
Potencial das Fintechs na Inclusão Financeira e na Mitigação dos Efeitos da 

CVID-19 

 

O uso de tecnologia digital tem vindo a modificar o modo como os serviços financeiros são 

prestados aos consumidores. Contudo, esta transformação terá cada vez mais impacto na 

economia com acentuada chegada dos chamados "Millenials" e das diversas startups 

inovadoras e com elevada especialização tecnológica, o que poderá provocar uma roptura dos 

modelos de negócios existentes. (Cordeiro, Oliveira & Duarte, 2017). 

As Fintechs tornaram-se figuras importantes no cenário económico e financeiro no País, pois 

tem tido o condão de inovar e optimizar serviços do sistema financeiro de forma remota, 

facilitando a vida dos cidadãos e possibilitando o uso de recursos digitais em diversos 

segmentos dentro do mercado financeiro, nomeadamente: pagamentos, crédito, 

transferências, entre outros. 

Como é do conhecimento geral, o mundo todo está em alerta devido à pandemia de COVID-19, 

que trouxe consigo mudanças de paradigmas, e em Moçambique não é diferente. O Governo 

tem tomado várias medidas de proteção à saúde pública e prevenção ao contágio, tendo parte 

da população aderido a essas medidas de distanciamento social como uma forma de resguardar 

a saúde e diminuir a proliferação do vírus. 

Esta situaçao ditou a declaração de Estado de Emergência que, entre outras medidas, restringe 

a mobilidade social, trazendo dificuldades na aquisição de bens e serviços, o que levou à 

implantação imediata de políticas de "home office" nas diversas instituições.  

A COVID-19 está a colocar em crise todas as infraestruturas económicas e sociais. Quase que 

todos os sectores se actividade estão a ser severamente assolados por esta pandemia, com 

impactos negativos nas empresas, sobretudo nas micro, pequenas e médias.  

Em alta no mudo, o fenómeno Fintechs e o seu potencial disruptivo e revolucionario mudam o 

mercado, oferecendo soluções para absorver nichos de mercados relegados pelos bancos e em 

tempo do período de distanciamento social simplificam os serviços financeiros, diminuindo as 

filas para aquisição de bens e serviços e auxiliando a população neste momento em que todos 

precisam fazer tudo dentro das suas casas. 



O Governo e a sociedade no geral são encorajados a usar serviços financeiros móveis (exemplo: 

M´pesa, Mkesh, Conta móvel, IZI, e-Banking e E-mola, etc.,) como forma de permitir que 

agentes económicos cumpram com as suas obrigações sem o prejuízo de colocar em risco a 

saúde pública. Com a entrada destes novos serviços financeiros, o nível de inclusão financeira 

tem vindo a aumentar (vide o grafico abaixo) destacando-se o ano de 2011, onde registou-se 

um incremento acentuado (na ordem de 17,9%), relativamente aos restantes anos (que 

situava-se em média em torno dos 3,2%), principalmente explicado pela entrada da actividade 

do serviço de moeda electrónica provida, o que permitiu que mais moçambicanos tenham 

acesso a produtos e serviços financeiros. Porém, persistem desafios, uma vez que, mais do que 

ter acesso aos produtos e serviços financeiros, é preciso usufruir dos mesmos como forma de 

alargar o acesso ao financiamento e melhorar as condições de vida da população.  

 

Gráfico 1: Agentes de Instituição de Moeda Eletrônica por 100 mil adultos 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados dos relatorios do BdM (2005 à 2017) 

 

Como forma de facilitar o cumprimento das medidas de distanciamnto social e incentivar o uso 

das Fintechs, o Banco de Moçambique anunciou algumas medidas, como o aumento de 25mil 

para 50 mil meticais em transações na carteira móvel e isenção de cobrança de encargos e 



comissões nas transparências de cliente para cliente até ao limite diário de mil meticais pela 

instituição de moeda eletrónica. 

Outros países africanos com o mesmo contexto económico, social e cultural têm vindo a 

adoptar medidas em resposta à COVID-19 recorrendo as Fintechs, como é o caso de Quénia, 

líder africano em adopção de pagamentos digitais. Outro país é o Gana, que decretou a isenção 

de taxas nas transacionais via carteiras móveis.  

No entanto, o desafio das Fintechs mostra-se cada vez mais necessário e pertinente como 

forma de não tornar a nossa economia muito dependente, pois estas cobrem, actualmente, 

quase todas as indústrias imagináveis com soluções do futuro, isto não só por causa do vasto 

leque de opções que oferece no telefone e ou computador, mas porque são menos susceptiveis 

a perigos de propagação da COVID-19. Contudo, importa referir que, enquanto as Fintechs 

mostram-se seguras quanto à transmissão do Coronavírus, ainda não são seguras a ataques 

cibernéticos. 
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