se as famí-
lias não possuírem recursos e liquidez 
para fazer face a um choque, podem 
incorrer em endividamento excessi-
vo. O conceito de preparação finan-
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ceira está, assim, relacionado com os 
fundos de emergência. A literatura 
tem considerado que uma família está 
preparada para um choque de rendi-
mento se tiver recursos que lhe per-
mitam cobrir pelo menos três meses 
de despesas normais, sem perda de 
qualidade de vida. Se apenas conse-
guir cobrir de um a três meses, con-
sidera-se que está preparada de for-
ma moderada. Finalmente, se menos 
não conseguir cobrir um mês, a famí-
lia está preparada de forma fraca Loke 
(2016).  

3.3.11 Inclusão financeira

A inclusão financeira tem sido afe-
rida não só em termos de aces-

so, utilização e qualidade dos serviços 
bancários, como também em termos 
de detenção de contas bancárias, exis-
tência de poupança e empréstimos 
bancários (Lyos e Kass-Hanna, 2019). 
A OCDE (2016) define a inclusão finan-
ceira como o processo de promoção do 
acesso a uma grande variedade de pro-
dutos e serviços financeiros por todos 
os segmentos da população, através 
de abordagens inovadoras, nomeada-
mente a educação financeira. A litera-
cia financeira tem sido positivamente 
associada à inclusão financeira (Verma 
e Kumari, 2016). 

3.4 Estudos empíricos sobre 
literacia financeira e poupança

Os estudos empíricos sobre a lite-
racia financeira e poupança têm 

usado um conjunto diversificado de 
metodologias.  

Em termos de métodos economé-
tricos, verificou-se o recurso a abor-
dagens de equações estruturais - como 
o SEM (Structural Equation Modeling) 
(Potrich et al., 2016) e o PLS-PM 
(Partial Least Squares Path Modelling)  
(Zulaihati et al., 2020) -, análise de 
regressão (Lusardi e Mitchell, 2011; 
Sekita, 2011), análise de regressão 
com variáveis instrumentais (Bucher-
Koenen e Lusardi, 2011; van Rooij et 
al., 2012), regressão logística (Nguyen 
et al., 2017; Heckman e Hanna, 2015; 
Pak e Chattwejww, 2016), modelos 
logit (De Cecco e Estache, 2016), mo-
delos probit (Murendo e Mutsonziwa, 
2017; Babiarz e Robb, 2014; Mahdzan 
e Tabiani, 2013) e modelos de regres-
são ordinal (Brounen et al., 2016; 
Loke, 2016).   

Quanto às fontes de dados, veri-
fica-se tanto o recurso a dados pri-
mários, através do desenvolvimento 
de questionários administrados pe-
los investigadores (e.g., Potrich et al., 
2016, Murendo e Mutsonziwa, 2017), 
como a utilização de micro dados se-
cundários, como o questionário à lite-
racia financeira da OCDE (Loke, 2016; 
Ramalho e Forte, 2019), o National 
Financial Capability Study, nos EUA 
(Henager-Greene e Cude, 2016; Pak e 
Chatterjee, 2016) e o Survey of Living 
Preferences and Satisfaction (Sekita, 
2011; Bucher-Koenen e Lusadi, 2011).

Os trabalhos empíricos estuda-
ram a poupança para a reforma (Clark 
et al., 2017; van Rooij et al., 2012; Pak 
e Chatterjee, 2016), a poupança re-
gular (Zulaihati et al., 2020; Nguyen 
et al., 2017) e a poupança de emer-
gência (Babiarz e Robb, 2014; Pak e 
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Chatterjee, 2016). Os diversos estudos 
avaliaram o comportamento de pou-
pança (Henager-Greene e Cude, 2016; 
Pak e Chatterjee, 2016), a intenção de 
poupança (De Cecco e Estache, 2016) 
e a atitude face à poupança (Broune et 
al., 2016).

As opções de medida da literacia 
financeira são distintas entre estu-
dos. Um conjunto de investigadores 
recorreram ao conhecimento finan-
ceiro observado (Nguywn et al, 2017; 
Brounen et al., 2016; Cupák et al., 
2019), ao conhecimento financeiro 
observado e percecionado (Ramalho 
e Forte, 2019) e a uma medida com-
binada do conhecimento, atitude e 
comportamento (Loke, 2016; Potrich 
et al., 2016). 

Os diversos modelos economé-

tricos incluíram um conjunto diver-
so de variáveis explicativas (ou de 
controlo), como variáveis demográ-
ficas e socioeconómicas, designada-
mente o género, a idade, a dimensão 
do agregado familiar, as habilitações 
académicas, a área de formação, o 
estado civil, o rendimento/patrimó-
nio e a situação no mercado de traba-
lho (Bongini e Cucielli, 2019; Cupák 
et al., 2019; Heckman e Hanna, 2015). 
Outras variáveis usadas incluem a to-
lerância face ao risco (Nguyen et al., 
2017; Brounen et al., 2016), a atitu-
de, a norma subjetiva, o controlo per-
cecionado (Bongini e Cucielli, 2019), 
a auto-confiança, a sobre confiança 
e a sub-confiança (Ramalho e Forte, 
2019), bem como fatores institucio-
nais (Heckman e Hanna, 2015).
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través de uma revisão sistemáti-
ca da literatura publicada até ao fi-
nal de 2019 sobre a poupança e a li-
teracia financeira, o presente estudo 
procurou dar resposta a 4 questões de 
investigação. 

Relativamente à primeira ques-
tão - quais os principais contributos 
da literatura académica no estudo da 
literacia financeira e da poupança –, 
foram publicados 183 trabalhos no 
período em análise em 109 revistas 
indexadas distintas, e para os quais 
contribuíram 425 autores. 

Quanto à segunda questão - quais 
as principais opções metodológicas 
usadas nos estudos sobre literacia fi-
nanceira e poupança -, aproxima-
damente 93% dos estudos possuem 
natureza empírica. Não obstante os 
estudos empíricos cobrirem 63 paí-
ses distintos, os países escolhidos 
com maior frequência foram os EUA, 
a Índia, a Austrália, a Alemanha, a 
Malásia e a Holanda. Os estudos em-
píricos que procuram explicar dife-
rentes comportamentos de poupan-
ça em função dos níveis de literacia 
financeira incluem opções metodo-
lógicas distintas em termos de fonte 
de dados (primários versus secundá-
rios), tipo de poupança estudada e sua 
medição, forma de medição da litera-
cia financeira, variáveis explicativas / 
de controlo e métodos econométricos 
usados na estimação.

No que diz respeito à tercei-
ra questão de investigação - quais os 
principais temas analisados sobre li-

teracia financeira e poupança -, a 
análise léxica dos resumos dos arti-
gos permitiu identificar 11 temas di-
ferentes: literacia financeira, medição 
da literacia financeira, associações, 
poupança, tipo de poupança, educa-
ção [financeira], grupo alvo, teoria, 
finanças pessoais, preparação finan-
ceira e inclusão financeira. 

Finalmente, a última questão de 
investigação procura identificar quais 
as perspetivas de investigação futu-
ra. Do ponto de vista metodológico, 
9 em cada 10 estudos empíricos fo-
ram efetuados para um único país. 
Estudos futuros poderão capitalizar 
o desenvolvimento de uma metodo-
logia comum pela OCDE para estudos 
cross-country. 

Adicionalmente, revela-se opor-
tuna a identificação dos canais de li-
gação entre a literacia financeira e a 
poupança. Em termos econométricos, 
deverá continuar a ser equacionada a 
questão da endogeneidade da literacia 
financeira.

As variáveis relativas à autoava-
liação da poupança podem ser cru-
zadas com um quadro de análise que 
tenha em conta as circunstâncias e as 
necessidades específicas. Outro fator 
que pode ser desenvolvido em traba-
lhos futuros é o estudo dos enviesa-
mentos (sub e sobre confiança) com-
portamentais, e de que forma é que 
podem afetar a relação entre a litera-
cia financeira e a poupança.

Os estudos com base na TCP e 
que usaram variáveis explicativas  

A
4. CONCLUSÃO

LITERACIA FINANCEIRA 
E POUPANÇA: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA 
DA LITERATURA

https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/Pages/home.aspx


93 Voltar ao índice cmvm.pt

CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS

psicográficas revelaram a importân-
cia de variáveis como a atitude, a nor-
ma subjetiva e o controlo perceciona-
do. A educação financeira poderá ser 
equacionada em sentido mais amplo, 
abrangendo áreas psicográficas para 
além do conhecimento financeiro.

Diversos estudos concluíram pela 

existência de uma relação positiva 
entre a literacia financeira e a pou-
pança. Tal motivou a definição pe-
los governos de programas de lite-
racia financeira. Trabalhos futuros 
deverão equacionar diferentes pro-
gramas para diferentes segmentos de 
mercado. 
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