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1. 1 Introdução – 
Acessar os Sem-banco 
(Indivíduos sem Conta Bancária)
Na África há um ditado que diz que “o dinheiro é rei” e, embora haja muitas 
iniciativas para a inclusão financeira e pagamentos electrônicos, ele é tão 
verdadeiro hoje como sempre foi. De acordo com um estudo publicado pelo 
Banco Mundial , na África menos de um quarto de todos os adultos faz uso de contas bancárias ou de outros 
productos financeiros de uma instituição financeira formal, e 90 por cento de todos os pagamentos de consumo 
é realizado com dinheiro.

Mas é preciso também ter em mente que a África é o segundo maior e o segundo continente mais populoso do 
mundo, com 1 bilhão de pessoas espalhadas por 56 países. 
E, por isso, é difícil fazer quaisquer declarações que sejam 
aplicadas de maneira uniforme.

Enquanto, no geral, 23% dos adultos na região da África 
tem uma conta bancária. Ná África, há uma grande 
variação na titularidade da conta: 24% dos adultos na 
África Subsariana relatam ter uma conta em uma instituição 
financeira formal, embora esta varie de 51% no sul da 
África a 11% na África Central. 

Na República Democrática do Congo e República Centro-
Africana, mais de 95% dos adultos são sem-banco (ou 
seja, não tem uma conta em uma instituição financeira 
formal). No Norte de África 20% dos adultos têm uma conta 
em uma instituição financeira formal, variando de 39% em 
Marrocos a 10% no Egito. 

Uma das principais razões para essa grande população sem banco na África é a inacessibilidade geográfica 
e infraestructura deficiente, com muitos sem banco que vivem em áreas rurais remotas. Isto, combinado com 
o alto custo dos serviços bancários e de uma falta de educação financeira e de entendimento, cria barreiras 
muito elevadas barreiras ao serviço bancário para as populações rurais pobres. 

No entanto, este sector representa um mercado que é carente, que poderia provar ser rentável se os bancos 
puderem explorá-lo e, assim, esta grande população sem banco já não esteja a passar despercebida. Muitos 
bancos e instituições financeiras estão a ver o potencial em chegar à população sem-banco, já que ela é o 
último mercado mais inexplorado no setor bancário.

Com o crescente mercado consumidor na África e o aumento da penetração de telemóveis e acesso à internet, 
a promover dinamismo económico e empresarial, é provável que a demanda por serviços bancários de varejo 
aumente substancialmente, mas o acesso da população dispersa é um desafio que qualquer banco que deseja 
ter acesso a este mercado terá de superar.

1 Demirguc-Kunt, Asli and Leora Klapper. “Financial inclusion in Africa: An overview,” World Bank Policy Research Working 
Paper No. WPS 6088, June 2012.
2 Gautam Bandyopadhyay “Banking the Unbanked: Going Mobile in Africa”  Infosys Technologies Limited



3

iVeri - Sem Agência Bancária para a África - Septembro 2014

1.1 As necessidades dos sem-banco

Há muitos factores que limitam o acesso aos serviços bancários na África. Alguns deles incluem: 

• Elevada distância / baixa densidade populacional 
• Baixa renda em relação ao custo dos serviços 
• Baixa escolaridade e analfabetismo, particularmente com relação ao sistema bancário e financeiro 
• A falta de histórico de crédito 
• Má concepção do producto / canal 
• Estreita faixa de productos oferecidos  

Portanto, é preciso manter esses factores em mente quando se olha para maneiras de investigar a 
população sem banco na África. A fim de posicionar-se e os seus serviços com sucesso, as instituições 
financeiras precisam olhar para as necessidades únicas dos sem-banco e o que eles exigem.

A proximidade e facilidade de acesso. As pessoas em áreas rurais remotas nem sempre são capazes 
de percorrer longas distâncias para uma agência bancária. Elas precisam de uma solução fácil que lhes 
seja conveniente.

Baixos obstáculos para entrar. Productos de baixo custo e baixas contas patrimoniais que são simples 
e fáceis de usar serão mais fáceis para os sem-banco avançarem na inclusão financeira.

Educação financeira básica. Muitos dos sem-banco não têm nenhuma experiência com o sistema 
bancário, como funciona ou quais são os benefícios. Os bancos devem estar preparados para educá-los 
sobre os diversos productos oferecidos e como eles podem ser usados para um efeito óptimo.

Uma abordagem flexível para cronogramas de poupança e de repagamento. Muitas pessoas em 
negócios informais ou micronegócios podem não ter uma renda estável ou confiável.

1.2 Serviços bancários vs. Serviços de dinheiro móvel

Possivelmente, a mudança mais significativa na inclusão financeira na África nos últimos 10 anos tem sido o 
sucesso dos serviços de dinheiro móvel. O exemplo mais óbvio disso é M-Pesa, o serviço de transferência 
de dinheiro móvel no Quênia. Lançado em 2007 pela Safaricom, a maior operadora de telefonia móvel da 
rede do país, que agora é usado por mais de 17 milhões de quenianos, cerca de dois terços da população 
adulta, e em torno de 25% do producto nacional bruto do país flui através dele.

O sucesso do M-Pesa levou a muitos outros países da África a tentar replicar o fenômeno com sucesso 
variável. Barreiras regulatórias, a falta de interoperabilidade entre diferentes prestadores de serviços, e as 
manobras a partir de instituições financeiras formais contra telcos (empresas de telecomunicações) que 
avançam sobre seus negócios impediram de decolar no mesmo grau em outras áreas.
 
Contudo, o dinheiro móvel está a fazer incursões em diversos países. Na Tanzânia, por exemplo, estima-
se que mais da metade da população adulta tenha agora acesso a serviços financeiros através de seus 
telemóveis. Isso representa um aumento de 27 por cento em 2009.
 
De acordo com um estudo realizado pela GSMA, muitos usuários de dinheiro móvel, na Tanzânia, acham o 
serviço mais barato, mais rápido, mais fácil de usar, mais seguro e mais conveniente do que usar dinheiro 

3 Adapted from: Stefan Staschen, “Branchless Banking for Inclusive Finance: Business Models and Regulations” CGAP Technology
4 economist.com “Why does Kenya lead the world in mobile money?”
5 FinScope Tanzania 2013
6  Simone Di Castri and Lara Gidvani “Enabling Mobile Money Policies in Tanzania” GSMA
7  “Serving Communities on the Cusp of Change” TA Telecom
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ou outros serviços financeiros formais.

Enquanto o dinheiro móvel foi mais lento para decolar na 
Tanzânia, o mesmo tem crescido muito rapidamente e está se 
aproximando do nível de utilização do Quênia. 

Com a penetração de telefonia móvel da África, a sentar a 80 
por cento e em crescimento, muitos dizem que o telemóvel é a 
chave para desbloquear o acesso aos sem-banco na África.
 
Entretanto, o dinheiro móvel tem suas limitações. Embora 
muitas pessoas possam usar um serviço como o M-Pesa, é 
muitas vezes usado apenas como uma forma de movimentar 
dinheiro, colocando-o em um ponto e sacando-o para em outro. 
Enquanto muitas pessoas acham que é benéfico ter um sistema 
que permita a circulação de dinheiro de uma forma segura, ainda não é uma oferta de serviço financeiro 
completo e não oferece todos os serviços que serviços financeiros formais possam oferecer.

Por outro lado, os bancos tradicionais oferecem uma gama completa de serviços financeiros que 
permitem uma poupança, pagamentos, investimentos e opções de crédito. O desafio é encontrar uma 
maneira de fornecer esses serviços aos sem-banco de uma forma que seja tão fácil e conveniente quanto 
o dinheiro móvel e que, portanto, possa ver os mesmos níveis de adopção.

1.3 Visão geral dos canais bancários existentes

Os bancos usam uma variedade de canais de acesso aos clientes, que inclui:

Agência
Enquanto muitos bancos na África estão a tentar implementar novos canais de acesso ao cliente, é 
interessante notar que, de acordo com a Pesquisa de Satisfação do Cliente do Setor Bancário na África 
em 2013 da KPMG, das pessoas que já utilizam os bancos, 99 por cento dos entrevistados disseram que 
eles ainda usam agências. Isso mostra que a agência ainda é uma parte importante de qualquer banco de 
retalho.

Móvel
Serviços de dinheiro móvel veem vários níveis de sucesso em toda a África. Depois do enorme sucesso 
de dinheiro móvel que M-Pesa oferece no Quênia, muitos outros países têm tentado seguir o exemplo, 
e alguns se saíram melhor do que os outros. Porque o dinheiro móvel foi originalmente oferecido por 
empresas de telecomunicações e não prestadores de serviços financeiros, tem levado algum tempo para 
que os bancos reconheçam e abordem o sistema bancário móvel de mercado potencial que lhes pode 
oferecer.  

Os especialistas preveem que os aplicativos bancários móveis sejam a próxima grande tendência em 
serviços bancários móveis na África.

Online
Com apenas 15% de penetração de internet na África , o banco online é considerado um canal muito menor 
em toda a África.

Caixa Automático (Electrônico)
Os caixas automáticos (electrônicos) têm o potencial de ser um canal bancário muito popular na África, mas 
por causa do elevado custo de instalação e manutenção de caixas automáticos, a sua penetração na África 
é geralmente mais baixa do que o resto do mundo. Esta situação é agravada pelo fato de que um número 
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de pessoas em áreas rurais é muito disperso em grandes áreas, enquanto que caixas electrônicos são mais 
prácticos para o uso em áreas de alta densidade populacional. 

No entando, onde caixas electrônicos estão disponíveis, eles são geralmente muito populares como um 
canal bancário. Eles muitas vezes experimentam altas taxas de retirada, como a preferência por dinheiro 
ainda é muito elevada na maior parte da África. Há também várias iniciativas que permitem aos clientes 
utilizar caixas electrônicos em conjunto com o seu telemóvel, para retirar ou depositar dinheiro, em vez de 
um cartão de débito ou cartão de crédito. 

Pesquisa Bancária de Retalho Norte-americana (RBR) previu recentemente que a indústria de caixa 
automático cresça na África em 94 por cento de 2009 a 2015.

Agência Móvel
A idéia de uma agência móvel é um novo desenvolvimento que vários bancos africanos têm implementado 
a fim de alcançar as populações rurais sem-banco e que tenham acesso apenas a alguns serviços 
bancários básicos. Ela geralmente tem algum tipo de veículo como uma caminhoneta, reboque ou 
caminhão, que foi adaptada com equipamentos bancários. Ela pode, então, ser levada para áreas rurais 
para atender a clientes e poupá-los da viagem longa e frequentemente de uma viagem dispendiosa até a 
agência.

Agência Bancária
Os serviços de Agência Bancária ocorrem quando um indivíduo 
pode acessar serviços bancários e financeiros através de um 
agente que tenha uma parceria com um banco (muitas vezes 
uma loja Spaza ou correios). Este agente foi geralmente provido 
com a tecnologia para oferecer serviços bancários através 
de seu sistema de ponto de venda (SPV). A agência bancária 
também pode ser combinada com a ideia da agência móvel. Os 
agentes podem receber terminais portáteis, móveis, que contêm 
todas as funcionalidades do sistema SPV do Ponto da Agência. 
Eles podem viajar a diferentes áreas para prestação de serviços 
bancários.

Canais para os sem-banco
Ao pensar em acessar os sem-banco como um novo mercado 
potencial, os bancos geralmente têm de sair de seus paradigmas 
tradicionais. Agência bancária tradicional baseada no sistema 
bancário não é uma opção viável para uma população rural dispersa, que acredita que viajar até a agência 
bancária mais próxima seja proibitivamente caro e demorado. Por outro lado, não é práctico ou rentável 
para o banco criar sucursais completas nas áreas rurais com baixa densidade populacional. 

Devido a este facto, os bancos devem considerar novas maneiras de acessar os sem-banco. Serviços de 
dinheiro móvel oferecidos através do banco é uma opção, embora tenha algumas desvantagens, uma vez 
que geralmente não oferecem uma gama completa de serviços financeiros. Agências móveis e / ou agência 
bancária, por outro lado, podem ser formas eficazes de alcançar os sem-banco e oferecer-lhes uma gama 
completa de serviços, sem a complexidade e os custos de funcionamento de agências bancárias físicas.

Conheça Seu Cliente
Uma questão importante que os bancos têm de considerar se eles querem aumentar a sua cota de 
mercado, particularmente nas zonas rurais, as áreas de poucos serviços bancários oferecidos são as de 
regulamentos “Conheça o Seu Cliente” (CSC). Enquanto as normas exatas CSC possam diferir de país 
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para país, todas elas têm os requisitos básicos de ser capaz de verificar a identidade do cliente por meio de 
documentação legal adequada. Isso geralmente consiste de um formulário emitido de identificação (bilhete 
de identidade, passaporte, carta de condução, etc) e pode incluir algumas informações adicionais, tais 
como comprovante de endereço ou comprovação de renda. 

CSC é muito importante para as instituições de serviços financeiros, pois é uma garantia contra fraude, 
lavagem de dinheiro, e exigências fiscais. Além de serem aplicados através de legislação na maioria 
dos países, CSC são uma prioridade fundamental para os bancos que não querem correr risco para seu 
negócio e sua marca. 

As empresas que operam em uma base transfronteiriça também precisam ser capazes de demonstrar uma 
estrutura de conformidade robusta que garanta que cada território tenha a supervisão suficiente e que os 
requisitos regulamentares da Anti-Lavagem de Dinheiro (‘ALD’) estão a ser cumpridos, tanto a nível local 
como a internacional. 

Por isso, qualquer iniciativa bancária que busque alcançar os sem-banco e ofereça-lhes serviços 
financeiros deve estar habilitada a atender satisfactoriamente os requisitos dos CSC do banco.

Tendências de adopção e maturidade de Agência Bancária na África 

Serviços de Agência Bancária referem-se à prestação de serviços financeiros fora de agências bancárias 
convencionais, muitas vezes por meio de agentes de retalho não-bancários e contando com tecnologias 
como a leitura dos terminais do cartão de ponto-de-venda (SPV) para o processamento de transações em 
tempo real. 

Um agente bancário é muitas vezes um ponto de retalho ou postal contratado por um depósito licenciado 
tomando instituição financeira para fornecer uma gama de serviços financeiros para os clientes . 

Agentes bancários também podem ser empregados em tempo integral em um banco, que são enviados 
para fora, em áreas remotas, com um dispositivo de sistema bancário móvel. Então, eles podem montar 
uma filial móvel para o dia e oferecer uma gama de serviços financeiros. De acordo com este modelo, o 
agente pode ter vários locais para visitar regularmente numa base rotativa. 

Agência bancária é um fenômeno relativamente recente na África quando comparada ao sistema bancário 
tradicional ou, até mesmo, aos serviços de dinheiro móveis, mas o seu rápido crescimento em algumas 
áreas está se tornando um forte concorrente.

No Quênia, por exemplo, a agência bancária foi inaugurada em 2011 e, até Março de 2013, 11 bancos 
comerciais obtiveram 18.082 agentes ativos e facilitaram mais de 48,4 milhões transações avaliadas em US 
$ 3 bilhões, de acordo com um relatório do Banco Central do Quênia.

Na Tanzânia, a agência bancária só foi regulamentada em Março 2013, mas ainda se espera um 
crescimento semelhante na região. Da mesma forma, na Nigéria o banco central lançou directrizes para a 
agência bancária em Fevereiro de 2013.

Por outro lado, o Banco de Gana estava relativamente adiantado em reconhecer o potencial de serviços 
bancários sem agência e emitiu orientações, em 2008, para apoiar o seu desenvolvimento. Mas uma 
relação regulamentar difícil entre as telcos (empresas de Telecomunicações) e os bancos os tem inibido no 
uso de seu pleno potencial. Com isto em mente, o banco de Gana está em processo de atualização das 
directrizes regulamentares . 

9 Definition adapted from: “Agent Banking in Nigeria: Factors that Would Motivate Merchants to Engage” EFInA
10 Claudia McKay and Peter Zetterli “Unintentional Consequences: Branchless Banking In Ghana” CGAP
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Considerando o quão baixo é o percentual de pessoas com uma conta bancária formal na África, a Agência 
Bancária é uma importante ferramenta que pode ser usada para facilitar a inclusão financeira e ajudar o 
banco aos sem-banco.
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2 Estratégias Bancárias 
de Retalho para Aquisição 
de Clientes na África 
 
2.1 Vantagens e desvantagens dos 
diferentes canais 

Existem três canais principais que os bancos de retalho podem ser usados para adquirir novos clientes na 
África.

Agências
Estes são os pontos bancários tradicionais. 
Vantagens: 

Vantagens: 
• funcionalidade de serviço completo 
• geralmente composta por funcionários bem treinados que podem explicar todos os serviços aos clientes 
• alta segurança 

Desvantagens: 
• pequenas dimensões / em pequeno número 
• inacessíveis para clientes rurais 
• caro para os bancos manter

Pontos da Agência
Quando um banco recruta um pequeno negócio para actuar como uma agência para ele em uma área mais 
remota ou rural, onde de outra forma não teria uma presença.  

Vantagens: 
• fácil acesso para os clientes / anteriormente sem conta bancária rural 
• custo relativamente baixo para os bancos 
• maneira rápida e fácil para o banco aumentar seu alcance 

Disadvantages: 
• não pode oferecer ampla gama de serviços bancários 
• bancário da agência não é tão bem treinado como os funcionários do banco 
• segurança menor 
• fluxo de caixa / manutenção de máquinas pode ser um problema

Agentes móveis 
Um Agente Móvel é um agente do banco que viaja para várias áreas rurais, geralmente em uma 
programação de rotação, com um dispositivo de sistema bancário móvel que geralmente lhe permite 
oferecer uma gama de serviços financeiros para a população rural. Ele também pode recrutar previamente 
clientes sem-conta / clientes com acesso a poucos serviços bancários e mostrar-lhes como acessar 
serviços bancários através de aplicações de sistema bancário móvel.  
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Vantagens: 
• grande alcance que pode se movimentar quando necessário 
• facilidade de uso 
• fácil acesso para o cliente 
• custo relativamente baixo para o banco 
• solução financeira mais acessível para o cliente 

Desvantagens: 
• baixa segurança 
• possivelmente limitada oferta de serviços financeiros 
• possíveis problemas de fluxo de caixa

2.2 Condução ao crescimento em seu mercado-alvo 

Para um banco que está a buscar um aumento do crescimento e acesso a novos clientes, principalmente 
aqueles que estão previamente sem-banco, existem vários factores que devem ser considerados quando se 
busca a melhor estratégia de canais a ser tomada. Algumas delas incluem:

Tempo de mercado - quanto tempo leva para esta estabelecer o canal? Quanto tempo pode levar para o 
canal fidelizar os clientes?

Os principais objectivos - qual é o principal objectivo que o banco gostaria de sair deste canal? É a 
aquisição de novos clientes, aumentar a actividade de cliente, oferecer novos serviços, reduzir os custos 
para alcançar e atender ao cliente?

Acessibilidade - onde a estratégia será implementada? Quantas pessoas terão acesso a ela? Quantas 
pessoas ela pode atender ao mesmo tempo?

Infra-estructura de TI - qual dispositivo será usado? Como ele se conectará à rede principal do banco?

Segurança - Como o dinheiro dentro e fora do canal será protegido? Como o canal será protegido contra 
fraudes? Como é que as informações pessoais dos clientes que utilizam o canal serão protegidas?

Validação - como o cliente acessará os serviços através do canal? Que validação / identificação o cliente 
precisará? Como isso será autenticado?

Mobilidade – o quão móvel é o canal? Onde é que o canal deverá estar disponível? Como o alcance do 
canal poderá ser maximizado?

Relação custo-benefício – qual é o valor do canal para ser executado? Quais são os retornos esperados 
do canal?

Eficiência - o quão eficiente é o canal em inscrever e atender clientes? Qual é o tempo de resposta para as 
transações?

Facilidade de uso (banco) – Com que facilidade se usa o canal a partir da perspectiva do banco? Com 
que facilidade se treina os funcionários para oferecer serviços através do canal? Com que facilidade se 
aprende todas as funcionalidades do canal?

Facilidade de uso (cliente) – com que facilidade o cliente usa o serviço? Será que eles necessitam de 
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assistência para cada ação / transação? Eles se sentem confortáveis ao usar o canal?

2.3 Soluções inovadoras para a aquisição de clientes
Os argumentos económicos para a Agência Bancária

Vantagem de agência bancária para os bancos: 
Uma das principais vantagens da agência bancária, seja por meio de pontos das agências ou 
agentes móveis, é que impulsiona o crescimento no setor bancário. Isso acontece porque é 
fácil e rápido de configurar e, portanto, minimiza o gasto de expansão do capital. Isto, por sua 
vez, permite atender as pessoas previamente sem conta bancária ou as que recebiam serviços 
bancários limitados em áreas remotas e, ao mesmo tempo, recebem altos volumes de transações 
que são necessários para torná-la um negócio viável.

Vantagens da agência bancária para os agentes: 
Ao usar o modelo de ponto de agência também existem muitas vantagens para o agente. 
Algumas delas incluem o aumento da caminhada no mundo dos negócios devido ao atendimento 
diferenciado, com a possibilidade de cruzamento de vendê-los no negócio principal do agente. 
Ao incentivar os clientes a utilizar os serviços bancários e fornecer uma função retirada no PDV, 
o agente pode reduzir a quantidade de dinheiro que ele tem que conciliar, assegurar e investir, 
poupando-lhes tempo e dinheiro. Eles também têm o benefício da força potencial da marca do 
banco, passando para o agente.

Vantagens da agência bancária para os clientes: 
A agência bancária também pode ser muito benéfica para o cliente, como dissemos acima, é 
muitas vezes a primeira vez que o cliente tem acesso aos serviços financeiros formais. Além de 
tudo isso, ter um banco de agência em sua vizinhança permite que o cliente economize tempo e 
dinheiro que teria sido gasto para viajar longas distâncias até a agência bancária mais próxima. 
Também fornece-lhes o conforto e familiaridade de lidar com um agente local em um ambiente 
que eles estão familiarizados.

Pontos Fortes  

• Menor custo de construção de agências bancárias 
tradicionais, contratação de funcionários fixos 

• Custos baseados em Comissão apoiam escala de rede de 
agências, nos argumentos financeiros variáveis 

• Ajuda a diminuir as filas em corredores bancários 
• Atinge um maior número de clientes potenciais 
• Pode ser usado para vender serviços específicos e 

direcionados para grupos de renda específica.

Oportunidades   

• Tendência para deixar o dinheiro em contas bancárias quando 
houver acesso mais fácil / mais locais 

• Maior acesso pode aumentar o número de momentos / ações 
bancárias  

• Apoia o uso de sistema bancário móvel / cartão em relação 
ao dinheiro 

• Pode gerar novas receitas de pagamento de contas (incluindo 
impostos, taxas escolares, etc) em alguns mercados 

• Pode aumentar a base de clientes (mais locais) 

Pontos Fracos  

• Falta de controle real do comportamento do agente 
• Falta de controle de caixa 
• Menor chance de interação com os clientes para venda 

adicional / venda cruzada 
• Requer um sistema para gerir os agentes 
• Requer uma gestão cuidadosa das contas de cobrança / 

captadas 

Ameaças  

• Risco de reputação bancária se algo der errado 
• Gestão de agentes móveis é fundamental e muitas vezes 

requer apoio da agência 
• Falta potencial de aceitação do cliente 
• Os agentes podem ser alvo de fraude

Análise dos 4 Pontos da Agência Bancária
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2.4 Modelos de solução
Em o que olhar ao implementar serviços bancários sem agência

Há vários factores que precisam ser considerados na implementação de uma rede de agências de 
serviços bancários sem agência, que incluem:  

Conformidade - Todos os agentes que trabalham sob a autoridade de um banco devem cumprir com 
as mesmas regras e regulamentos de instituições financeiras como o banco. 

Implementação - Os bancos devem ter uma estratégia de implementação para a sua rede de 
agências a fim de garantir o máximo de cobertura que se desenrola de uma forma eficiente. 

Integração de processos de negócios - Os bancos devem assegurar que os serviços oferecidos 
por sua rede de agências são totalmente apoiados e integrados às ofertas bancárias de serviços 
mais amplos.  

Treinamento - Os bancos devem fornecer treinamento para os membros da rede de agências, tanto 
nos productos e serviços oferecidos, como em como usar e manter os equipamentos que foram 
fornecidos. Estes agentes tornam-se, basicamente, embaixadores da marca para o banco e para 
muitos clientes será a nova face do banco. Dar-lhes a formação adequada é importante para manter 
a imagem de marca do banco. 

Suporte - Os agentes devem ser capazes de oferecer aos seus clientes um serviço positivo e 
consistente. Portanto, eles precisam de apoio contínuo do banco para ajudá-los a lidar com as 
necessidades do cliente, manter o fluxo de caixa e fornecer apoio tecnológico para quaisquer 
dispositivos ou equipamentos que utilizam. 

 
Desafios da Agência Bancária para os bancos

Há, naturalmente, os desafios que os bancos precisam enfrentar para evitar a perda de clientes e 
manter o relacionamento do Bancário - Cliente. O cliente ainda é a responsabilidade dos bancos e a 
mesma não foi delegada ao Agente. Alguns dos desafios que precisam ser abordadas são: 

Sigilo - A cada ano os Bancos asseguram que seus funcionários assinam formulários de sigilo e 
manteem confidencialidade em todas as informações do cliente. 

Segurança - A maioria dos agentes estaria em áreas que são consideradas de “alto risco”. O Banco 
precisa auditar as medidas de segurança que estão a ser tomadas pelo agente para garantir que o 
cliente pode realizar transações com segurança. 

Serviço ao cliente ao cliente bancário - Serviço é um enorme desafio para os bancos, pois 
precisam treinar e re-treinar os Agentes, de forma a manter altos níveis de serviço ao cliente. 

Questões de Fraude - Os agentes serão alvo de burlistas (fraudadores) já que eles estão cientes de 
que eles não poderão facilmente identificar transações fraudulentas. Por exemplo, agentes podem 
ser menos capazes de identificar documentos de identidade falsificados.



12

iVeri - Sem Agência Bancária para a África - Septembro 2014

3. A Solução iVeri Solution 
– MicroBanco + 
Ao verificar argumentos económicos consistentes para a agência 
bancária na África, iVeri desenvolveu uma solução de serviços 
bancários à distância que oferece aos bancos uma vantagem 
tecnológica na aquisição de novos clientes em áreas remotas, 
abrindo inteiramente novos canais bancários e ampliando o 
alcance do seu banco. 

A solução da iVeri é chamada MicroBanco +, uma solução para a agência bancária que permite 
que um terminal remoto seguro para se conectar diretamente ao seu sistema bancário principal. 
Através deste sistema os agentes podem capturar detalhes do cliente, tirar uma fotografia do 
novo cliente, e obter uma cópia do documento de identificação do cliente, assinatura e biometria 
electronicamente. 

Estes novos correntistas podem então interagir com a sua conta através de seu telemóvel, ao 
usar a mensagem de texto por telemóvel (ou através da internet para os bancos que fornecem 
serviços bancários on-line), dando-lhes acesso fácil e conveniente para sua conta a qualquer hora 
e em qualquer lugar. 

MicroBanco + liberará o seu banco de contractos de papel à moda antiga e os processos de 
abertura de conta centralizada e de gestão para reduzir consideravelmente o custo por conta.

3.1 Visão geral da solução

MicroBanco+ em poucas palavras

MicroBanco + é uma solução de agência bancária inovadora que capacita que um terminal remoto 
seguro conecte-se directamente ao seu sistema bancário central.

Ele consiste de um terminal avançado, robusto, móvel operado por bateria que contém chips 
telefónicos móveis para obter conectividade com o sistema bancário central. Ao usar este 
terminal, um agente de banco pode visitar áreas remotas, criar uma “agência” para o dia e permitir 
que novos clientes abram contas bancárias, saquem dinheiro, façam transferências ou façam 
depósitos. 

Porque o caixa está sendo retirado do banco, o terminal MicroBanco + foi projectado para ser 
seguro no campo com log-on (iniciar a sessão) de impressão digital biométrica para os clientes a 
fim de verificar a sua identidade. O dispositivo também tem uma câmera / scanner para verificar 
a capacidade de cumprir com a segurança de qualquer país e regulamentos CSC sobre a 
armazenagem das informações dos clientes. 

O terminal MicroBanco + é o banco, a agência e o caixa em um todo.

Serviços bancários habilitados

Alguns dos serviços habilitados pelo MicroBanco + incluem: 
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• Abertura de novas contas 
• Retiradas de dinheiro 
• Depósitos 
• Transferências de dinheiro 

Visão geral do aparelho

Como MicroBanco + funciona 

MicroBanco + está integrado no seu sistema bancário central. Para conseguir isso, ele é 
projectado em torno de dois elementos fundamentais: 

• MicroBanco + fornece uma interface para os clientes acessarem sua conta ao usar seu 
telemóvel 

• MicroCaixa é uma interface de caixa completo SPV para os agentes a fim de fornecer aos 
clientes a abertura de conta, saques em dinheiro e depósitos.

Os agentes são primeiramente criados no MicroBanco + ao usar a Interface do SPV do 
MicroCaixa, e suas credenciais, fotografia e os cartões do agente estão ligados a suas 
impressões digitais biométricas. Então, eles são atribuídos a uma agência específica de seu 
banco. 

Uma vez que isso tenha sido feito, os fundos podem ser movidos de sua conta bancária para a 
conta da agência e, em seguida, para a conta do agente específico. Cada transferência entre os 
níveis resulta nos respectivos débitos e créditos que ocorrem ao assegurar os saldos bancários 
em todos os momentos. 

O agente então vai para o campo com o terminal do MicroBanco + e cartazes ou guarda-chuvas 
com a marca do seu banco, para levar o seu banco até clientes novos e remotos. 

Todas as transações são processadas em um terminal SPV seguro que tem uma unidade dual de 
cartão telefónico GPRS que fornece para redundância de comunicação. A alimentação é fornecida 
por uma bateria, permitindo a mobilidade e chegar em áreas rurais e sem serviços bancários. 

Quando o seu novo cliente bancário abre uma conta com MicroBanco +, seus dados são 
capturados para cumprir todas as exigências dos CSC e seus detalhes de telemóvel são 
remotamente registrados em seu sistema bancário central. O cliente receberá uma mensagem 
de boas vindas, confirmando o seu registro. Em uma mensagem separada enviada ao telemóvel, 
eles receberão o seu PIN e senha. 

Então, os clientes poderão interagir com a sua conta através do uso de voz, mensagem 
telefónica, Internet ou ao visitar o agente bancário quando ele visitar - dando-lhes fácil acesso a 
sua conta bancária a qualquer hora e em qualquer lugar.

A Funcionalidade Central

MicroBanco + funcionalidade 
• Um terminal bancário que se conecta ao seu sistema bancário central 
• Novos clientes do sistema bancários podem abrir contas, fazer transferências, depósitos e 

fazer saques. 
• Verificação biométrica, para garantir que é tão seguro em campo como poderia ser em uma 
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de suas agências 
• Câmera para armazenar imagens digitais dos clientes e sua documentação

Os principais benefícios 
Como MicroBanco + beneficia o seu banco 

Com MicroBanco +, o seu banco pode explorar novos mercados onde a criação de novas 
agências não seja financeiramente viável. Isso abre toda uma nova base de clientes em potencial 
em áreas remotas, com infra-estrutura limitada, com apenas 5% a 10% dos custos de abertura de 
uma agência ou caixa electrônico. 

A vantagem de ser o primeiro obtida pelo seu banco significará que, no momento em que a infra-
estrutura amadurecer e as necessidades bancárias destes clientes evoluírem, eles já estarão 
filiados com a sua marca bancária - agora e no futuro.

3.2 A implantação da solução
Processo de implantação

A fim de implementar a solução MicroBanco + um banco teria que passar por um processo de 
preparação de 4 etapas.

1. Conformidade
O banco deve ter certeza de que as soluções que gostaria de oferecer através do MicroBanco + 
estão em consonância com as leis de serviços financeiros em seu país, a sua licença bancária 
etc.

2. Técnica
O banco deve integrar o sistema MicroBanco + em sua arquitetura tecnológica existente e 
certificar que os sistemas se comunicam entre sim e não há erros ou problemas.

3. Treinamento  
O banco deve treinar os agentes que serão enviados para o campo sobre como utilizar o 
dispositivo e quais serviços que ele oferece.

4. Suporte  
Os bancos devem fornecer suporte para os agentes e seus clientes. Isso pode ser na forma de 
formação contínua, apoio tecnológico, ajuda com consultas de clientes, etc.
 
A Implementação da solução com iVeri

Ao implementar a solução MicroBanco + como parte sua estratégia bancária, você pode ter 
certeza que você está a trabalhar com um parceiro credível e fiável. iVeri é o único fornecedor 
desta solução e temos trabalhado arduamente para torná-lo a melhor solução possível para os 
bancos que estão a buscar aumentar o seu alcance e chegar aos sem-banco. 

iVeri tem uma longa história de prestação de serviço de qualidade em toda a África e é uma 
parceira experiente quando se trata de implementar este tipo de projecto.

Ela tem relações existentes com os bancos pan-africanos estabelecidos e oferece uma gama de 
soluções para apoiar as suas necessidades.
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A sua experiência em projecto e fabricação de dispositivos significa que você pode ter certeza que 
receberá o producto de melhor qualidade produzido a partir de componentes de alta qualidade 
que são confiáveis e bem apoiados.

4. Conclusão
Em resumo, existem muitos desafios para a implementação de uma rede de agências de um 
banco, incluindo a segurança, controle e logística. Contudo, se puder ser implementada com 
sucesso, poderá ser um grande bem para qualquer banco, já que aumenta o seu alcance, cresce 
sua base de clientes e permite oferecer um melhor serviço aos seus clientes. 

iVeri MicroBanco + é a solução ideal pois oferece uma opção simples, segura e eficiente para os 
bancos que estão a buscar criar uma rede de agências.

O conhecimento e a experiência da iVeri no setor bancário Africano a torna o parceiro ideal para 
ajudar a implementar esta nova estratégia.
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