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1 Introdução

Esta nota de foco explora o conceito de microssegu-
ro e o motivo pelo qual ele merece suporte como
uma forma de melhorar o bem estar das famílias de
baixa renda. 

As pessoas de baixa renda enfrentam muitos ris-
cos que estão além de seu controle. Geralmente são
incapazes de lidar com as implicações financeiras
decorrentes do falecimento de um membro da famí-
lia, da doença ou da perda da renda ou da proprieda-
de, o que perpetua a pobreza e corrói a formação de
ativos. Os mercados de alta renda usam o seguro
como uma forma de gerenciar esses riscos. É possí-
vel desenhar e fornecer produtos securitários que
façam o mesmo pelas famílias de baixa renda? 

Esta nota se baseia nos resultados de um estudo
do IAIS/Microinsurance Network (MIN) Joint
Working Group on Microinsurance1 sobre o desen-
volvimento dos mercados de microsseguros na

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

Este documento constitui a nota de foco
1 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 na promoção
do microsseguro para os menos
favorecidos. Veja a página 6 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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Colômbia, Índia, Filipinas, África de Sul e Uganda.  O
projeto foi iniciado com vistas a dar suporte ao
desenvolvimento de microsseguros no âmbito inter-
nacional por meio da análise do seu papel e da regu-
lação nesses cinco países. O propósito final é expan-
dir a cobertura de microsseguro. 

2 O que é microsseguro? 

Definindo microsseguro: A IAIS define
microsseguro (20072) como “seguro que é acessado
por [ou acessível à3] população de baixa-renda, for-
necido por uma série de diferentes instituições, mas
operado de acordo com as práticas de seguro geral-
mente aceitas (que devem incluir os Princípios
Básicos de Seguro). Essencialmente, isto significa
que o risco segurado por uma apólice de microssegu-
ro é gerenciado com base em princípios de seguro e
financiados por prêmios”. Portanto, o microsseguro
exclui os programas de assistência social e a assis-
tência emergencial prestada pelos governos, “na
medida em que estes não são financiados por prê-
mios relacionados ao risco, e os benefícios não são
pagos por fundos gerenciados com base nos princí-
pios de seguro e risco” A definição está baseada em
três conceitos: “seguro”, “acessível a/acessado por” e
“população de baixa renda”. 

Seguro: O microsseguro forma parte do mercado
de seguros mais amplo, mas se distingue por seu
foco no mercado de baixa renda, o qual frequente-
mente carece de métodos de distribuição e produtos
específicos. O seguro geralmente denota um contra-
to pelo qual um segurador, em troca de um prêmio,
assume o provimento de benefícios determinados. O
seguro se distingue, por exemplo, dos programas
sociais, na medida em que é financiado por prêmios
relacionados ao risco, e os benefícios são pagos a
partir de fundos gerenciados de acordo com os prin-
cípios de seguro e de risco4. Num produto de seguro,
o risco é transferido do segurado para o segurador, o
qual garante o benefício do seguro se os prêmios
forem pagos. Os benefícios podem incluir uma ou

mais quantias em dinheiro que podem ser fixas ou
indenizar por uma despesa ou perda específica, ser-
viços ou outros benefícios, incluindo anuidades.  Os
benefícios podem ainda ser pagos em dinheiro, subs-
tituindo, por exemplo, um produto ou por meio do
fornecimento de um serviço. 

Acessível a: Os produtos de microsseguros
devem ser acessíveis às pessoas de baixa renda. O
FinMark Trust define “inclusão financeira” no sentido
de um sistema no qual os consumidores, especial-
mente os consumidores de baixa renda, têm acesso e
podem usar, de modo sustentável, os serviços finan-
ceiros adequados às suas necessidades. 

Os fatores impostos pelo segurador que restrin-
gem o acesso (fatores de acesso) incluem requisitos
de capacidade, proximidade física, regulação e elegi-
bilidade. 

Além disso, pode haver fatores de uso que desen-
corajam as pessoas a obter o produto mesmo que
tenham acesso, incluindo a disponibilidade de alter-
nativas informais, o receio da burocracia e da docu-
mentação requerida pelos seguradores e a descon-
fiança em relação ao setor formal. 

Tanto os fatores de acesso como os de uso vêm
demonstrando o quão importantes são no desenvol-
vimento de um mercado financeiro.  

A inclusão financeira também é definida em ter-
mos de produtos adequados. Os produtos para os
mais pobres devem ter valor e utilidade para eles. No
caso do microsseguro, isto significa prestar atenção
não apenas às vendas, mas aos sinistros, pois é onde
o valor do produto é apresentado. 

População de baixa renda: O estudo não pro-
põe um corte de renda para clientes de microssegu-
ro; na verdade, ele sugere que os limites de renda
muito restritos podem ser inadequados. O mercado
alvo deve ser definido cuidadosamente no contexto
do país e de outras prioridades. 

É importante estabelecer uma distinção entre a
pobreza relativa e a absoluta. O microsseguro não
necessariamente se restringe àqueles que estão
abaixo da linha nacional de pobreza. As linhas de
pobreza são traçadas para destacar os membros
mais vulneráveis da sociedade como alvos potenciais
da assistência do estado, porém, muitas outras famí-
lias de baixa renda acima da linha nacional de pobre-
za podem ganhar muito pouco, estar vulneráveis e
não serem atendidas pelo setor financeiro formal.
Em Uganda, 96% da população ganha menos de $2

2. International Association of Insurance Supervisors (IAIS),
2007. Issues in regulation and supervision of microinsurance.
Disponível em: www.iaisweb.org

3. Introdução pelos autores.
4. Considere que a segurança social é financiado directamente

pelo orçamento anual do governo.



por dia e, portanto, é claramente qualificada como
de “baixa renda”. Não obstante, a previdência social
não pode cuidar de uma parte tão grande da popula-
ção, e a linha nacional de pobreza podia ser fixada
em um nível muito mais baixo. Na África do Sul, as
famílias de baixa renda para fins de inclusão finan-
ceira incluem as famílias que ganham entre $5 e $10
por dia, levando-se em consideração fato de que elas
ainda estão vulneráveis e inadequadamente atendi-
das pelo setor financeiro. 

Os mais pobres podem estar além do alcance dos
produtos securitários que requerem o pagamento de
prêmios. Estes devem permanecer como responsabi-
lidade do sistema de previdência social estatal. 

Tetos de renda restritos para o microsseguro são
geralmente requeridos somente quando são forneci-
dos subsídios e o governo deseja restringi-los a um
grupo social específico. Se nenhum subsídio é forne-
cido, o mercado alvo não deve ser definido de modo
muito restritivo. Os produtos securitários têm baixa
penetração mesmo na mais alta extremidade do
mercado. Considerando que a maioria das pessoas
em países em desenvolvimento possui baixa renda,
qualquer extensão para além dessa pequena base é
como requerer produtos de seguro de baixo valor
com prêmios de valores pequenos. 

Precisamos de uma definição para
microsseguro? Enquanto uma definição específi-
ca de renda pode não ser necessária, definir micros-
seguro no contexto do país, contudo, pode ser útil.
Este é um novo campo para os participantes e regu-
ladores do mercado e o estabelecimento de uma
definição os ajudaria a trabalhar juntos na constru-
ção do mercado. Uma definição pode ser útil na limi-
tação do microsseguro a produtos de riscos mais
baixos, o que permitiria uma resposta regulatória
adequada. Também promoveria a educação, a prote-
ção e o atendimento das reclamações do consumi-
dor, fundamentais para este segmento do mercado.
Outra vantagem é que a definição auxiliaria a coor-
denação do desenvolvimento do mercado nos dife-
rentes níveis do governo, bem como transmitiria con-
fiança aos potenciais participantes da indústria, nos
casos nos quais ainda não existam estruturas regula-
tórias.  

3 O que isto significa 
na prática?

Definições regulamentares: Qualquer defini-
ção baseada nos níveis de renda dos clientes seria
difícil e custosa para implementar.  Como resultado,
os reguladores, na maioria das vezes, definem
microsseguro estabelecendo limites de benefício ou
prêmio, assegurando que estes sejam direcionados
para os mais pobres. Isto também permite que os
reguladores limitem o risco subscrito, o que é parti-
cularmente importante para permitir a entrada de
pequenos microsseguradores no mercado. 

Outros critérios utilizados em definições regula-
tórias, quase sempre em combinação com um teto
de benefício, geralmente incluem: 
• categorias de produto que refletem as necessida-

des das pessoas de baixa renda, por exemplo, o
seguro funeral ou seguros para motocicletas ou
telefones celulares; 

• canais de distribuição, principalmente canais
acessíveis a pessoas de baixa renda; 

• termos, condições e processos simplificados; e 
• certas disposições contratuais, tais como restri-

ções ou exclusões que possam dificultar o entendi-
mento por parte dos clientes, ou cláusulas permi-
tindo a reabilitação dos prêmios, ocasionalmente
perdidos pelos clientes, sem que a apólice expire. 

Definições de mercado: Há alguma semelhan-
ça entre os produtos de microsseguros, mesmo pro-
dutos informais, pesquisados nos cinco países da
amostra. Existe ainda alguma correlação com os cri-
térios regulatórios mencionados acima. As caracte-
rísticas típicas desses produtos foram: 
• pequenos benefícios e prêmios que atendem às

necessidades e recursos do mercado; 
• simplicidade, de maneira que os produtos sejam

fáceis de entender pelos clientes e de vender
pelos prepresentantes de vendas; e 

• contratos de curta duração. Considerando os prê-
mios de pequeno valor, as apólices de microssegu-
ros não podem ser subscritas individualmente do
mesmo modo que as apólices de longo prazo. Os
riscos são avaliados de modo coletivo e não para
cada cliente individualmente. Como não existe
nenhuma avaliação de risco individual, as apólices
são assumidas como contratos renováveis e de
curto prazo, com prêmios tarifados de acordo
com o perfil de um grupo e ajustados periodica-
mente com base na experiência do grupo. 
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4 Por que o microsseguro
é importante? 

Por que o microsseguro é importante e que política
de prioridade deve ser considerada? 

Potencial para melhorar o bem estar
sócio-econômico. O microsseguro pode melho-
rar o bem estar das pessoas de baixa renda, permi-
tindo que elas administrem seus riscos materiais e
obtenham acesso a serviços vitais, tais como, fune-
rais e serviços de saúde, com base na segurança
monetária proporcionada pela cobertura de seguros.
Para agregar valor, os produtos de seguro para a
baixa renda devem ser acessíveis e adequados às
necessidades dos mais pobres, os quais devem ser
capazes de reclamar sinistros baseados nas apólices.
Se os clientes de baixa renda considerarem difícil ou
impossível requererem o pagamento de um sinistro
coberto por suas apólices, estas não gerarão nenhum
valor para eles, que continuarão vulneráveis. 

O microsseguro é importante para uma
grande parte da população. Os mercados de
seguro nos países em desenvolvimento são geral-
mente pequenos e grande parte do mercado não
atendido é pobre. Uma grande parcela da população
nos países da amostra – variando de 19% na
Colômbia a 96% em Uganda – vive com menos de
$25 por dia.  Isto sugere que o microsseguro atinge
a massa do mercado potencial e que o mercado
somente pode ser desenvolvido através dela. Deveria,
portanto, ser uma prioridade para a indústria e para
os governos (ver Tabela 1). 

O desenvolvimento pode dar suporte à
estabilidade do mercado. Sugeriu-se que o
desenvolvimento do mercado e a estabilidade do
mercado são metas de políticas conflitantes. De fato,

elas devem complementar uma a outra. Nos países
em desenvolvimento, o setor de seguros é, frequen-
temente, muito pequeno e depende de poucas políti-
cas comerciais abrangentes e de um “retail book”
servindo a um pequeno grupo – geralmente menos
de 5% da população. Considerando o tamanho dos
mercados, os seguradores carecem de massa crítica
e normalmente colocam a maior parte de seu risco
com os resseguradores.  O resultado é um ambiente
instável, no qual eventos relativamente pequenos
podem ter um maior impacto sobre o portfólio de
seguros. A expansão do portfólio de seguros poderia
melhorar a estabilidade do setor. 

Isto já está acontecendo. Provedores licencia-
dos e não licenciados já estão fornecendo vários
tipos de microsseguro. Portanto, a regulação precisa
se manter informada sobre este desenvolvimento e
assegurar que o espaço está criado para o mercado.
Três elementos que requerem consideração são: pro-
vimento informal, produtos formais compulsórios e
suporte governamental.

Fornecimento Informal e Intermediação:
Estudos de caso mostram que grande parte dos
microsseguros em países em desenvolvimento pode
ser informal – isto é, fornecidos por entidades que
não são licenciadas como seguradoras junto ao
órgão regulador, ou intermediados por entidades
informais.  Estas podem incluir pequenas sociedades
funerais, bem como sociedades funerais comerciais
formais que não estão licenciadas como provedores
de seguro. Nem todas as atividades informais podem
ou devem ser formalizadas. Frequentemente, elas
são informais porque o regulador não tem a capaci-
dade de controlá-las e introduzir mais regulação não
mudará o estado das coisas. Mas estes mercados
não podem ser ignorados. Para desenvolvê-los no
longo prazo, a estrutura regulatória deve ser dese-
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Colômbia Índia Filipinas África do Sul Uganda

População 46-milhões 1.1-milliard 89-milhões 47-milhões 29-milhões

<$1/dia 8% 40% rural; 20% urbana 14% 23% 82%

<$2/dia 19% 88% rural; 61% urbana 44% 36% 96% .

Tabela 1. Comparação transversal de países: estatísticas de população e pobreza
Fonte: World Population Datasheet 2007; World Bank, 20076; estudos de países

5. Ajustado pela paridade do poder de compra (“purchasing power parity”).
6. World Bank, 2007. World Development Indicators. Estatísticas sobre a pobreza e outros dados de:

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/jsp/CChoiceControl.jsp?WDI_Year=2007 (acessada Março 2008)



nhada para facilitar a formalização. 

Produtos formais compulsórios: A forma
mais comum de microsseguro é o seguro de vida
prestamista (para empréstimos), que existe na maio-
ria dos países. O canal de distribuição baseado no
crédito tem grande potencial para expandir o merca-
do de microsseguros, mas quando a sua contratação
é obrigatória, existem preocupações quanto ao valor
e a proteção recebida pelos consumidores. Do ponto
de vista regularório, o requisito-chave é transformar
este canal em um modo de transmitir bons valores
para os clientes. 

Apoio do governo: Os seguradores formais
estão cada vez mais interessados em explorar produ-
tos voluntários no mercado de baixa renda e muitos
deles lançaram projetos-pilotos. Os governos podem
dar suporte removendo os obstáculos regulatórios
potenciais, ajudando a desenvolver a infra-estrutura
necessária para o microsseguro e providenciando a
proteção adequada ao consumidor.  

5 O que isto significa para
fins de regulação? 

Quais são as implicações para a política, regulação e
supervisão? 

Prioridade de políticas: O microsseguro pode
melhorar o bem-estar dos mais pobres e deve ser
aceito como uma prioridade política. Pode ajudar as
pessoas de baixa renda a gerenciar riscos críticos e
facilitar o provimento de serviços vitais. A regulação,
que, de modo desnecessário, impede o provimento
de microsseguros, prejudica o bem-estar dos mais
pobres. Um exemplo disto é a regulação de conduta
de mercado que é tão onerosa que deixa os provedo-
res fora do mercado de baixa renda. Proteger os
mais pobres é uma meta louvável, mas deixá-los sem
cobertura para gerenciar seus próprios riscos não é
proteção. 

O desenvolvimento não pode ser detido:
O fato de que existirem grandes mercados de
microsseguro informais reflete a restrição da capaci-
dade das autoridades supervisors. No passado, os
reguladores tentavam limitar o número de novos

entrantes no setor, por exemplo, estabelecendo, arti-
ficialmente, altos requerimentos de capital – pois
receavam não ser capazes de gerenciar o crescimen-
to da atividade. Mas a restrição de acesso sozinha
não pode dar cabo do seguro informal, pelo simples
motivo de que as autoridades supervisors não pos-
suem capacidade para controlá-lo. Será cada vez
mais difícil para os responsáveis pelo estabelecimen-
to das políticas justificarem esta abordagem se gran-
de parte da população for deixada à mercê de cober-
tura de seguros no setor informal. Ao mesmo tempo,
os seguradores existentes estão buscando formas de
atender aos mais pobres e, inclusive, já estão aten-
dendo a um número considerável usando modelos
compulsórios. Portanto, os reguladores enfrentam a
dura tarefa de dar suporte e ajudar na formalização
do mercado dentro de seus limites de recurso. Novas
estruturas regulatórias, mais passíveis de entrar em
vigor e serem cumpridas, devem ser desenvolvidas. 

Novos produtos, novos participantes:
Muita atenção vem sendo dada atualmente ao uso
de redes existentes para prover microsseguro inova-
dor e de baixo custo para os mais pobres, incluindo a
infra-estrutura dos serviços de utilidade pública,
redes de telefone celular e fornecedores de insumos
para a agricultura. Os mercados futuros de microsse-
guro podem ter uma aparência bem diferente dos
mercados de seguros tradicionais tipicamente aten-
didos por corretores e agentes. As estruturas regula-
tórias devem desenvolver maneiras para acomodar
novos produtos e modelos e se ajustarem a este ace-
lerado mercado em mutação. 

Ponto de partida para o desenvolvimento
do setor: Os mercados de seguro de varejo nos paí-
ses em desenvolvimento são muito pequenos. Além
disso, grande parte do mercado não atendido é pre-
dominantemente de baixa renda. Isto sugere que o
microsseguro pode ser um ponto de partida conve-
niente para a construção da indústria seguradora
como um todo, tanto para os reguladores como para
os participantes da indústria. A natureza simplifica-
da e de curto prazo dos produtos de microsseguro
pode permitir o gerenciamento, o provimento e a
regulação mais fáceis com os recursos disponíveis.

5

O que é microsseguro e por que ele é importante? NOTA DE FOCO 1



supervisão para fazer os mercados de seguro aten-
derem as pessoas de baixa renda: A experiência na
África do Sul.
Nota do Foco 7: O papel da política, regulação e
supervisão para fazer os mercados de seguro aten-
derem as pessoas de baixa renda: A experiência de
Uganda.
Nota do Foco 8: Arriscar ou segurar? Entendendo
a decisão de compra de microsseguro.
Nota do Foco 9: Assegurar benefício mútuo: O
papel e a regulação de seguradores pertencentes a
membros.
Nota do Foco 10: Seguro informal: A perspectiva
de um regulador.
Nota do Foco 11: O impacto da política, regulação
e supervisão sobre o desenvolvimento de mercados
de microsseguro.
Nota do Foco 12: Formando um mercado para
microsseguros: O sucesso e o fracasso de diferentes
canais de distribuição.

Nota do Foco 1: O que é microsseguro e por que ele
é importante? A base lógica para microsseguro a
partir da perspectiva de um regulador.
Nota do Foco 2: O papel da política, regulação e
supervisão para fazer os mercados de seguro aten-
derem as pessoas de baixa renda: Resumo executivo
e diretrizes emergentes.
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-
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Filipinas.
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Série de notas do Foco
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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 1a 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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