M–Pesa
Mobile Banking – Quénia

43 Milhões
Total de população
do Quénia

10 Milhões

22 Milhões

O Quénia, apresenta actualmente uma população de 43
milhões de habitantes, dos quais cerca de 10 milhões
tem acesso a conta bancária numa instituição financeira
– 42% da população adulta. Os factores que determinam
esta situação são diversos, sendo que as características
geográficas e demográficas do país, bem como os níveis de
educação apresentam-se como dois factores chave – 65%
da população vive em áreas rurais e 63% da população não
possui qualquer instrução ou apenas instrução primária.
Não obstante este facto, ao longo da última década uma
percentagem significativa da população passou a utilizar,
de forma regular, serviços financeiros formais através da
plataforma M-PESA.

este facto o M-PESA continua a assumir uma posição de
destaque no mercado. Em Março de 2013, de um total de 22
milhões de utilizadores de Mobile Banking 17 milhões (77%)
estavam associados ao M-PESA.
O lançamento do M-PESA veio alterar de forma estrutural
o acesso da população Queniana a serviços financeiros.
Actualmente, o número de utilizadores de serviços de Mobile
Banking é substancialmente superior ao número total de
pessoas com conta bancária numa instituição financeira –
cerca de 10 milhões de pessoas tem conta bancária, mas
existem cerca de 22 milhões de utilizadores de serviços de
Mobile Banking.
Deste modo, os serviços bancários móveis assumemse como o modelo preferencial de acesso a serviços
financeiros para a generalidade da população.
Gráfico 1 – Percentagem de população adulta com acesso
a serviços financeiros móveis e detenção de contas
bancárias em Instituições Financeiras, por região
57,9%

O desenvolvimento do M-PESA, plataforma associada ao
operador de telecomunicações Safaricom, foi iniciado em
2005. A criação desta plataforma é o resultado da cooperação
entre diversas entidades – a Safaricom disponibilizou a sua
rede local de telecomunicações, a Vodafone e o Department
for International Development iniciaram o projecto
piloto e o Commercial Bank of Africa foi responsável pelo
financiamento do projecto.
De modo a garantir a adequação da plataforma às
necessidades da população, foi lançado um projecto piloto
entre 2005 e 2007. O desenvolvimento deste projecto
permitiu testar de forma efectiva a plataforma e introduzir
um conjunto de alterações que robusteceram de forma
estrutural o seu funcionamento.
Em 2007, o M-PESA foi lançado no mercado. As campanhas
publicitárias desenvolvidas, associadas ao modo fácil e
intuitivo de funcionamento, conduziram a um rápido
crescimento do número de utilizadores, permitindo que em
2008, apenas um ano após o seu lançamento, o M-PESA já
contasse com mais de 2 milhões de utilizadores.
Ao longo dos últimos anos o M-PESA tem tido uma
aceitação crescente por parte da população, registandose um aumento constante do número de utilizadores.
Em resultado deste crescimento, o M-PESA apresentava
em 2013 um total de 17 milhões de utilizadores. O
número de transacções e dos montantes transaccionados
tem
também
acompanhado
este
crescimento.
Tendo em conta o sucesso alcançado, foram posteriormente
lançadas outras plataformas concorrentes. Não obstante
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Acompanhando o crescimento do número de utilizadores,
também o número de agentes locais associados à plataforma
M-PESA ou a outras soluções semelhantes tem sofrido
um crescimento significativo. Actualmente, existem no
Quénia mais de 116 mil agentes locais, responsáveis pela
disponibilização de serviços financeiros. Como reflexo desta
evolução, cerca de 76% da população rural afirma que
o ponto de acesso a serviços financeiros mais próximo e
conveniente é o agente de serviços bancários móveis.

M–Pesa
Principais transacções
Depósitos

O utilizador apresenta a sua identificação, sendo que esta e o valor a depositar são guardados pelo
agente M-PESA. O agente regista no seu telefone, o número de telemóvel do utilizador
e as informações do depósito.
De seguida o utilizador deve aguardar até receber uma mensagem de confirmação de que
o dinheiro foi depositado na sua conta M-PESA.
Geralmente, este processo demora cerca de um minuto.

Levantamentos

O utilizador apresenta a sua identificação, para que a operação se inicie. Depois de informar
o correspondente local do montante que pretende levantar, o utilizador selecciona a opção
“levantamento de dinheiro” na aplicação M-PESA do seu telemóvel, introduz o montante,
o PIN de segurança e o número de telemóvel do agente.
De seguida o agente deve aguardar até receber uma mensagem de confirmação da
operação e a autorização para disponibilizar o valor pretendido pelo utilizador.
Geralmente, este processo demora cerca de um minuto.

Transferências

O utilizador regista na aplicação M-PESA do seu telemóvel o número de telefone do receptor,
o montante a transferir e o PIN de segurança.
Posteriormente, ambas as partes envolvidas na transacção receberão uma mensagem
de confirmação da transferência.

Modo de funcionamento e serviços disponibilizados
Para usufruir da plataforma M-PESA, os utilizadores, que
terão de ter necessariamente mais de 18 anos, deverão
registar-se através dos agentes ou correspondentes locais,
tais como supermercados, postos de combustível ou
farmácias, que tenham acordo com a Safaricom. Após o
registo, é atribuída uma conta electrónica ao utilizador, a qual
estará associada ao seu número de telemóvel. A realização
deste registo inicial não implica o pagamento de qualquer
taxa ou comissão nem a constituição de qualquer depósito.
A partir deste momento, e mediante o pagamento de
uma taxa, os utilizadores poderão depositar, levantar ou
transferir dinheiro. Refira-se que, apenas os subscritores da
Safaricom poderão utilizar o M-PESA para transferir dinheiro,
mas todas as pessoas, independentemente de serem,
ou não, subscritores da Safaricom, poderão levantar o
dinheiro recebido através de um agente local, sem qualquer
pagamento de taxas ou comissões. Posteriormente, a
Safaricom paga uma comissão aos correspondentes locais
por cada transacção executada.
No entanto, os serviços M-PESA são menos dispendiosos se
o dinheiro for enviado para outros utilizadores, funcionando
isto como um incentivo ao seu uso massificado.
À medida que o M-PESA foi crescendo, foram sendo
igualmente desenvolvidas novas funcionalidades, tais como a
possibilidade de pagamento de compras em supermercados,
compra de bilhetes para espectáculos, bem como outros
produtos e serviços financeiros como produtos remunerados
ou processamento de salários.
Para além das suas funcionalidades, o M-PESA oferece
um conjunto de mecanismos de segurança ao utilizador.
Cada transacção realizada exige a introdução de um PIN e
caso se verifiquem situações fraudulentas o detentor da
conta poderá solicitar a reversão da operação, desde que o
infractor não tenha efectuado o levantamento do numerário.
Os montantes depositados pelos utilizadores são
depositados integralmente pela Safaricom em duas
instituições financeiras especificas. Os montantes são
aplicados em depósitos com elevada liquidez, sendo os
juros recebidos doados a instituições e programas de
cariz social. Este mecanismo permite à Safaricom dispor
de um enquadramento regulamentar excepcional, não
tendo de ser regulada como uma instituição financeira.

Funcionalidades
Complementares
M-KESHO
Parceria com Equity Bank – Disponibilização de produtos
remunerados, como contas poupança, crédito e seguros.
Esta nova plataforma, exclusiva para os utilizadores
M-PESA, corresponde a uma conta bancária no Equity
Bank, que está directamente associada à conta M-PESA.
M-SHWARI
Parceria com Commercial Bank of Africa – Através desta
aplicação, os utilizadores poderão ter acesso a contas
poupança remuneradas e financiamentos.
NUNUA NA
Aplicação para realização de pagamentos em supermercados.
M-TICKETING
Aplicação para reservar e comprar bilhetes para eventos
como concertos, espectáculos e eventos desportivos.
LIPA KODI
Funcionalidade que permite aos donos de imóveis recolher o
valor das rendas de forma segura e conveniente.

Factos & Números

O lançamento do M-PESA veio alterar de forma estrutural
o acesso da população Queniana a serviços financeiros.
Actualmente, o número de utilizadores de serviços de Mobile
Banking é substancialmente superior ao número total de
pessoas com conta bancária numa instituição financeira –
cerca de 10 milhões de pessoas tem conta bancária, mas
existem cerca de 22 milhões de utilizadores de serviços de
Mobile Banking.
O desenvolvimento da plataforma M-PESA permitiu que
fossem dados passos muito significativos no processo de
inclusão financeira da população Queniana. Existem hoje
milhões de Quenianos que, apesar de anteriormente não
estarem envolvidos no sistema financeiro, conseguem
realizar, de um modo, económico, rápido e seguro as suas
transacções quotidianas.
O crescimento sustentado desta e outras plataformas,
que disponibilizem uma resposta efectiva às necessidades
financeiras da população é fundamental para a sua inclusão
financeira e para a promoção do seu crescimento económico
e social.

