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MEASURING FINANCIAL INCLUSION 1

FINDEX QUESTIONNAIRE

1 An account can be used to save money, to make or receive pay-
ments, or to receive wages or financial help. Do you, either by 
yourself or together with someone else, currently have an account 
at any of the following places: a bank, a credit union, a cooperative, 
the post office (for example, Banco Postal), a microfinance institu-
tion, or another type of formal financial institution?  

Uma conta pode ser usada para poupar dinheiro, para fazer ou 
receber pagamentos, ou para receber salários e ajudas financeiras. 
Você, seja sozinho ou junto com outra pessoa, atualmente possui 
uma conta em qualquer dos seguintes locais: um banco, corre-
spondente bancários, cooperativa de crédito, cooperativa, Correios 
(por exemplo, Banco Postal), ou instituições microfinanceiras? 

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

2 A debit or ATM card is a card connected to an account at a financial 
institution that allows you to withdraw money, and the money is 
taken out of THAT ACCOUNT right away. Do you, personally, have a 
debit or ATM card? 

Um cartão de débito ou de caixa eletrônico é um cartão ligado a 
uma conta em uma instituição financeira que lhe permite sacar 
dinheiro e esse dinheiro é retirado DESSA CONTA imediatamente. 
Você possui um cartão de débito ou de caixa eletrônico que seja 
seu? 

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

3 Is this debit or ATM card connected to an account with your name 
on it?*

Esse cartão de débito ou de caixa eletrônico está ligado a uma 
conta no seu nome?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

4 Have you, personally, used your debit or ATM card to DIRECTLY 
make a purchase in the past 12 months?*

Você pessoalmente utilizou o seu cartão de débito ou de caixa ele-
trônico para fazer compras DIRETAMENTE nos últimos 12 meses?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

5 A credit card is a card that allows you to BORROW money in order 
to make payments or buy things, and you can pay the balance off 
later. Do you, personally, have a credit card?

Um cartão de crédito é um cartão que permite que você pegue 
dinheiro EMPRESTADO para fazer pagamentos ou comprar coisas, 
e você pode pagar esse empréstimo posteriormente. Você possui 
um cartão de crédito que seja seu?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

6 Have you used your credit card in the past 12 months?* Você utilizou o seu cartão de crédito nos últimos 12 meses?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

7 Aside from a debit or ATM card or a credit card, do you have any 
other plastic card that you can use to make payments or purchases 
AT A VARIETY OF PLACES? 

Além de um cartão de débito ou de caixa eletrônico ou de um 
cartão de crédito, você possui algum outro cartão de plástico que 
utiliza para fazer pagamentos ou compras EM VÁRIOS LUGARES?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

Source: Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, and Peter Van Oudheusden, “The Global Findex Database 2014: Measuring 
Financial Inclusion around the World”. Policy Research Working Paper 7255.
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FINDEX QUESTIONNAIRE

8 Please tell me whether each of the following is A REASON why you, 
personally, DO NOT have an account at a bank or another type of 
formal financial institution. (Read and rotate A-I). Is it?*

Por favor, diga-me se cada uma das seguintes afirmações é uma 
RAZÃO para você NÃO possuir uma conta em um banco ou outra 
instituição financeira formal. Seria?

A Because financial institutions are too far away Porque instituições financeiras ficam muito distantes

B Because financial services are too expensive Porque serviços financeiros são muito caros

C Because you don’t have the necessary documentation (identity 
card, wage slip, etc.)

Porque você não possui a documentação necessária (RG, CPF, 
contracheque, etc.)

D Because you don’t trust financial institutions Porque você não confia em instituições financeiras

E Because of religious reasons Por razões religiosas

F Because you don’t have enough money to use financial institutions Porque você não tem dinheiro o suficiente para utilizar institu-
ições financeiras

G Because someone else in the family already has an account Porque outra pessoa na família já possui uma conta

H Because you cannot get an account Porque você não pode abrir uma conta

I Because you have no need for financial services at a formal institu-
tion

Porque você não precisa de serviços financeiros de uma institu-
ição formal

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

9 In the past 12 months, has money been DEPOSITED into your per-
sonal account(s)? This includes cash or electronic deposits, or any 
time money is put into your account(s) by yourself, an employer, or 
another person or institution.*

Nos últimos 12 meses algum dinheiro foi DEPOSITADO em sua(s) 
conta(s) pessoal(is)? Considere depósitos em dinheiro, transferên-
cias eletrônicas, ou qualquer ocasião em que dinheiro é colocado 
na sua conta por você, por um empregador, por outra pessoa ou 
empresa.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

10 In a typical MONTH, about how many times is money DEPOSITED 
into your personal account(s): one or two times per month, three 
or more times per month, or, in a typical month, is money NOT 
deposited into your account(s)?*

Em um mês típico, quantas vezes são feitos depósitos em sua(s) 
conta(s) pessoal(is)? 1 ou 2 vezes por mês, 3 vezes ou mais por 
mês, ou, em um mês típico, não são feitos depósitos em sua(s) 
conta(s)?

1 One or two times per month 1 ou 2 vezes por mês

2 Three or more times per month 3 vezes por mês ou mais

3 Money is not deposited in a typical month Não são feitos depósitos em um mês típico

4 (DK) (NS)

5 (Refused) (Recusou)

11 In the past 12 months, has money been TAKEN OUT of your 
personal account(s)? This includes cash withdrawals in person or 
using your debit or ATM card, electronic payments or purchases, 
checks, or any other time money is removed from your account(s) 
by yourself or another person or institution.*

Nos últimos 12 meses algum dinheiro foi RETIRADO da sua(s) 
conta(s) pessoal(is)? Isso inclui saques feitos por você no caixa 
ou usando seu cartão de débito/ caixa eletrônico, pagamentos 
eletrônicos ou compras, cheques, ou qualquer outra ocasião em 
que dinheiro é retirado da sua(s) conta(s) por você ou por outra 
pessoa ou organização.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)
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12 In a typical MONTH, about how many times is money TAKEN OUT 
of your personal account(s): one or two times per month, three or 
more times per month, or, in a typical month, is money NOT taken 
out of your account(s)?*

Em um mês típico, quantas vezes são feitas retiradas da sua(s) 
conta(s) pessoal(is)? 1 ou 2 vezes por mês, 3 vezes ou mais por 
mês, ou, em um mês típico, não são feitas retiradas da sua(s) 
conta(s)?

1 One or two times per month 1 ou 2 vezes por mês

2 Three or more times per month 3 vezes por mês ou mais

3 Money is not taken out in a typical month Não são feitas retiradas em um mês típico

4 (DK) (NS)

5 (Refused) (Recusou)

13 When you need to GET CASH FROM your account(s), how do you 
USUALLY get it? Do you:*

Quando você precisa retirar dinheiro em espécie (em papel ou 
moedas) de sua(s) conta(s), como você geralmente faz? Você...?

1 Get it at an ATM? Saca dinheiro no caixa eletrônico/caixa automático

2 Get it over the counter in a branch of your financial institution? Saca dinheiro no caixa de uma agência da sua instituição finan-
ceira

3 Get it from a bank agent who works at a store or comes to your 
home?

Pega dinheiro com um agente bancário que trabalha em um 
estabelecimento ou vai até sua casa

4 Get it some other way? Saca dinheiro de alguma outra forma

5 (Do not need to get cash) (Não precisa retirar dinheiro em espécie)

6 (DK) (NS)

7 (Refused) (Recusou)

14 In the PAST 12 MONTHS, have you ever made a transaction with 
money FROM YOUR ACCOUNT at a bank or another type of formal 
financial institution using a MOBILE PHONE? This can include using 
a MOBILE PHONE to make payments, buy things, or to send or 
receive money.*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você realizou alguma transação de 
dinheiro DA SUA CONTA bancária ou de uma conta em outra 
instituição financeira formal utilizando um TELEFONE CELULAR? 
Isso inclui usar o telefone celular para fazer pagamentos, comprar 
coisas, ou enviar e receber dinheiro.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

15 In the past 12 months, have you personally used a mobile phone 
to pay bills or to send or receive money using a service such as Oi 
Carteira, Zuum, or Meu Dinheiro?

Nos últimos 12 meses você pessoalmente utilizou um telefone 
celular para pagar contas, enviar ou receber dinheiro utilizando 
um serviço como “Oi Carteira”, “Zuum”, ou “Meu Dinheiro”?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

16 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments on 
bills or bought things online using the Internet? 

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você pessoalmente pagou contas ou 
comprou coisas online utilizando a internet? 

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

17 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money for any of the following reasons? (Read A-C)

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você pessoalmente poupou ou guardou 
algum dinheiro por algum dos seguintes motivos?

A To start, operate, or grow a business or farm Para começar, operar ou aumentar um negócio ou fazenda

B For old age Para sua aposentadoria

C For education or school fees Para educação ou taxas escolares

1 Yes Sim

2 No Não
3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)
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Note: A question may be skipped if a previous answer reveals that it is not 
relevant. See the website for the complete skip pattern.

18 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money by? (Read A-B)

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você pessoalmente poupou ou guardou 
algum dinheiro?

A Using an account at a bank or another type of formal financial 
institution (INTERVIEWER: This can include using another person's 
account)

Usando uma conta bancária ou outro tipo de instituição financeira 
formal (ENTREVISTADOR: Isso inclui utilizar uma conta de outra 
pessoa)

B Using an informal savings club, or a person outside the family? Fazendo uma caixinha entre amigos, ou deixando com uma pes-
soa que não é da sua família

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)
4 (Refused) (Recusou)

19 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, saved or set aside 
any money for any reason?*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você pessoalmente poupou ou guardou 
algum dinheiro por qualquer motivo?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

20 Do you, by yourself or together with someone else, currently have 
a loan you took out from a bank or another type of formal financial 
institution to purchase a home, an apartment, or land?

Atualmente você tem, sozinho ou junto com outra pessoa, um 
empréstimo ou financiamento feito em banco ou outra instituição 
financeira formal para a compra de uma casa, apartamento ou 
terreno?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

21 In the PAST 12 MONTHS, have you, by yourself or together with 
someone else, borrowed any money from any of the following 
sources? (Read A-D)

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, sozinho ou junto com outra pes-
soa, pegou algum dinheiro emprestado de alguma das seguintes 
fontes?

A Have you borrowed from a bank, a credit union, a cooperative, the 
post office (for example, Banco Postal), a microfinance institution, 
a pawn shop, or another type of formal financial institution? This 
does NOT include credit cards.

Fez um empréstimo em um banco, correspondente bancários, 
cooperativa de crédito, cooperativa, Correios (por exemplo, Banco 
Postal), instituição microfinanceira, loja de penhores da Caixa, 
ou outro tipo de instituição financeira formal? Por favor, Não 
considere cartões de crédito.

B Have you borrowed from a store by using installment credit or 
buying on credit?

Fez um empréstimo em uma loja com pagamento parcelado ou 
comprou a prazo?

C Have you borrowed from family, relatives, or friends? Pegou dinheiro emprestado de familiares, parentes ou amigos?

D Have you borrowed from a loan shark? Fez um empréstimo com um agiota?

1 Yes Sim
2 No Não
3 (DK) (NS)
4 (Refused) (Recusou)

22 In the PAST 12 MONTHS, have you, by yourself or together with 
someone else, borrowed money for any of the following reasons? 
(Read A-C)

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, sozinho ou junto com outra pessoa, 
pegou dinheiro emprestado por algum dos seguintes motivos?

A For education or school fees? Para educação ou taxas escolares?

B For health or medical purposes? Por questões de saúde ou necessidades médicas?

C To start, operate, or grow a business or farm? Para começar, operar ou aumentar um negócio ou fazenda?

1 Yes Sim

2 No Não
3 (DK) (NS)
4 (Refused) (Recusou)

23 Have you, by yourself or together with someone else, borrowed 
money from any source for any reason in the PAST 12 MONTHS?*

Você, sozinho ou junto com outra pessoa, pegou dinheiro em-
prestado de qualquer fonte por qualquer motivo nos ÚLTIMOS 12 
MESES?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)
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24 Now, imagine that you have an emergency and you need to pay 
1,400 reals. How possible is it that you could come up with 1,400 re-
als within the NEXT MONTH? Is it very possible, somewhat possible, 
not very possible, or not at all possible?

Agora imagine que você tem uma emergência e que você precisa 
pagar 1,400 reais. O quanto você acha que seria possível para você 
conseguir esses 1,400 reais no PRÓXIMO MÊS? É totalmente pos-
sível, é razoavelmente possível, pouco possível ou impossível?

1 Very possible Totalmente possível

2 Somewhat possible Razoavelmente possível

3 Not very possible Pouco possível

4 Not at all possible Impossível

5 (DK) (NS)

6 (Refused) (Recusou)

25 What would be the MAIN source of money that you would use to 
come up with 1,400 reals within the NEXT MONTH?*

Qual seria a PRINCIPAL fonte de dinheiro que você usaria para 
conseguir esses 1,400 reais no próximo mês?

1 Savings Sua economias/ sua poupança

2 Family, relatives, or friends Familiares, parentes ou amigos

3 Money from working or a loan from an employer Arranjaria trabalho para conseguir isso ou pediria um empréstimo 
a um empregador

4 A credit card or borrowing from a formal financial institution Cartão de crédito ou empréstimo de uma instituição financeira 
formal

5 A loan shark Empréstimo com um agiota

6 Some other source Alguma outra fonte

7 (DK) (NS)

8 (Refused) (Recusou)

26 Have you, personally, GIVEN or SENT any of your MONEY to a rela-
tive or friend living in a different area INSIDE Brazil in the PAST 12 
MONTHS? This can be money you brought yourself or sent in some 
other way.

Você, pessoalmente, DOOU ou ENVIOU DINHEIRO seu para um 
parente ou amigo que vive em outro lugar no Brasil NOS ÚLTIMOS 
12 MESES? Você pode considerar dinheiro que você levou pessoal-
mente ou que enviou de qualquer outra forma.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

27 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, GIVEN or SENT 
money to a relative or friend living in a different area inside Brazil in 
any of the following ways? (Read A-D)*

NOS ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, DOOU ou ENVIOU 
dinheiro para um parente ou amigo que vive em outro lugar no 
Brasil de alguma das seguintes formas?

A You handed cash to this person or sent cash through someone you 
know.

Entregou dinheiro em mãos você mesmo ou algum conhecido 
entregou para você.

B You sent money through a bank or another type of formal financial 
institution (for example, at a branch, at an ATM, or through direct 
deposit into an account).

Enviou dinheiro pelo banco ou outro tipo de instituição financeira 
formal (por exemplo, depósito na agência bancária ou no caixa 
eletrônico).

C You sent money through a mobile phone. Enviou dinheiro através de um telefone celular.

D You sent money through a money transfer service. Enviou dinheiro por meio de um serviço de transferência de 
valores.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

28 Have you, personally, RECEIVED any MONEY from a relative 
or friend living in a different area INSIDE Brazil in the PAST 12 
MONTHS, including any money you received in person?

Você, pessoalmente, RECEBEU algum DINHEIRO de um parente 
ou amigo que vive em outro lugar no Brasil nos ULTIMOS 12 
MESES, incluindo qualquer dinheiro que você tenha recebido em 
mãos? 

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)
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29 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, RECEIVED money 
from a relative or friend living in a different area inside Brazil in any 
of the following ways? (Read A-D)*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, RECEBEU algum din-
heiro de um parente ou amigo que vive em outro lugar no Brasil, 
de alguma das seguintes formas?

A You were handed cash by this person or by someone you know. Recebeu dinheiro em mãos dessa pessoa ou de alguém que você 
conhece.

B You received money through a bank or another type of formal 
financial institution (for example, at a branch, at an ATM, or through 
direct deposit into an account).

Recebeu dinheiro pelo banco ou outro tipo de instituição finan-
ceira formal (por exemplo, depósito na agência bancária ou no 
caixa eletrônico).

C You received money through a mobile phone. Recebeu dinheiro através de um telefone celular.

D You received money through a money transfer service. Recebeu dinheiro por meio de um serviço de transferência de 
valores.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

30 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made regular pay-
ments for electricity, water, or trash collection? 

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, fez pagamentos 
regulares de contas de luz, água ou coleta de lixo? 

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

31 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments for 
electricity, water, or trash collection in any of the following ways? 
(Read A-C)*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, fez pagamentos 
de contas de luz, água ou coleta de lixo de alguma das seguintes 
formas?

A You made a payment using cash. Fez um pagamento em dinheiro.

B You made a payment directly from an account (for example, using 
a debit or ATM card, a bank transfer, or a check).

Fez um pagamento diretamente de uma conta (por exemplo, us-
ando um cartão de débito/ caixa eletrônico, transferência bancária 
ou cheque).

C You made a payment through a mobile phone. Fez um pagamento via telefone celular

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

32 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made regular pay-
ments for school fees?

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, fez pagamentos 
regulares de taxas escolares? 

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

33 In the PAST 12 MONTHS, have you, personally, made payments for 
school fees in any of the following ways? (Read A-C)*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, fez pagamentos de 
taxas escolares de alguma das seguintes formas?

A You made a payment using cash. Fez um pagamento em dinheiro.

B You made a payment directly from an account (for example, using 
a debit or ATM card, a bank transfer, or a check).

Fez um pagamento diretamente de uma conta (por exemplo, us-
ando um cartão de débito/ caixa eletrônico, transferência bancária 
ou cheque).

C You made a payment through a mobile phone. Fez um pagamento via telefone celular

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)
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34 Have you received any money from an employer or boss, in 
the form of SALARY OR WAGES, for doing work in the PAST 12 
MONTHS? Please do not consider any money you received directly 
from clients or customers.

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você recebeu algum dinheiro de um 
chefe ou empregador em forma de salário por ter trabalhado? Por 
favor, não considere nenhum dinheiro recebido diretamente de 
clientes ou consumidores.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

35 In the PAST 12 MONTHS, have you been employed by the govern-
ment, military, or public sector?*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você foi empregado do governo, militares 
ou setor público? 

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

36 In the PAST 12 MONTHS, has an employer or boss paid your salary 
or wages in any of the following ways? (Read A-D)*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES algum empregador ou chefe pagou seu 
salário de alguma das seguintes formas?

A You received payments DIRECTLY in cash. Você recebeu pagamentos DIRETAMENTE em dinheiro?

B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 
another type of formal financial institution.

Você recebeu pagamentos DIRETAMENTE em uma conta bancária 
ou outro tipo de instituição financeira formal?

C You received payments to a card. Você recebeu pagamentos em um cartão?

D You received payments through a mobile phone. Você recebeu pagamentos via telefone celular?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

37 After your payment from an employer is transferred into an ac-
count, do you usually withdraw or transfer ALL OF THE MONEY out 
of the account RIGHT AWAY, or do you withdraw or transfer the 
money over time as you need it?*

Depois que o seu empregador transfere seu pagamento para uma 
conta, você geralmente retira TODO O DINHEIRO recebido IMEDI-
ATAMENTE dessa conta, ou você retira ou transfere esse dinheiro 
ao longo do tempo, na medida em que precisa dele?

1 All of the money right away Todo o dinheiro imediatamente

2 Over time as needed Ao longo do tempo na medida em que precisa

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

38 Which of the following statements best describes the account that 
you use to receive payments from an employer?*

Qual das seguintes afirmações melhor descreve a conta que você 
utiliza para receber pagamentos de um empregador?

1 You had THIS ACCOUNT before you began receiving payments 
from an employer.

Você já tinha ESSA MESMA CONTA antes de começar a receber 
pagamentos de um empregador.

2 You had AN account before, but THIS account was opened so you 
could receive payments from an employer.

Você tinha OUTRA conta antes, mas ESSA conta foi aberta para 
que você pudesse receber os pagamentos de um empregador.

3 This was your first account, and it was opened so you could receive 
payments from an employer.

Essa foi sua primeira conta, e foi aberta para que você pudesse 
receber pagamentos de um empregador.

4 (DK) (NS)

5 (Refused) (Recusou)

39 Have you, personally, RECEIVED any financial support from the 
government in the PAST 12 MONTHS? This money could include 
payments for educational or medical expenses, unemployment 
benefits, subsidy payments, or any kind of SOCIAL BENEFITS. 
Please do NOT include wages or any payments related to work.

Você, pessoalmente, RECEBEU alguma ajuda financeira do gov-
erno nos ÚLTIMOS 12 MESES? Isso inclui pagamentos para despe-
sas com educação ou saúde, seguro desemprego, seguro defeso, 
subsídios ou qualquer tipo de bolsa ou benefício social. Por favor, 
não considere nenhum pagamento ou benefício relacionados a 
um trabalho.

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)
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40 In the PAST 12 MONTHS, have you received money from the gov-
ernment in any of the following ways? (Read A-D)*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você recebeu dinheiro do governo de 
alguma das seguintes formas?

A You received payments DIRECTLY in cash. Você recebeu pagamentos DIRETAMENTE em dinheiro

B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 
another type of formal financial institution.

Você recebeu pagamentos DIRETAMENTE em uma conta bancária 
ou outro tipo de instituição financeira formal

C You received payments to a card. Você recebeu pagamentos em um cartão

D You received payments through a mobile phone. Você recebeu pagamentos via telefone celular

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

41 After your payment from the government is transferred into an 
account, do you usually withdraw or transfer ALL OF THE MONEY 
out of the account RIGHT AWAY, or do you withdraw or transfer the 
money over time as you need it?*

Depois que o governo transfere seu pagamento para uma conta, 
você geralmente retira TODO O DINHEIRO recebido IMEDIATA-
MENTE dessa conta, ou você retira ou transfere esse dinheiro ao 
longo do tempo, na medida em que precisa dele?

1 All of the money right away Todo o dinheiro imediatamente

2 Over time as needed Ao longo do tempo na medida em que precisa

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

42 Which of the following statements best describes the account that 
you use to receive payments from the government?*

Qual das seguintes afirmações melhor descreve a conta que você 
utiliza para receber pagamentos do governo?

1 You had THIS ACCOUNT before you began receiving payments 
from the government.

Você já tinha ESSA MESMA CONTA antes de começar a receber 
pagamentos do governo.

2 You had AN account before, but THIS account was opened so you 
could receive payments from the government.

Você tinha OUTRA conta antes, mas ESSA conta foi aberta para 
que você pudesse receber os pagamentos do governo.

3 This was your first account, and it was opened so you could receive 
payments from the government.

Essa foi sua primeira conta, e foi aberta para que você pudesse 
receber pagamentos do governo.

4 (DK) (NS)

5 (Refused) (Recusou)

43 In the PAST 12 MONTHS, have you personally RECEIVED money 
from any source for the sale of your or your family’s agricultural 
products, crops, produce, or livestock?

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, RECEBEU dinheiro 
referente à venda de produtos agrícolas, safras, ou rebanhos que 
fossem seus ou da sua família?

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

44 In the PAST 12 MONTHS, have you received money for the sale 
of your or your family’s agricultural products, crops, produce, or 
livestock in any of the following ways? (Read A-C)*

Nos ÚLTIMOS 12 MESES você, pessoalmente, recebeu dinheiro 
referente à venda de produtos agrícolas, safras, ou rebanhos que 
fossem seus ou da sua família de alguma das seguintes formas?

A You received payments DIRECTLY in cash. Você recebeu pagamentos DIRETAMENTE em dinheiro

B You received payments DIRECTLY into an account at a bank or 
another type of formal financial institution.

Você recebeu pagamentos DIRETAMENTE em uma conta bancária 
ou outro tipo de instituição financeira formal

C You received payments through a mobile phone. Você recebeu pagamentos via telefone celular

1 Yes Sim

2 No Não

3 (DK) (NS)

4 (Refused) (Recusou)

* Question may be skipped if previous answer reveals that it is not relevant. The questionnaire that includes the skip pattern is available on request.


