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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 o
pobre a gerir riscos, tais como, morte na família,
doença ou perda de renda ou patrimônio. Apesar da
crescente importância e expansão dos serviços de
microsseguro voltados para as pessoas de baixa
renda, a penetração do microsseguro permanece
limitada, deixando a grande maioria das pessoas
pobres sem proteção adequada. 

Esta nota do Foco explora os fatores que influen-
ciam as pessoas na decisão de comprar seguro para
gerir seus riscos. A análise conta com dados de estu-
dos em cinco países sobre o desenvolvimento de
mercados de microsseguro, especificamente consi-
derando o impacto da regulação: Colômbia, Índia,
Filipinas, África do Sul e Uganda. Os relatórios e
resumos das descobertas de cada país podem ser
acessados em www.cenfri.org. 

Nota sobre o escopo. Os estudos dos cinco países
não examinaram o seguro de saúde. No entanto, mui-
tos fatores identificados na pesquisa podem ser apli-
cados à área da saúde.

Este documento constitui a nota do Foco nº.
8 de uma série de 12 produzidos como parte
de um estudo de cinco países sobre o papel
da política, regulação e supervisão ao fazer
o microsseguro atender as pessoas de baixa
renda. Ver página 7 para maiores detalhes.

Translated from the original English by Language Inc, South

Africa. The English version is available at www.cenfri.org.
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Figura 1: Características do mercado de microsseguro nos cinco países1

1 Observe que, no caso da Índia, pode haver alguns planos informais não considerados na análise. Os planos subsidiados pelo governo, que

são bem amplos na Índia, também foram excluídos da análise.

0 5

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

Colômbia

0 5 10 15 20 25 30%

Formal Informal 5.7m

14m

2.9m

9m

0.6m

% de adultos
em áreas

rurais

% de adultos
que vivem com
menos de $2

por dia

% do seguro
total vendido

em regime
compulsório

Índia

Filipinas

África
do Sul

Uganda

% (dos mercados
formal e
informal)

subscrito por
organizações

compostas por
membros

% do mercado
formal total
(excluindo
o informal)% de adultos

1 Ver Nota do Foco 9 sobre o papel e a regulação de segura-
dores baseados em membros.

3 O acesso ao seguro pode
não ser suficiente para
desencadear a decisão
quanto ao uso

A estrutura de inclusão financeira. O cres-
cimento de mercados de microsseguro satisfaz o
objetivo político mais amplo de estender a inclusão
financeira, o que significa dar aos consumidores de
todas as rendas, acesso a, e uso sustentável de servi-
ços financeiros adequados e de preço acessível. 

Entre os fatores que determinam o nível de inclu-
são estão aqueles que afetam diretamente os consu-
midores (fatores no âmbito da demanda) e que afe-
tam os provedores de serviços (fatores no âmbito da
oferta). No âmbito da demanda, estes podem apre-
sentar barreiras no acesso, as quais impedem as pes-
soas de usarem um serviço, ou barreiras no uso, as
quais podem desencorajar usuários potenciais sem
impedi-los de forma explícita. Da mesma forma, os
provedores de serviço financeiro podem enfrentar
barreiras no acesso, as quais os impeçam de fornecer
um serviço para o mercado de baixa renda, ou barrei-
ras no fornecimento, as quais atuam como um dissua-
dor. A Figura 2 demonstra isto esquematicamente.

2 Características do
uso fora do país

A percepção de produtos de seguro varia de acordo
com os países e produtos de seguro, mas algumas
tendências são semelhantes, conforme demonstrado
na Figura 1: 

O microsseguro consiste, em grande parte, de
seguro prestamista em decorrência de crédito, ao
passo que os seguradores compostos por membros
(caso existam) parecem ser mais bem-sucedidos na
venda de microsseguro do que seus parceiros comer-
ciais, particularmente nos mercados informais1.  De
todos os produtos de seguro voluntário, o seguro
funeral é o mais popular, responsável por 72% do
mercado de microsseguro na África do Sul e por pelo
menos 52% na Colômbia (os dois países em que foi
possível um demonstrativo por produto).  Super -
ficial mente, esta situação poderia estar relacionada
à “cultura”, mas o fato de que o seguro funeral lidera
o mercado em um grupo de países sugere que outros
fatores estejam atuando. O que nos indica, em rela-
ção ao por que das pessoas pobres comprarem segu-
ro, o sucesso na variação de categorias de produto, e
seu  comportamento no gerenciamento de risco? 



não serão, necessariamente, suficientes – a decisão
de comprar seguro deve ser desencadeada. 

Para tanto, os fatores no âmbito da demanda,
tais como, comportamento, percepções, conheci-
mento e confiança devem ser compreendidos. Que
comportamento e outros fatores de uso podem moti-
var a decisão de comprar seguro? 

4 A opinião do consumidor
sobre a proposta de valor
do seguro

Os estudos de caso dos cinco países apresentam con-
siderações quanto à decisão de comprar seguro.
Nestes estudos, solicitou-se que as discussões de
grupo do mercado de baixa renda debatessem sobre
suas experiências e percepções de risco e seu enten-
dimento sobre seguro, normalmente sem o grupo
saber antecipadamente que seguro estava sob dis-
cussão. Isto permitiu que as pessoas com experiên-
cias semelhantes interagissem e compartilhassem
opiniões. A pesquisa destacou as seguintes conside-
rações3 usadas fora do país no âmbito da demanda
nos mercados de microsseguro:

Os pobres enfrentam muitos riscos materiais. Em
todas as discussões de grupo as pessoas de baixa
renda estavam cientes da sua exposição ao risco, em
particular no que se refere a problemas de saúde. O
risco de um chefe de família morrer, ou ficar inválido
ou desempregado, foi citado com frequência. O risco
de perda de ou dano a bens, embora considerado
importante, foi visto como uma prioridade menor.
• Na Colômbia, a morte de um chefe de família foi

vista como o risco mais importante, combinado
com a necessidade de cobrir despesas funerárias.
Foi seguida de acidentes, doença, internação,
incapacidade e desastres naturais.

• O risco de morte, desemprego ou doença foi enfa-
tizado na África do Sul. 

• Saúde foi prioridade máxima para mais de 60%
dos participantes das discussões de grupo na
Índia.

• Entrevistados nas Filipinas indicaram que a doen-
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2 Para maiores informações, ver Chamberlain, D., 2005.
Measuring Access to Transaction Banking Services in the
Southern African Customs Union– an Index Approach.
Genesis Analytics project for the FinMark Trust.

3 Todas estas considerações serão entendidas somente como
qualitativas e não representam, estatisticamente, a popula-
ção de baixa renda.

Figura 2: Estrutura da inclusão financeira
Fonte: Da Silva e Chamberlain, 2008

Os fatores de acesso e uso no âmbito da demanda
são essenciais para o debate da decisão de fazer
seguro:
• As Barreiras no Acesso tornam impossível para

uma pessoa usar um determinado serviço finan-
ceiro. O FinMark Trust2 identifica cinco desses
fatores: proximidade física, poder aquisitivo, ele-
gibilidade, características  ou prazos adequados
do produto, e regulação.  

• As Barreiras no Uso não representam uma bar-
reira absoluta, mas desestimulam as pessoas de
absorverem serviços financeiros formais. Ao
decidir sobre comprar um produto, os consumi-
dores fazem uma avaliação complexa de seu
valor e sua capacidade de atender suas necessi-
dades, baseado no seu conhecimento e experiên-
cia. Os fatores que podem influenciá-los incluem
a proposta de valor (por exemplo, a percepção de
que pagar prêmios de seguro sem necessaria-
mente poder fazer reclamação de sinistro signifi-
ca “jogar dinheiro fora”); custo relativo (compara-
do às alternativas informais, por exemplo); o
“fator aborrecimento”, como o de ter que preen-
cher formulários; e percepções adversas de pro-
dutos e instituições formais, incluindo o receio do
governo e crença de que as instituições financei-
ras são para o rico.  

O papel da decisão sobre seguro ao
determinar o uso. Aqueles que buscam uma
maior inclusão enfatizam, tradicionalmente, as bar-
reiras no acesso ao seguro, porém, há uma percep-
ção crescente de que a remoção destas barreiras não
significa, necessariamente, uma absorção maior.  As
intervenções no âmbito do fornecimento com o pro-
pósito de colocar produtos de preço acessível e ade-
quados ao alcance de consumidores de baixa renda,
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ça na família era a única eventualidade para a
qual eles precisavam atenuar o risco.

• “Bem, é doença, porque você não fica bem e é a
sua vida. Você pode desistir de um casamento,
mas não pode desistir da doença. Você tem que
cuidar dela imediatamente.” (entrevistado
Ugandense) 

Baixo nível de conhecimento e de conscientização da
proposta de valor do seguro. Alguns entrevistados
indicaram que estão familiarizados com o seguro
como uma forma de proteção que dá uma “paz de
espírito”, porém, há uma incerteza geral sobre como
ele funciona. Nas Filipinas, alguns entrevistados dis-
seram que o seguro nunca havia sido apresentado ou
explicado a eles, e que por esta razão não considera-
vam a compra de um produto de seguro.  Várias das
discussões em grupo contestaram que o dinheiro
tinha que ser pago em prêmios, mas que eles não
poderiam reclamar sinistro, a menos que o evento de
risco ocorresse. Isto ressalta um mal entendido
sobre a proposta de valor do seguro - seguro é, mui-
tas vezes, percebido como sendo um veículo de pou-
pança com lucros garantidos, quando de fato ele ofe-
rece proteção contra um possível infortúnio. As res-
postas a seguir das discussões em grupo dos ugan-
denses enfatizam conhecimento e conscientização
limitados:
• “Há uma razão por que eu não procuraria seguro,

mesmo que me cobrasse um xelim, você me diz
que eu estou segurado contra, digamos, assalto
[e] nenhum 

• “Há uma razão por que eu não procuraria seguro,
mesmo que me cobrasse um xelim, você me diz
que eu estou segurado contra, digamos, assalto
[e] nenhum assalto ocorra nem perto da minha
casa para roubar nada. No fim do ano, eu teria
dado dinheiro de graça para a companhia de
seguros.” 

• “Francamente, esta comunidade não sabe nada
sobre seguro. A maior parte das companhias de
seguros está estabelecida na cidade. As que
conhecemos, vemos anúncios quando vamos para
Kampala.” 

• “Eu não confio em companhias de seguros, por-
que não posso confiar em algo que não conheço
plenamente. Preciso ser devidamente instruído
sobre isto e, a partir daí, posso decidir se confio
ou não em seguro.”

A confiança é essencial para a aquisição de seguro:
Levar o seguro ao conhecimento das pessoas funcio-
na melhor quando elas confiam no provedor ou inter-
mediário. Os grupos comunitários ou compostos por
membros costumam gerar mais confiança, assim
como ocorre com marcas bem conhecidas (tais como
de varejistas, empresas públicas ou bancos) e as
experiências positivas com sinistros transmitidas
boca a boca. Confiança também é determinada pela
crença das pessoas de que podem apresentar recla-
mações de sinistros legítimas na apólice. Os consu-
midores podem não entender plenamente os longos
e complicados documentos de apólice, e podem sus-
peitar de que estes documentos ocultam muitos pre-
textos para que os seguradores recusem reclama-
ções de sinistro.

As discussões de grupo revelaram uma descon-
fiança difundida sobre seguro e, em especial, sobre
seguradores formais:
• Entre os entrevistados Indianos, desconfiança e

percepções de benefícios pequenos ficaram em
segundo lugar apenas em relação à falta de cons-
cientização e disponibilidade financeira entre os
motivos para não fazer seguro. 

• “Eu não confio neles. São empresas que visam
lucro. Elas não beneficiam pessoas”,
(Entrevistado Ugandense).

• Muitos entrevistados nas Filipinas disseram que
não querem comprar produtos de seguro em
razão de experiências negativas com um grande
provedor de seguro comercial e algumas empre-
sas de produtos de seguro funeral que não cum-
priram com suas responsabilidades. Isto prejudi-
cou a reputação da indústria de seguros no mer-
cado de baixa renda. 

• O fato repercutiu em Uganda, onde a hiperinfla-
ção corroeu o valor de apólices de seguro vida há
duas décadas. Um entrevistado afirmou: “Antes o
seguro era confiável. O governo costumava hon-
rar os sinistros, mas ocasionalmente eles deixa-
ram de honrar os sinistros e as pessoas perderam
completamente a noção de seguro.”

A importância do pagamento de sinistros
rápidos e confiáveis: O pagamento de sinistros
surgiu como um fator importante na percepção e con-
fiança das pessoas em relação a seguro.   Uma expe-
riência negativa com sinistros, ou o fato de ouvir falar
em experiências negativas de outras pessoas, pode
levar a percepções hostis sobre seguro. Pagamentos
rápidos e com pouca burocracia são essenciais.
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• “Eles demoram muito para pagar seus clientes
quando o risco ocorre. É o que eu tenho ouvido
falar, mas não sei se é verdade.” (entrevistado
Ugandense)

• “Eu conheço a experiência que minha avó teve
com seu seguro de telefone celular. Quando o
celular deu defeito, eles ficavam consertando
sem trocar o aparelho… Isto nos custa dinheiro
gasto em transporte. Depois daí, odeio tudo e
qualquer coisa que diga respeito a seguro de
celular, uma vez que eles não trocaram o apare-
lho. O processo foi maçante e incômodo. Além
disto, você sofre neste meio tempo, já que você
não tem outro telefone para usar e está pagan-
do.” (Entrevistado Sul-Africano)

Um quadro semelhante surgiu fora das discus-
sões em grupo. Nas Filipinas, os grandes atrasos
nos pagamentos de sinistros foram o fator princi-
pal para a decisão da MBA do CARD para obter
sua própria licença de seguro. Além disso, a
maior parte das reclamações recebidas pela
Comissão de Seguro Ugandense se refere à
demora na liquidação de sinistros.

Prioridades de viabilidade financeira e
gasto: Mesmo quando os entrevistados reconhe-
cem que o seguro pode agregar valor, a viabilidade
financeira é um problema, consideradas outras prio-
ridades de gastos. Isto se aplica principalmente aos
participantes com rendas irregulares ou que não
podem se comprometer com um prêmio mensal fixo.
Este pode ser um problema de percepção; entretan-
to, os entrevistados nem sempre conhecem o custo
do seguro. 
• Entre os entrevistados na Índia, a viabilidade

financeira ficou em segundo lugar, apenas em
relação à falta de conscientização como uma
razão para não comprar seguro.  Mas mesmo que
produtos baratos estivessem disponíveis, os
entrevistados tendiam a considerar o seguro
como sendo inacessível.

• Na Colômbia, alguns participantes das discussões
em grupo disseram não ter seguro pois conside-
ram-no caro e acreditam que apenas pessoas de
alta renda podem comprá-lo.

• Nas Filipinas, os entrevistados gastam entre 50%
e 70% de sua renda com alimentação e com a
educação dos filhos, deixando um espaço muito
pequeno para seguro.

• “É muito caro; em geral, é para grandes organiza-
ções e os ricos.” (entrevistado Ugandense)

A percepção do preço pode variar dependendo da
categoria do produto. Uma consideração surpreen-
dente colhida nas discussões em grupo de Sul-
Africanos foi a relativa falta de sensibilidade quanto
ao preço do seguro funeral, em que um entrevistado
se mostrou indiferente com o fato de outro integran-
te do grupo pagar muito menos pela mesma cober-
tura. Contudo, isto não se aplica ao seguro de pro-
priedade.
• “… um seguro de telefone celular pode custar

R35. Se eu ganho R50, não posso separar R35
para pagar seguro, porque preciso usar a mesma
quantia para pagar condução para ir e pagar o
seguro. Na situação atual, não tenho uma conta
corrente na qual o valor do seguro possa ser
debitado.” (Entrevistado        Sul-Africano)

A pesquisa sobre as discussões em grupo indica que
embora a viabilidade financeira seja percebida como
uma barreira significativa para o acesso ao seguro, a
confiança e os baixos níveis de conhecimento e cons-
cientização são os principais fatores da baixa
demanda por seguro - apesar dos altos níveis de
necessidade. Os fatores no âmbito da demanda, além
dos problemas de provimento, muitas vezes inibem a
aquisição de seguros.

5 A caminho de um
modelo da decisão
de fazer seguro
Certos padrões emergem da análise das tendências
no uso de seguro e experiências no âmbito da
demanda nos países da amostra.  Nesta seção, com-
binamos este modelo comportamental que pode aju-
dar a explicar porque as pessoas compram seguro,
ou evitam comprá-lo. O modelo pode ser representa-
do conforme a seguir:

5
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A menos que não tenham outra opção, as pes-
soas compram seguro somente se tiverem dinheiro
para tal e seu valor percebido excede o custo de
oportunidade percebido. “Percebido” é o termo técni-
co, na medida em que os consumidores nem sempre
entendem plenamente o custo ou o benefício. 

Se o custo percebido excede o valor percebido, o
consumidor evitará comprar o produto e aceitar o
risco pertinente. Vários fatores dão forma às percep-
ções do custo e valor:

O custo percebido é determinado pelo tamanho



Figura 3: Modelo da decisão de fazer seguro
Fonte: Chamberlain, 2008

telefone celular. Os clientes pobres parecem mais
prováveis de escolherem produtos de microsse-
guro que prometem benefícios tangíveis, em vez
daqueles que prometem apenas um pagamento
em dinheiro. Um motivo para isto pode ser que o
valor do benefício tangível é mais fácil de avaliar
e não precisa ser descontado. O seguro funeral na
África do Sul e na Colômbia são casos represen-
tativos. Não apenas o benefício é tangível – um
serviço funerário – mas os clientes geralmente
preferem comprar apólices de agências funerá-
rias. Os clientes tendem a visitar funerárias para
comprar serviços funerários em vez de seguro
funeral, e em geral não entendem o mecanismo
de seguro usado para financiá-lo. Os produtos de
microsseguro na Colômbia são outro exemplo.
Oferecendo uma cobertura de vida e invalidez
com um pagamento em dinheiro, eles incorporam
notas de mercearia, um valor mensal cobrindo as
despesas de um ano de educação para todos os
filhos da família, até os 18 anos, e serviço funerá-
rio. 

• Níveis de confiança. O valor percebido de um pro-
duto de seguro é aprimorado quando os consumi-
dores confiam mais em sua capacidade de recla-
mar pagamento de sinistro de maneira bem-
sucedida. Diversos fatores influem no nível de
confiança. Um produto complexo com documen-
to de contrato extenso contendo impressão
muito refinada, e não um produto simples ou
transformado em commodity, com termos claros,
pode levar os consumidores a desconfiar de sua
capacidade de receber por reclamar sinistro de
maneira bem-sucedida. Da mesma forma, os
seguradores que pagam sinistros legítimos pron-
tamente gozarão de maior confiança, e seus pro-
dutos terão valor percebido mais elevado. As
organizações de propriedade de membros e vare-
jistas têxteis também vêm conquistando níveis
mais altos de confiança. Por esta razão os grupos
pertencentes a membros têm mais sucesso na
distribuição de microsseguro do que os agentes e
corretores não conhecidos pelos clientes. 

• Probabilidade de ocorrência do evento de risco.
Produtos que cobrem riscos de saúde e vida, em
que haja uma alta probabilidade de surgir uma
necessidade, têm um valor percebido mais eleva-
do do que produtos que cobrem riscos de pro-
priedade, em que eventos de risco ocorrem com
menor frequência ou não ocorrem de modo
nenhum.

6
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4 Teorias neoclássicas de desafios econômicos comportamen-
tais, tais como, hipótese de ciclo de vida e hipótese de renda
permanente, apresentando uma teoria de desconto hiperbó-
lica que argumenta que as pessoas descontam excessiva-
mente as necessidades futuras em favor do consumo atual.
Isto é, as pessoas tendem a priorizar o consumo atual, o que
implica em uma desmotivação em economizar para metas
de longo prazo em que necessidades atuais estão pressio-
nando ou fazer seguro para riscos incertos. Ver, por exem-
plo, Deaton, 2005.

do prêmio e do custo de oportunidade de seu paga-
mento.  Um consumidor pobre, cuja renda seja inte-
gralmente dedicada à compra dos itens básicos,
pode ter que abrir mão de outros bens e serviços
para pagar pelo seguro. Como consequência, o custo
percebido excederá o custo real do prêmio, uma vez
que o custo de oportunidade de privar-se de outros
itens de consumo também representa um fator. 

A partir de dados do país, o valor percebido pare-
ce ser influenciado por pelo menos quatro fatores:
• Superação da taxa de desconto: A taxa de des-

conto é a taxa de juros implícita com base na qual
uma pessoa reduz o valor de um benefício futuro
para um valor presente. Argumenta-se4 que as
famílias de baixa renda dedicam um valor des-
proporcionalmente alto sobre o consumo atual
em relação ao consumo diferido de um benefício
futuro - em outras palavras, elas geram desconto
excessivo. Isto sugere que elas consideram difícil
calcular o valor de benefícios futuros, mas tam-
bém enfatiza o custo de oportunidade da adiar o
consumo, particularmente, quando os recursos
disponíveis mal cobrem as necessidades.

• Benefícios tangíveis: A pesquisa do mercado de
seguros apresentada neste estudo sugere que o
desconto excessivo pode ser exacerbado quando
benefícios futuros assumem a forma de um paga-
mento em dinheiro, em vez de benefícios tangí-
veis, tais como, um serviço funeral ou um novo

[Note to translators, please insert foreign language terms next to the following list
of English terms that are contained in the graph:]
Value and opportunity cost
Perceived value
Opportunity cost
Increased trust
Higher discount rate  Risk it
Take it
Likelihood of buying insurance

Valor e
custo de

oportunidade

Probabilidade de comprar seguro

Valor percebido >
Custo de oportunidade

Valor percebido
< Custo de
oportunidade

Segurar

Arriscar

Aumento de confiança

Taxa de desconto mais a
lta

Valor
percebido =

Custo de
oportunidade



6 Conclusão

Em suma, os fatores acima ajudam a explicar por
que os consumidores de baixa renda optam por com-
prar ou não comprar os produtos de seguro.
Produtos simples que oferecem benefícios tangíveis,
que cobrem riscos de vida ou saúde, vendidos atra-
vés de um provedor confiável, têm uma maior proba-
bilidade de serem bem-sucedidos, do que produtos
mais complexos que garantem apenas benefícios em
dinheiro e que cobrem eventos de risco que não são
freqüentes e podem não ocorrer. Isto não descarta a
possibilidade de vender outros produtos de seguro. O
que sugere é que estes produtos implicarão em um
esforço de vendas mais rigoroso e, portanto, em cus-
tos mais altos, bem como em numa confiança maior
nos canais confiáveis. 

Será necessária mais pesquisa para testar e refi-
nar este modelo.

7

Arriscar ou Segurar? NOTA DO FOCO Nº. 8

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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mento constitui a oitava 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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