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1 Introdução 

O acesso ao seguro pode ser uma estratégia impor-
tante para reduzir a pobreza. Mercados financeiros
e, em especial, os serviços de seguro podem ajudar
as pessoas mais pobres a gerenciar riscos, tais como,
morte na família, doença ou perda de renda ou pro-
priedade. Apesar da crescente importância e expan-
são dos serviços de microsseguro voltados para as
pessoas de baixa renda, a penetração do microsse-
guro permanece limitada, deixando grande maioria
das pessoas mais pobres sem proteção adequada. 
Resultado do estudo de grupo de países demon-

stra que grande parte do microsseguro é provido de
maneira informal e não-regulatória. Os mercados
informais podem representar um papel importante
no atendimento de pessoas não consideradas pelo
setor formal, mas também oferecem riscos aos con-
sumidores e podem prejudicar o desenvolvimento de
mercados formais se não forem gerenciados ade-

Este documento constitui a nota de foco 10 de
uma série de 12 notas produzidas como parte
de um estudo de cinco países sobre o papel da
política, da regulação e da supervisão para
fazer o microsseguro servir para as pessoas de
baixa renda. Ver página 7 para mais detalhes.

Translated from the original English by Language Inc, South
Africa. The English version is available at www.cenfri.org.
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usado para descrever estes casos. Os exemplos
incluem as cooperativas, as empresas de pre-
need e organizações de gerenciamento de saúde
das Filipinas, que estão licenciadas respectiva-
mente nas Autoridades de Desenvolvimento
Cooperativo, na Comissão de Títulos e Câmbio e
no Departamento de Saúde, mas não são super-
visionadas para fins de seguro.

• Não-Conforme, isto é, opera em contravenção da
lei por não se institucionalizar mediante licença
ou para fins de provimento de seguro. As agên-
cias funerárias que oferecem auto-seguro na
África do Sul representam um exemplo desse
caso.

A regulação não é aplicada. As entidades
podem atuar informalmente onde não existe regime
regulatório ou a regulação não se aplica a uma enti-
dade ou produto particular. Isto pode ocorrer pois: 
• Uma decisão de política explícita pelo regulador

de seguros. Após consideração dos riscos, um
regulador pode decidir se os produtos de um
determinado tipo, tais como, aqueles provendo
apenas benefícios não garantidos ou benefícios
em espécie ou produtos providos por uma orga-
nização de um determinada tipo, podem ficar
fora da definição de “seguro” e estão isentos da
regulação de seguros. Este é o caso de associ-
ação para compartilhamento de risco informal
nas Filipinas e África do Sul, bem como de agen-
cias funerárias na Colômbia.
Algumas entidades, tais como, organizações

compostas por integrantes, também podem estar
isentas de licença em razão de sua natureza e
perfil de risco, ou para acomodar uma capaci-
dade regulatória limitada. A “omissão regu-
latória” se aplica à regulação da conduta de
Mercado de sociedades cemitério na África do
Sul. Elas são, com efeito, isentas de licença como
intermediárias, pois estão classificadas como
“titulares de seguro de grupo composto por inte-
grantes”.  

• Isenção explícita por de outros órgãos do gover-
no. Algumas entidades ou produtos podem ainda
ser excluídas da regulação de seguros, em razão
de decisões de políticas de órgãos regulatórios
que não incluem o regulador de seguros. Os reg-
uladores de cooperativas podem, por exemplo,
permitir que as cooperativas ofereçam seguro
fora da estrutura regulatória de seguros. Isto
pode gerar complicações, na medida em que uma

1 Bester, Chamberlain et al, 2008. Making insurance markets
work for the poor: microinsurance policy, regulation and
supervision. Relatório elaborado para o IAIS/MIN Joint
Working Group on Microinsurance. Disponível em: www.cen-
fri.org

quadamente. Como os reguladores com capacidade
limitada podem lidar com os mercados informais de
modo a assegurar que os consumidores sejam prote-
gidos e o desenvolvimento do mercado seja facilita-
do? 
Esta nota de foco explorará essas questões con-

siderando a experiência de cinco países. Ela se baseia
nos resultados de um estudo do IAIS/Micro -
insurance Network (MIN) Joint Working Group on
Microinsurance1 sobre o desenvolvimento dos merca-
dos de microseguros na Colômbia, Índia, Filipinas,
África de Sul e Uganda.  

2 O que é seguro informal?

O seguro “informal” pode assumir diversas formas
que requerem diferentes respostas regulatórias e
sua definição pode oferecer critérios sobre o motivo
pelo qual os mercados informais existem. O Banco
Mundial define os serviços financeiros formais como
aqueles oferecidos por provedores de serviço finan-
ceiro licenciados nos órgãos regulatórios formais
com a finalidade de prover serviços financeiros. 
Isto sugere dois motivos para a informalidade,

conforme ilustra o diagrama abaixo. 

A regulação existe, mas não é aplicada.
Uma entidade pode ser licenciada em um órgão reg-
ulatório, mas continua a operar na informalidade se
a regulação não entrar em vigor. Isto pode ocorrer
porque ela está: 
• Nominalmente regulada, mas não supervisionada

na prática, ou em razão de uma falta de capaci-
dade de supervisão ou porque o supervisor con-
sidera suas atividades como risco muito pequeno.
O termo “omissão de supervisão” vem sendo
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abordagem consistente para regular riscos de
seguro requer o alinhamento de objetivos de
política em diferentes áreas do governo. 

• Por “acidente” e não por projeto. Às vezes, um
regulador não regula um determinado setor por
motivos históricos, ou ainda precisa desenvolver
uma estrutura de trabalho. Este é o caso do
seguro de saúde em Uganda, que atua em uma
zona obscura em relação ao Ato de Seguro. 

A análise acima demonstra que o mercado informal
não é necessariamente ilegal – atividades informais
podem ser meramente não reguladas. Contudo, seja
ou não tecnicamente ilegal, a informalidade pode
oferecer desafios tanto para o mercado como para
os reguladores.

3 Experiência de mercado

Os mercados informais são importantes. Em todos
os países pesquisados, exceto em Uganda, estima-se
que o setor informal responde por uma proporção
considerável do mercado total de microsseguro. O
fato é mostrado na Figura 1.

Figura 1: Alcance de microsseguro formal vs.
Informal (% de adultos) nos cinco países do estudo.

Uma variedade de entidades informais.
Os mecanismos informais tomam diversas formas
nos países pesquisados, variando de sociedades
funerárias compostas por integrantes até empresas
formais visando o lucro não licenciadas para o provi-
mento de seguro.
• Na Colômbia o mercado informal consiste larga-
mente em seguro funeral provido por agências
funerárias que alcançaram isenção da regulação
de seguros. Isto permite o provimento de benefí-
cios de serviço funerário em espécie sem precis-
ar registrar ou cumprir a regulação de seguro.
Fontes da indústria estimam que o mercado
informal pode abranger três milhões de clientes,
ou cerca de 10% dos adultos.

• Na África do Sul, o seguro informal é provido por
agências funerárias auto-subscritas que não
estão licenciadas como seguradoras2, mas tam-
bém, em escala muito maior, através de
sociedades cemitério informais de compartil-
hamento de risco. Estima-se que existam até
100.000 sociedades cemitério provendo cober-
tura funeral para mais de quarto milhões de pes-
soas. 

• Na Índia, o setor informal abrange ONGs ou
cooperativas que oferecem seguro de saúde sem
serem licenciadas para fins securitários, sendo a
mais conhecida a Yeshavini Trust, com 1,5 mil-
hões de clientes. Por serem geralmente incenti-
vadas e subsidiadas pelo governo, ou outras insti-
tuições, estão sujeitas a alguma forma de super-
visão oficial. Porém não são supervisionadas para
fins securitários.

• Nas Filipinas, o seguro de “organizações” é muito
comum no setor cooperativo – metade das
22.000 cooperativas do país visam a prover
alguma forma de seguro para integrantes sem
estarem licenciadas pela Comissão de Seguro. A
importância de entidades compostas por inte-
grantes com princípios informais é demonstrada
pela evolução dos esquemas de seguro informal
em associações de benefício mútuo de microsse-
guro regulado (MI-MBAs). Os clientes confiam
nas MI-MBAs, que tornam mais fácil a aquisição
do microsseguro por intermédio delas do que por
seguradores comerciais. 
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2 Em contraste com a Colômbia, essas atividades não estão
cobertas por uma isenção da legislação securitária, e, por-
tanto, infringem a lei. 
Por exemplo, a M-Cril na Índia.
Por exemplo, a Rimansi nas Filipinas.
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• Em Uganda, os grupos de enfoque observaram a
existência de grupos de compartilhamento de
risco informais, mas estes não se refletem em
dados disponíveis. Isto pode destacar as limi-
tações dos dados em vez da ausência de ativi-
dades de compartilhamento de risco. Todavia, o
nível aparentemente baixo de seguro informal
pode ainda indicar que, em razão dos níveis de
renda extremamente baixos de Uganda, o com-
partilhamento de risco é mais largamente ad hoc
do que providos por sociedades estruturadas.
Não obstante, há demanda significativa para
seguro de saúde informal, que não está explicita-
mente incluído na lei ugandense como uma cate-
goria de seguro. O regulador considera que ele
será coberto pela estrutura regulatória existente,
mas o fato de que a legislação é tácita em
relação ao assunto vem gerando uma lacuna
jurídica para o desenvolvimento de um mercado
de seguro de saúde não regulado.

Preenchendo a lacuna deixada pelo mer-
cado formal. Os mercados informais geralmente
se desenvolvem na ausência de provedores formais
para “preencher a lacuna” àqueles que não estão
cobertos pelo setor formal. Na ausência de esque-
mas informais, outras instituições podem não dese-
jar ou estar capacitadas para atender este mercado,
deixando muita gente sem proteção de risco.  

O informal pode alcançar a formalidade.
Alguns esquemas informais podem se formalizar
gradualmente com o tempo; outros podem per-
manecer totalmente informais. Um exemplo de for-
malização gradual é a Sociedade Cemitério do
Grande Norte da África do Sul, que em mais de 50
anos se desenvolveu a partir de uma sociedade
cemitério informal para uma rede de sociedades, tor-
nando-se definitivamente uma sociedade renomada
e licenciada. Algumas agências funerárias também
regularizaram seu negócio de seguros informal e
licenciaram seus próprios seguradores. 

4 Respostas regulatórias
observadas

Preocupações sobre um campo de atu-
ação irregular e falta de proteção Altos
níveis de informalidade são uma preocupação para

as autoridades regulatórias e para as indústrias
licenciadas que alegam a falta de campos de atuação
uniformes. 

Informações e capacidade limitadas difi-
cultam controle. Apesar dessas preocupações,
poucas medidas têm sido tomadas pois grande parte
desses mercados está além do alcance dos regu-
ladores – e às vezes até além de seu poder regu-
latório. Em alguns casos, os reguladores podem tol-
erar a informalidade, na medida em que ela é consid-
erada de baixo risco e como provedora de benefícios
sociais. Na maioria dos casos, no entanto, a abor-
dagem regulatória está baseada em informações
muito restritas sobre o limite e a operação desses
mercados. 

Não existe um caminho para a formaliza-
ção. Se algumas abordagens regulatórias gostari-
am de controlar os mercados informais, elas rara-
mente oferecem um caminho para a formalização de
entidades informais.

As abordagens diferem conforme o país.
Considerada a proeminência dos mercados informais
nos países da amostra, como as autoridades regu-
latórias abordaram-nos e quais foram os resultados?
Os cinco países buscam a formalização de maneiras
diferentes, conferindo a ela uma prioridade diferente:
• Na Colômbia, o provimento de seguro informal
através de agências funerárias pode ter dado
suporte ao desenvolvimento do mercado. Essas
entidades respondem por metade do Mercado de
microsseguro e representam um papel impor-
tante na familiarização dos clientes de baixa
renda em relação ao seguro. Mas como não estão
sujeitas a nenhuma forma de regulação finan-
ceira, há o perigo de que os consumidores sejam
enganados. Enquanto a indústria vem frequente-
mente levantando o fato em debates com o regu-
lador, nenhuma estratégia ainda foi desenvolvida
para tratar do assunto.

• Assim como a Colômbia, a Índia não possui nen-
huma estratégia explícita para encorajar à for-
malização. Entretanto, o mercado informal repre-
senta um papel relativamente limitado. Onde
existem provedores informais – notadamente
organizações de seguro de saúde comunitárias –
a abordagem da autoridade regulatória não
passa de negligência benigna. Embora não seja
política oficial, essa abordagem está aparente-
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mente baseada na importância dessas organiza-
ções para os mais pobres e no baixo risco que o
regulador acredita que elas apresentam. Além
disso, o regime regulatório do microsseguro não
oferece caminhos para a formalização. No entan-
to, ele pode incentivar algumas entidades infor-
mais a se licenciarem como representantes de
microsseguro para fins de distribuição. 

• Nas Filipinas um espaço regulatório vem sendo
especialmente criado para o provimento de
microsseguro. O regime tem suas limitações, mas
facilita a formalização. No limiar da difusão do
microsseguro de 2006, que dividiu um espaço
para as MI-MBAs (associações de benefício
mútuo de microsseguro especial), seis MBAs de
microsseguro foram licenciadas desde 2007 e
outras estão sendo preparadas para licença.  Um
provimento permite que as MBAs que não
podem atender aos requisitos mínimos de capital
se licenciem e aumentem seu capital com o
tempo - um dispositivo útil na formalização das
operações de seguro.  Ademais, um centro de
recurso compartilhado, RIMANSI, foi criado para
dar suporte às MBAs e ajudar a capacitar sua
conformidade, com apoio atuarial e operacional.
Porém, esta abordagem para a formalização não
é abrangente, e a atividade informal de larga
escala persiste no setor de cooperativas.

• Assim como na Colômbia, o seguro funeral infor-
mal, na África do Sul, pode ter dado suporte ao
desenvolvimento do Mercado de microsseguros.
Todavia, os riscos potenciais da dimensão do
mercado e a ameaça de concorrência injusta
para os representantes formais precisou de uma
reação regulatória. Uma nova estrutura regu-
latória vem sendo proposta para isentar da regu-
lação as sociedades cemitério se forem de
pequeno porte e se os benefícios não forem
garantidos. A infra-estrutura também propõe a
reintrodução dos seguradores compostos por
integrantes para promover a formalização dessas
sociedades. As agências funerárias precisarão
formalizar seu negócio de seguro com suporte
governamental. Essa abordagem irá combinar
obstáculos menores para a formalização, alinha-
da ao risco e com melhores serviços autorizados.  

• Se o regulador em Uganda identifica o seguro de
saúde não regulado como um problema, nenhu-
ma estratégia foi desenvolvida para resolvê-lo.  

5 Implicações da 
regulação

Os estudos dos países levantaram uma série de
assuntos a serem considerados na projeção de uma
resposta regulatória para a informalidade. 

Obstáculos regulatórios desnecessários
prejudicam a formalização e o ingresso.
Os obstáculos regulatórios podem ser o resultado de
conservadorismo geral, desvio regulatório não inten-
cional ou estratégias regulatórias deliberadas para
tratar de questões específicas do regulador.  Por
exemplo, em razão de capacidade reduzida, os regu-
ladores e supervisores podem estar preocupados
com sua habilidade de supervisionar efetivamente o
setor e com o risco potencial de supervisão insufi-
ciente. Esses supervisores podem adotar uma abor-
dagem conservadora e explicitamente restringir o
ingresso através de requisitos de capital artificial-
mente altos. No entanto, à parte, o ingresso limitado
não necessariamente interrompe atividades de
seguro informais pelo mesmo motivo que deu ensejo
a esta abordagem:  o supervisor não tem capacidade
de monitorar e controlar essas atividades informais.
Porém, os crescentes obstáculos de ingresso no setor
formal, para o qual o supervisor tem capacidade lim-
itada, simplesmente resultam um um setor informal
maior, em vez de um setor de seguro mais limitado.

As restrições desnecessárias sobre tipos
institucionais podem excluir provedores
legítimos e encorajar a informalidade.
Alguns reguladores limitam a subscrição e a inter-
mediação a tipos institucionais particulares e pré-
determinados, dificultando que novos modelos com-
erciais com identidades jurídicas diferentes
ingressem no mercado. Essa abordagem efetiva-
mente exige que o regulador “separe vencedores”
decidindo quais entidades estão melhor posicionadas
para atender ao mercado.  Restrições institucionais
deste tipo nem sempre agregam valor, pois não
estão baseadas e considerações de risco claras e
podem perpetuar a informalidade. Gerando obstácu-
los para o setor formal, os reguladores podem dar
incentivos não intencionais para a informalidade,
especialmente se não tiverem capacidade para poli-
ciar os obstáculos.
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criou indefinição em algumas áreas, por exemplo, no
tratamento exato do seguro de saúde. Isto desenco-
rajou uma série de provedores potenciais de seguro
de saúde a ingressar no Mercado, deixando espaço
para outros modelos operarem sem regulação.

A governança corporativa perfeita per-
mite que reguladores desenvolvam tipos
institucionais não tradicionais, facilitan-
do a formalização. Uma governança fraca para
uma categoria específica de instituição implica na
necessidade de um esforço regulatório muito mais
intenso para assegurar a conformidade. No entanto,
excluir esses tipos institucionais pode impedir o
desenvolvimento. Em casos nos quais o regulador
implementa medidas para melhorar as estruturas de
governança no lugar de excluir essas instituições,
uma nova categoria de entidades surgiu para dar
suporte ao desenvolvimento do mercado. O fato é
relevante sobretudo para entidades compostas por
integrantes, tais como cooperativas financeiras. 

As isenções precisam ser monitoradas.
Risco de supervisão é o risco de que, em razão de sua
capacidade limitada, o supervisor não possa contro-
lar adequadamente os componentes específicos do
mercado.  Todos os supervisors enfrentam limites de
capacidade e estes limites são particularmente
intensos nos países em desenvolvimento. Uma
maneira de lidar com tais limites é excluindo, explíci-
ta ou implicitamente, alguns componentes da super-
visão. Se a priorização das atividades de alto risco é
legítima, e, em alguns casos, a única resposta possív-
el, ela também requer um monitoramento cuidadoso.
Um segurador ou produto de seguro isento em razão
de um nível técnico ou de subscrição inferior pode
passar a ter um alto risco para o sistema pois não
está sujeito à supervisão adequada. Esse risco é
exacerbado quando as pessoas jurídicas possuem
estruturas de governança fracas, o que pode dificul-
tar o supervisor de contar com informações apresen-
tadas pela entidade e requerer capacidade de moni-
toramento adicional. Quando as isenções são conferi-
das, o supervisor deve monitorar meticulosamente
os desenvolvimentos e reagir adequadamente se o
perfil de risco for alterado.

Será necessário um suporte. Os supervisores
podem ter de se comprometer mais ativamente com
o setor informal, ajudando entidades informais ao
longo da via para a formalização e operando com

Criar um caminho para a formalização
Enquanto a inclusão financeira tende a dar enfoque
à expansão do setor formal, também reconhece que
os serviços informais geralmente representam um
papel importante no panorama do microsseguro,
satisfazendo necessidades críticas de consumidores
em grande parte impossibilitados de acessar o sis-
tema formal.  Quando o risco pequeno é resolvido
por esses provedores (p. ex., sociedades cemitério na
África do Sul), a formalização de provedores infor-
mais pode não ser uma prioridade regulatória. Uma
estrutura regulatória do seguro deve permitir opções
de formalização para as organizações informais que
possam crescer ao nível de provedores de seguro for-
mais. Se não houver plataforma sobre a qual eles
possam formalizar e concorrer com seguradores for-
mais, a associação para compartilhamento de risco
comunitária e as organizações de seguro per-
manecerão no reino do informal, sem nenhuma
garantia de proteção para os clientes.

Planejamento e formação suportam a for-
malização. Com o tempo, o planejamento (requi-
sitos de capital mais baixo para entidades que
proveem microsseguro) e a formação (permitindo
que as entidades melhorem sua capacidade alin-
hadas com suas atividades comerciais) podem facili-
tar o ingresso à medida que mantém os padrões con-
sultivos. Esses mecanismos dão suporte à formaliza-
ção e ao desenvolvimento de provedores familiariza-
dos com o microsseguro. O planejamento deve, con-
tudo, estar sob medida para o perfil de risco dos pro-
dutos providos para que os consumidores não fiquem
expostos ao risco indevido.

A indefinição regulatória pode preju-
dicar a formalização. A indefinição regulatória
desencoraja o ingresso de participantes legítimos no
mercado em razão do risco de que a regulação pode
mudar ou de que novas políticas regulatórias podem
ser introduzidas para encerrar um modelo ou espaço
específico. Se não forem monitorados, os modelos
que operam nas zonas regulatórias “obscuras”
podem apresentar um risco de conduta para repre-
sentantes legítimos. A experiência ugandense desta-
ca os efeitos de definição e indefinição regulatórias.
Após décadas sem nenhuma regulação do seguro,
uma lei de seguro foi aprovada, e a definição regu-
latória resultante encorajou o número de segu-
radores estrangeiros a ingressar no mercado. Porém,
a nova isenção regulatória sofreu lacunas cruciais e
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Nota do Foco 3: O papel da política, regulação e
supervisão para fazer os mercados de seguro aten-
derem as pessoas de baixa renda: A experiência da
Colômbia.
Nota do Foco 4: O papel da política, regulação e
supervisão para fazer os mercados de seguro aten-
derem as pessoas de baixa renda: A experiência da
Índia.
Nota do Foco 5: O papel da política, regulação e
supervisão para fazer os mercados de seguro aten-
derem as pessoas de baixa renda: A experiência das
Filipinas.
Nota do Foco 6: O papel da política, regulação e

Série de notas do Foco

outros órgãos do governo com a mesma responsabil-
idade. Isto pode incluir a prorrogação de anistias ou
períodos de carência, suporte para construção de
capacidade, incluindo treinamento de proprietários e
gerentes, iniciar a consolidação e a parceria de oper-
adores informais com subscritores formais. 

Entidades diferentes requerem respostas
diferentes. Conforme demonstrado acima, a
definição de informalidade inclui uma variedade de
entidades e motivos para informalidade, o que
requer respostas regulatórias muito diferentes. No
desenho das abordagens para a regulação, os regu-
ladores devem certificar-se de que entendem todos
os componentes do Mercado informal. Isto tornará
possível customizar o nível de esforço regulatório à
natureza do risco.

Coalizões de isenção para melhorar a
capacidade. Quando tiver sido criado o espaço
para a formalização, mas os representantes per-
manecerem não-conformes, a execução efetiva será
importante. Uma estrutura facilitadora não pro-
moverá a formalização sozinha – deve ter o suporte

de um esforço de execução que torna custoso não
atender. Quando a capacidade de formalização estiv-
er limitada ou a intermediação ilegal de produtos de
microsseguros estiver difundida, a execução efetiva
pode ser atingida através de cooperação interdepar-
tamental, ou, no caso de seguro de saúde, com o min-
istério da saúde. 

Os mecanismos do mercado podem dar
suporte à formalização. As organizações
baseadas no mercado, tais como, as agências de
notação de risco de microfinanciamento, que tendem
a reduzir as notações de risco de instituições de
microfinanciamento com portfólios de seguro auto-
segurados e instituições de suporte ao microsseguro
podem representar um papel maior na formalização
de operações de seguro informais. A penalidade de
habilitação imposta sobre auto-seguro por MFIs, na
Índia, por exemplo, vem sendo um catalisador na
regulação do provimento de seguro através dessas
entidades. 
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mento constitui a décima nota de foco de uma série
de 12 notas de foco temáticas e de seis notas resu-
mindo o estudo de cada país.   
O projeto foi patrocinado, majoritariamente, pelo

IDRCII, do Canadá (www.idrc.ca), e pela Fundação
Bill e Melinda Gates (www.gatesfoundation.org),
com financiamento e suporte técnico do FinMark
TrustIII, da África do Sul (www.finmarktrust.org.za),
e da GTZIV (WWW.gtz.de) e BMZV (www.bmz.de), da
Alemanha. O FinMark Trust foi contratado para
supervisionar o projeto em nome dos patrocinadores.
Com representantes da IAIS, da OIT, do
Microinsurance Centre e da ICMIF (Federação
Internacional de Cooperativas e Mútuas de Seguro),
os patrocinadores estão também representados em
um comitê consultivo que supervisiona o estudo.

Para apoiar o desenvolvimento dos mercados de
microsseguros, com o apoio do IAIS-MIN JWGMII,
foi lançado um projeto visando mapear a experiência
de cinco países em desenvolvimento – Colômbia,
Índia, Filipinas, África do Sul e Uganda – em que os
mercados de microsseguros vêm evoluindo em níveis
variáveis. 
O objetivo foi avaliar o quanto a regulação tem

influído na evolução desses mercados e alcançar cri-
térios que possam orientar os responsáveis pelo
estabelecimento de políticas, os reguladores e os
supervisores na busca de apoiar o desenvolvimento
de microsseguro em suas jurisdições.
Para difundir as descobertas deste projeto, uma

série de notas de foco foram escritas para destacar
temas que emergiram a partir do mesmo. Este docu-
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