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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. 

Uma variedade de modelos está sendo usada
para intermediar o microsseguro, com variados
níveis de sucesso. Esta nota de foco categoriza os
modelos encontrados na Colômbia, Índia, Filipinas,
África do Sul e Uganda e avalia seu sucesso relativo
no desenvolvimento da aquisição de seguro. A exper-
iência é notoriamente consistente nos cinco países,
tornando possível concluir o que é necessário para
que as pessoas usem microsseguro. 

Política, regulação e supervisão MICROSSEGURO EM FOCO Nº.12

Este documento constitui a nota de foco 12 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 8 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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tendências são semelhantes, conforme mostra a
Figura 1: 

Três tendências são importantes: 
• O microsseguro consiste principalmente de

seguro de vida prestamista obrigatório resul-
tante de crédito. Os clientes são compelidos a
adquiri-lo e nenhuma “venda” do produto é
necessária. Por conseguinte, os clientes geral-
mente não estão cientes de que têm cobertura de
seguro.

• Onde é o caso, as seguradoras compostas por
integrantes parecem ter mais sucesso na venda
voluntária de microsseguro do que suas contra-
partes comerciais. Isto ocorre mais em mercados
informais2. 

• De todos os produtos de seguro voluntário, o
seguro funeral é o mais popular e é o único pro-
duto vendido em larga escala. Responde por 72%
do mercado de microsseguro na África do Sul e,
pelo menos 52% na Colômbia, os dois países em
que uma queda de preços por produto foi possív-
el. Superficialmente, isto pode se atribuir à “cul-
tura”, mas o fato de que o seguro funeral lidera o
mercado em um grupo de países sugere que out-
ros fatores estão em movimento. Vale a pena
considerar este fato na avaliação do desempenho

1 Na prática, os modelos comerciais podem combinar algumas
características que apresentamos como categorias distintas.
Todavia, existem modelos para cada uma dessas categorias
e mesmo se forem combinados, a avaliação das característi-
cas de uma categoria específica permanece válida. 

2 Ver Nota de foco 9 sobre o papel e regulação de segu-
radores baseados em grupos compostos por integrantes.
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Figura 1. A penetração (% de adultos) de microsseguro na Colômbia, Índia, Filipinas, África do Sul e Uganda.

Esta nota explora o modo como se desenvolver-
am os vários modelos usados na venda de microsse-
guro e as lições que podem ser traçadas a partir
dela. Não apresenta um debate exaustivo de todos os
modelos possíveis1, mas destaca as categorias-chave
modelares e as características distintas que podem
ajudar a entender seu sucesso ou fracasso na inter-
mediação do microsseguro. É importante para repre-
sentantes do mercado procurando atender o merca-
do de baixa renda e reguladores procurando desen-
har regulação adequada para microsseguros.

Nossa análise conta com evidências desenhadas
a partir de estudo do desenvolvimento em cinco
países sobre os mercados de microsseguro, especial-
mente considerando o impacto da regulação. Os
relatórios e descobertas resumidas para cada país
podem ser acessados em www.cenfri.org.

2 Tendências na pene-
tração de microsseguro

A aquisição de produtos de seguro varia de acordo
com os países e os produtos de seguro, mas algumas



de diferentes modelos de seguro. 
O que o sucesso variável de categorias e canais de
produtos descrito acima nos diz a respeito das car-
acterísticas de um modelo de seguro bem sucedido?
As descobertas dos estudos nos cinco países sug-
erem que o sucesso está relacionado com a “for-
mação de um mercado” para microsseguro.

3 Formando o mercado

Avaliando o sucesso: É importante considerar
os critérios usados na avaliação de modelos de
seguro. Interessadas na inclusão financeira, as pes-
soas devem ter acesso a produtos adequados e
acessíveis e ativamente optam por usá-los para
diminuir seus riscos3. O objetivo é facilitar a
aquisição aumentada de produtos de seguro que
sejam acessíveis e adequados às necessidades dos
mais pobres. No entanto, esta não é a única consid-
eração. Os consumidores podem, por exemplo, ser
forçados a adquirir seguro sem perceber que estão
cobertas ou como podem receber pagamentos por
sinistro. Como alternativa, o tipo inadequado de
venda pode levar os consumidores a adquirir seguro
apenas para descobrir que não podem reclamar
pagamento de sinistro, pois as exclusões não foram
elucidadas no momento da venda. Em vista disso, o
objetivo é aumentar a aquisição de produtos de
seguro apropriados que ofereçam valor aos clientes.

Descoberta positiva do mercado: A exper-
iência dos países da amostra sugere que a aquisição
de produtos adequados pode ser atingida quando
um modelo de negócio específico assegura uma
descoberta positiva de mercado. Isto resulta em dois
elementos importantes:
• A descoberta do mercado indica que os consum-

idores devem ser apresentados a um produto de
modo que os torne cientes da cobertura ofereci-
da e ajude-os a entender o valor que o seguro
tem para eles. De acordo com o velho ditado, o
seguro tem de ser vendido – um “formador mer-
cado” é necessário.  A descoberta consistente em
todos os países pesquisados é a de que os baixos
níveis de conhecimento e informação são um

obstáculo-chave para a inclusão. 
• A Descoberta positiva Indica que os consumi-

dores devem ter uma experiência positiva com o
produto - devem poder reclamar pagamento de
sinistro e alcançar valores a partir do seguro. Isto
resulta numa demonstração positiva do valor do
produto e constrói a confiança do cliente e da
comunidade tanto no produto como na indústria,
através do efeito da demonstração e no boca-a-
boca. 

Se o cliente não estiver ciente de que está coberto
pelo seguro, poderá não haver nenhuma “descober-
ta”, e a descoberta será negativa se uma reclamação
de sinistro for rejeitada por motivos que não foram
explicados na ocasião da compra. Os modelos de
seguro resultantes de descoberta negativa ou insufi-
ciente tendem a ser de curto prazo e nenhum
suporte cria um mercado de longo prazo para o
microsseguro.  A descoberta positiva do mercado
também permite que outros modelos, menos dis-
pendiosos, expandam o mercado. 

A tipologia proposta identifica cinco modelos que
emergem dos estudos de caso por país, com base em
sua capacidade de alcançar uma descoberta positiva
do mercado. Eles incluem: Obrigatoriedade, rein-
venção, demanda resultante, agregadores passivos e
vendas de longo prazo de representante individual. 

Obrigatoriedade

Canal dominante de microsseguro.
Conforme observado acima, o seguro prestamista
resultante de empréstimos é a maior categoria de
microsseguro em todos os países da amostra. É
responsável pela grande maioria de apólices de
microsseguro na Índia e em Uganda, e estima-se
metade do mercado de microsseguro nas Filipinas.
Na África do Sul, é ultrapassado somente pelo
seguro funeral. Na Colômbia, o seguro de vida obri-
gatório é a categoria de crescimento mais rápido,
alavancando o crescimento geral de microsseguro. O
seguro prestamista evoluiu em consequência da
expansão do crédito e foi inicialmente elevado por
mutuantes em busca de gerenciar o risco de inadim-
plência. Por isso, ainda é visto, às vezes, cobrindo o
risco do mutuante em vez de cobrir o do devedor. 

Obrigatoriedade e mercados cativos. O
seguro prestamista é obrigatório, pois o mutuante
pode insistir que o consumidor adquira-o como
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3 Ver nota de foco 8 (“Arriscar ou pôr no seguro”) para mais
informações sobre a diferença entre o acesso e a aquisição.



condição prévia para um empréstimo. Normalmente
toma a forma de seguro de vida ou seguro contra
inadimplência. Em algumas jurisdições, incluindo a
África do Sul, o elemento obrigatório é sancionado
pela legislação que permite ao mutuante insistir na
cobertura, mas confere ao devedor o direito de escol-
her o provedor de seguro. Em alguns casos, a cober-
tura pode ser divulgada a consumidores que per-
manecem desinformados sobre sua cobertura, sobre
o valor da cobertura e mesmo que os prêmios estão
deduzidos como parte do pagamento de seu emprés-
timo ou patrocinados antecipadamente fora do
empréstimo. Mesmo assim, a lei da África do Sul
confere aos consumidores o direito de escolher o
provedor da apólice de seguro, de que geralmente
são informados.  Por isso, na prática, o mutuante
possui um mercado cativo para vender suas apólices
de seguro próprias ou favoritas.  Como existe peque-
na ameaça de concorrência, isto geralmente resulta
em prêmios de valores altos. 

A descoberta positiva depende da divul-
gação. Em contraste com o modelo sul-africano,
alguns países não aplicam nenhuma obrigação ao
credor para dar aos consumidores a escolha ou divul-
gar a apólice de seguro.  Mesmo quando a lei requer
a divulgação, a execução indica que os mutuantes
possuem pouco incentivo para divulgação, o que leva
a relações de sinistros anormalmente baixas e baixo
valor para o cliente. Se o modelo obrigatório resulta
numa “descoberta positiva” do microsseguro, o
cliente do crédito deve ser informado de que a
apólice existe, bem como sobre suas disposições.

Potencial de oferecer valores aos con-
sumidores. A atratividade do modelo obrigatório
é que ela reduz significativamente o custo de inter-
mediação. A mesma rede e equipe são usadas para
formar mercado para o crédito e vender apólices de
seguro, e os prêmios são recolhidos por meio de
mecanismo de pagamento de empréstimo. Em
alguns casos, essas apólices evoluem e se tornam
mais centralizadas no cliente, oferecendo benefícios
e assegurando que o cliente possa utilizá-las. 

A obrigatoriedade pode facilitar a
descoberta positiva. Os modelos obrigatórios
correm o risco de gerar uma descoberta negativa, ou
nenhuma descoberta em absoluto, mas com a regu-
lação adequada, eles podem ser uma ferramenta
poderosa para expandir o seguro para o mercado de

baixa renda. Uma experiência positiva com o seguro
prestamista pode encorajar os consumidores a uti-
lizar o seguro para outros riscos sem serem compeli-
dos a fazê-lo.

Reinvenção4

Associação espontânea para compartil-
hamento de risco: Quando o seguro formal não
é disponível ou acessível, as comunidades de baixa
renda geralmente reinventam o seguro desenvolven-
do mecanismos de associação para compartilhamen-
to de risco informais para lidar com eventos de risco.
Elas formam sociedades cemitérios, sociedades
cooperativas de seguro e outras estruturas com-
postas por integrantes para dar suporte aos consum-
idores. Essas organizações informais podem evoluir
com o tempo a programas de seguro formais ou per-
manecer como provedoras informais para a cobertu-
ra de riscos. As associações para compartilhamento
de risco nem sempre são as principais catalisadoras
de uma instituição comunitária. Muitas cooperativas
evoluem para prover serviços financeiros, entre out-
ros, e apenas começam a oferecer seguro em organi-
zações ou associações para compartilhamento de
risco em um estágio posterior. 

Confiança no mecanismo mútuo. Os grupos
de enfoque mostraram falta de informação e confi-
ança em relação ao seguro formal, mas destacaram
organizações comunitárias e compostas por inte-
grantes, tais como, cooperativas e mútuas de seguro,
como uma fonte confiável de diminuição de risco. Foi
este o caso mesmo quando as instituições com-
postas por integrantes não estavam reguladas e
estavam mais debilitadas do que as instituições com-
erciais, sugerindo que a confiança nelas era inade-
quada. Não obstante, esses sentimentos de confi-
ança permitem que as mútuas de seguro superem os
obstáculos para a aquisição de seguro.

Existe evidência de atividade composta por inte-
grantes em todos os países da amostra.5 Na
Colômbia e nas Filipinas, o pacote de microsseguro é
provido por canais compostos por integrantes. Se o

4
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4 Ver a nota de foco 9 (“O papel e a regulação de seguradoras
compostas por integrantes”) para um debate mais detalhado
sobre esta categoria de segurador.

5 Ainda que haja cooperativas em Uganda, não há segu-
radores cooperativos. Os grupos de enfoque, porém, indicam
algum nível de associação para compartilhamento de risco
informal.



mercado informal estiver incluído, isto também se
aplica à África do Sul.

Demanda decorrente

A aquisição voluntária de seguro é geral-
mente o resultado de demanda para
outro produto ou serviço. A demanda resul-
tante de microsseguro ocorre quando o cliente não
opta por adquirir seguro e pode nem mesmo estar
ciente de que os produtos de seguro existem, mas é
induzido a comprar um produto pois deseja outro
produto ou serviço. A demanda secundária de seguro
é, por isso, resultante da demanda primária de outro
produto ou serviço. Os exemplos incluem o seguinte:
• Na África do Sul, um funeral caro é considerado

uma “despesa inevitável”, levando as pessoas a
planejar e adquirir seguro funeral. A demanda de
serviços funerais impulsiona a demanda de
seguro, em vez da necessidade de seguro de vida
em geral. Isto é suportado pelo fato de que 40%
da cobertura do funeral formal no mercado de
baixa renda é adquirido via agências funerárias.
Isto também se aplica na Colômbia, onde os
provedores de serviço funeral vendendo cobertu-
ra funeral – ainda que fora da definição formal de
seguro – são responsáveis por mais da metade do
mercado de microsseguro total. 

• Na Índia, onde quer que exista, o seguro volun-
tário geralmente se relaciona à necessidade de
comprar seguro para cobrir gastos com assistên-
cia médica, um serviço que as pessoas sabem que
não poderão adquirir quando surgir a necessi-
dade.   

• Os grupos de enfoque da África do Sul revelaram
que mesmo quando as pessoas consideram
importante o seguro não vida, elas só o com-
prarão quando ele estiver relacionado à aquisição
de crédito de mercadorias ou a um telefone celu-
lar, que geralmente é considerado essencial para
fins sociais, comerciais e de trabalho. A demanda
de seguro de celulares também aumentou entre
as pessoas de baixa renda na Colômbia, junta-
mente com o seguro de motocicletas, um trans-
porte importante e um ativo comercial para
muita gente.

Distribuição através do mesmo canal
como produto ou serviço essencial. O
seguro baseado em demanda secundária é mais fre-

quentemente distribuído através de um prestador de
serviços, como uma agência funerária ou distribuidor
de produto, por exemplo, de telefones móveis. Eles
proveem um produto ou serviço que o cliente decid-
iu adquirir em primeiro lugar, reduzindo custos de
distribuição de seguro. A credibilidade do prestador
de serviço ou produto pode dar suporte à segurança
no produto de seguro.

Agregadores passivos6

Novos modelos inovadores estão surgindo para inter-
mediar o microsseguro a um baixo custo, sem anexá-
lo a outro produto ou serviço. Esses modelos podem
alavancar as bases de cliente existentes, por exemp-
lo, de varejistas, ou alcançar altos índices de pessoas
através de marketing inteligente combinado com
estratégias de vendas passivas de baixo custo. Os
produtos a serem vendidos através desses canais
devem ser simplificados. Os exemplos incluem:
• Bases de cliente no varejo: O seguro é vendido

para a base de cliente existente de um varejista
que dá enfoque ao mercado de baixa renda. O
mercado alvo consiste nos clientes do varejista -
o agregador - aos quais o pessoal de venda do
varejista vende produtos de seguro, seja passiva
ou ativamente.

• Utilidades públicas: Na Colômbia, Codenza, uma
empresa de utilidade em eletricidade de Bogotá,
expandiu o seguro funeral à maior parte de seus
clientes de eletricidade usando uma marcação de
opção na conta de luz. 

Baixo custo, mas sucesso limitado. O baixo
custo de distribuição nesses modelos é atraente. No
entanto, eles vêm alcançando sucesso limitado, exce-
to em relação ao seguro funeral, que pode ser facil-
mente comercializado e em que outros participantes,
tais como, agências funerárias, “formaram o merca-
do” usando o modelo de demanda secundária. Os
agregadores passivos podem estender os mercados
existentes a um custo menor, mas a experiência sug-
ere que não podem criar um mercado para produtos
que os clientes de baixa renda conhecem menos. 

5
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6 Ele se refere ao fato de que o produto não é ativamente ven-
dido para o cliente. Em alguns casos, é simplesmente coloca-
do na prateleira de um varejista ou divulgado em um cartaz,
e os consumidores precisam adquiri-lo por vontade própria. 



Vendas de longo prazo de
representante individual

Vendas de seguro não industriais. Este é o
modelo tradicional, no qual um representante indi-
vidual vende seguro que não está anexado a outro
produto, geralmente através de interação pessoal
com o cliente ou através de centrais telefônicas ati-
vas. Os representantes se distinguem dos outros
canais aconselhando os clientes sobre a conveniência
dos produtos de seguro que eles vendem. Embora as
vendas para grupos, tais como, grupos religiosos,
sindicatos ou empregadores, e o uso inovador de tec-
nologia pode reduzir os custos envolvidos, este canal
permanece dispendioso. Como o seguro deve ser
vendido por seu próprio mérito, é necessário um
tempo considerável com os clientes para explicar os
benefícios. Isto pode ser um desafio particular quan-
do os clientes nunca tiveram experiência com seguro. 

É improvável que este modelo transgrida o mer-
cado de baixa renda, a menos que se afaste do mod-
elo de representante tradicional para canais menos
tradicionais, tais como, instituições de micro-finan-

ciamento e outros grupos, e sua equipe, operando
como representantes (ver canais 1-4 na Figura 12).
Este é, em especial, o caso em que a regulação da
conduta de mercado aumenta o encargo regulatório
em vendas baseadas em consultoria, como na África
do Sul.

Secundário vs. primário O processo de
descoberta do seguro e os canais através dos quais
as pessoas são apresentadas ao seguro são mostra-
dos na Figura 2. É interessante observar que os
canais 1-3 são secundários, e os clientes frequente-
mente adquirem seguro enquanto acessa algum
outro produto ou serviço. O canal 4 é secundário
puramente em relação aos méritos do seguro ofere-
cido, enquanto o canal 5 é primário, provendo meios
de vender o seguro ativamente com seus próprios
méritos. 

Figura 2: A evolução do mercado de microsseguro
Fonte: Bester and Chamberlain, 2008.
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4 Implicações para partici-
pantes e reguladores

Quais são as implicações da análise acima para par-
ticipantes do mercado e reguladores? A seguinte
necessidade deve ser considerada:

Modelos necessários para criar um mer-
cado de microsseguro. Nossa análise demon-
stra que é necessário formar um mercado de seguro
e modelos aplicados para o ingresso neste mercado
devem poder fazê-lo. Os modelos agregadores pas-
sivos inovadores de baixo custo (canal 4) possuem
um grande potencial para dar suporte ao desenvolvi-
mento do mercado, mas a experiência sugere que
não podem criar um mercado para novos produtos,
na medida em que contam com uma descoberta
prévia através de outro canal. Os modelos de baixo
custo não são necessariamente bem-sucedidos.

Alinhando a regulação com as reali-
dades do mercado. Os estudos de casos por
país indicam que o pacote de microsseguro é vendi-
do através dos canais 1, 2 e 3. No entanto, modelos
regulatórios geralmente favorecem o canal 5, pois
ele teoricamente oferece consultoria através de um
compromisso pessoal. Em alguns casos, os sistemas
regulatórios podem ainda restringir a distribuição
para um modelo particular, tipicamente o canal 5.
Porém, na prática, a distribuição baseada na consul-
toria de corretores e representantes pode ser muito
dispendiosa para produtos com prêmios de valores
pequenos, tornando este modelo inviável para os
seguradores. 

Prioridade limitada para a proteção do
consumidor. Às vezes, de modo não intencional, a
regulação pode ainda facilitar o canal 1, permitindo
a obrigatoriedade. Contudo, poucos reguladores
levam em conta as preocupações de proteção do
consumidor que surgem de uma base de cliente cati-
vo e de concorrência limitada. Enquanto esse canal
pode ser eficiente no alcance da aquisição, os incen-
tivos nem sempre estão disponíveis para assegurar
uma descoberta positiva de mercado. A regulação
deve assegurar que os canais eficientes, tais como,
seguro de vida prestamista, sejam eficazes tanto
para encorajar a aquisição como para oferecer valor
para os clientes. É importante que a existência da
apólice de seguro, e suas disposições, sejam divul-
gadas.

A regulação precisa acomodar a ino-
vação. Essas categorias simplificam muito o
quadro – na realidade, existe uma grande variedade
de modelos que podem combinar características de
diferentes categorias. Há dez anos, poucos teriam
previsto o uso inovador de telefones celulares em
vários modelos de distribuição. Os sistemas regu-
latórios que restringem a intermediação a modelos
de representantes tradicionais podem, portanto,
excluir essas inovações e prejudicar o desenvolvi-
mento do mercado. Considerada a taxa de aceler-
ação das mudanças, os reguladores precisam encon-
trar um modo de acomodar a inovação enquanto
monitoram os riscos.
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La série des notes de mise au point
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de l’Afrique du Sud.
Note de mise au point 7  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de l’Ouganda.
Note de mise au point 8  : Prendre le risque ou
s’assurer  ? Comprendre la décision d’achat d’une
micro-assurance.
Note de mise au point 9  : Garantir un avantage
réciproque  : Le rôle et la réglementation des assu-
reurs détenus par des membres.
Note de mise au point 10  : Assurance informel-
le  : le point de vue du régulateur.
Note de mise au point 11  : L’impact de la politi-
que, de la réglementation et de la supervision sur le
développement des marchés de la micro-assurance.
Note de mise au point 12  : Constituer un marché
de la micro-assurance  : la réussite et l’échec de dif-
férents canaux d’offre.

Note de mise au point 1  : Qu’est-ce que la micro-
assurance et pourquoi est-elle importante  ? La logi-
que de la micro-assurance du point de vue du régu-
lateur.
Note de mise au point 2  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : Résumé opérationnel et directives émer-
gentes.
Note de mise au point 3  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de la Colombie.
Note de mise au point 4  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience de l’Inde.
Note de mise au point 5  : Le rôle de la politique,
de la réglementation et de la supervision pour que
les marchés de l’assurance fonctionnent pour les
pauvres  : L’expérience des Philippines.
Note de mise au point 6  : Le rôle de la politique,
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Centro de Regulamentação e Inclusão Financeira,
University of Stellenbosch Business School Campus, 
Carl Cronje Drive, Bellville, Cape Town, 7530, South Africa;
+27 21 918 4390;     www.cenfri.org www.microinsurancenetwork.org

Estas notas de foco e outros materiais relativos ao projeto podem ser baixados em www.cenfri.org. Para
mais informações, favor contatar o coordenador de projeto, Doubell Chamberlain: Doubell@cenfri.org

I Grupo de Trabalho Conjunto de Microsseguros da Associação Internacional de Supervisores de Seguro (IAIS) e
Microinsurance Network (MIN).

II Centro de Pesquisa de Desenvolvimento Internacional (International Development Research Centre)
III Patrocinado pelo Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional (UK Department for International

Development – FID)
IV Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH.
V Bundesministerium für Wirstschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – Ministério Federal de Cooperação e

Desenvolvimento Econômico

mento constitui a décima segunda nota de foco de
uma série de 12 notas de foco temáticas e de seis
notas resumindo 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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