
 

 

i 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acesso aos Seguros em Moçambique 

Guia Resumo 



 

 

i 

Gestor de Projectos: Bhairav Raja 

 

VERSÃO 1.0 02/01/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel: +27 21 918 4390 
Fax: +27 21 918 4391 
E-mail: tessa@cenfi.org 
Domicílio Profissional: The Centre for Financial Regulation & Inclusion 
The Vineyards Office Estate Farm, Farm 2, Regent House 
 99 Jip de Jager Drive, Bellville, Cape Town, South Africa 
Endereço Postal: PO Box 610, Bellville, 7535, South Africa 
www.cenfri.org

mailto:tessa@cenfi.org
http://www.cenfri.org/


 

 

ii 

 

Índice 
1. Introdução ..........................................................................................................................3 
2. Guia de leitura do presente documento ............................................................................3 
3.     Abreviaturas ........................................................................................................................5 
4. Sumário regulatório ............................................................................................................6 
5. Sumário sobre a indústria de seguros ................................................................................9 

5.1.   Análise geral do mercado de seguros .......................................................................9 

5.1.1. Indicadores de desempenho: Rentabilidade, solvência e eficiência ..................... 12 

5.2.   Distribuição ............................................................................................................ 12 

5.3.   Produtos de microsseguros no mercado ............................................................... 13 

5.3.1. Panorama sobre o seguro informal ....................................................................... 15 

6. Adesão aos produtos do seguro formal e informal ......................................................... 16 
7. Entendimento sobre o potencial consumidor de microsseguros ................................... 18 

7.1. Perfil do mercado .................................................................................................... 18 

7.2. Experiência de riscos e percepções do mercado de baixa renda ............................ 18 

7.3. Seguro informal ou estratégias para lidar com riscos ............................................. 20 

7.4. Percepções e experiências com os seguros ............................................................. 21 

8. Oportunidades ................................................................................................................. 23 
8.1. Pontos de distribuição ............................................................................................. 23 

8.1.1.   Oportunidades de distribuição aos clientes de telefonia móvel/via Operadores 
de Rede Móvel (ORM) ..................................................................................................... 23 

8.1.2.   Oportunidades de distribuição aos clientes de IMFs e/ou via agentes de IMFs..24 

8.1.3.   Oportunidades de distribuição via banca-seguros .............................................. 26 

8.1.4.   Oportunidades de alavancagem de canais de de remessa.... Error! Bookmark not 
defined. 

8.1.5.   Oportunidades de alavancagem das contas de infrastruturas ..... Error! Bookmark 
not defined. 

8.1.6.   Oportunidades de distribuição via empregadores .. Error! Bookmark not defined. 

8.1.7.   Oportunidades de distribuição via actores principais dentro da cadeia de valor  
agrícola.................... ........................................................................................................ 30 

8.1.8.   Oportunidades de alavancagem da distribuição via mecanismos de 
financiamento informal  .................................................................................................. 31 

 
 
 
 



 

 3 

1. Introdução 

Fundamentação do Estudo 

 A Direcção Nacional para a Promoção do Desenvolvimento Rural (“DNPDR”), UNCDF, PNUD, GIZ ProEcon, Mozambique (“GIZ”), MFW4A e FinMark Trust encomendaram o 

presente estudo afim de mapear o panorama de seguro e, mais especificamente, o microsseguro em Moçambique. O objectivo desta análise é concluir sobre o potencial 

de desenvolvimento do microsseguro em Moçambique e fazer recomendações de políticas e de regulamentação. 

Metodologia. O presente estudo faz o uso da metodologia descrita no Toolkit I, II e IV (em esboço) sobre a Iniciativa de Acesso ao Seguro (A2ii)
 1

: 

 Toolkit I: Estudos de diagnóstico nacional de microsseguros – o quadro analítico e a metodologia definem o quadro analítico e metodologia da Iniciativa para os 

estudos diagnósticos de mercado e regulatórios. 

 Toolkit II: As Directrizes do Processo Nacional para o Desenvolvimento do Mercado de Microsseguros fornecem recomendações sobre o processo mais amplo de 

desenvolvimento do microsseguro por adoptar num país, no qual o estudo de diagnóstico (Toolkit I) se fundamenta. 

Toolkit IV (título sujeito à alteração): Processo de desenvolvimento do microsseguro ao nível nacional: a operacionalização do plano de acção sintetiza as lições entre os 

países sobre a forma de agir/responder às recomendações do diagnóstico.   

2. Guia de leitura deste documento 

O presente documento fornece um resumo dos desafios e das oportunidades para ampliar o acesso aos seguros (em particular o microsseguro) em Moçambique. Pode ser 

lido juntamente com o Diagnóstico e Plano de Acção sobre o Acesso ao Seguro em Moçambique.  

Cada secção é apresentada em duas colunas. A coluna do lado esquerdo fornece elementos de descrição extraídos do documento principal denominado Acesso ao Seguro 

em Moçambique (diagnóstico), que tem impacto sobre o desenvolvimento do microsseguro. A coluna à direita indica o impacto dos parâmetros determinados para a 

evolução do microsseguro no país.  

 

                                                
1 Toolkit III, destinado a supervisores de seguros, será desenvolvido para a auto-avaliação da supervisão no tocante a observância dos Princípios Fundamentais de Seguros da  AISS, com base no Manual do IAIS sobre 
Regulação e Supervisão de Apoio aos Mercados Inclusivos de Seguros. 
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Além disso, este documento apresenta resumos das análises sobre a regulamentação e sector de seguros, a aceitação do seguro formal e informal, perfis de potenciais 

clientes de microsseguros, e uma análise das oportunidades. Para mais detalhes contextuais, inclusive uma análise profunda no lado da procura, o leitor deve fazer 

referência ao diagnóstico.  

 
A última secção faz a discussão das oportunidades através de um formato diferente, ao mostrar os elementos de descrição de oportunidades no lado esquerdo, desafios à 

regulamentação e mercado na coluna do meio, e implicações no acesso ao seguro na coluna final. As oportunidades destacadas fornecem uma lista abrangente de 

potenciais intervenções identificadas, um subconjunto que foi incorporado no Plano de Acção (com base no impacto e âmbito da intervenção).  

 

Os dados do lado da procura derivam de uma análise do Inquérito ao Consumidor em Moçambique (2009), realizado pela Finscope
2
, bem como de dados qualitativos de 

discussões dos grupos focais que foram conduzidos pelo ICC. Em toda a análise dos dados, os leitores devem consultar o Diagnóstico do Acesso ao Seguro.  

                                                
2 FinScope, uma iniciativa da FinMark Trust, é um estudo com representatividade naciona das percepções dos consumidores sobre os serviços e assuntos financeiros, criando uma visão sobre como os consumidores 
obtêm a sua renda e gerem a sua vida financeira. A amostra inclui toda a população adulta, rica e pobre, urbana e rural, visando criar uma segmentação ou continuação de todo o mercado aborda uma perspectiva 
nos vários segmentos do mercado.          
 
O estudo de FinScope realizado em Mozambique, em 2009,  foi organizado pelo Ministério das Finanças de Moçambique através do Projecto de Apoio Técnico ao Sector Financeiro (FSTAP). O objectivo do FSTAP é 
de melhorar a solidez do sector financeiro moçambicano, para permitir que cumpra com o seu papel de contribuir para o crescimento económico e redução da pobreza. FSTAP notou a falta de informação credível 
acerca do acesso às finanças em Moçambique como um problema fundamental na prossecução dos seus objectivos e, por conseguinte, iniciou a implementação de FinScope em 2009. O Instituto Nacional de 
Estatísticas de Moçambique apoiou FinMark Trust, disponibilzando um modelo de referência . O trabalho de campo para o primeiro estudo foi realizado em 2009, com  5028 entrevistas presenciais pela AustralCowl. 
Os resultados foram  oficialmente lançados em 2010.  
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3. Abreviaturas 

ASCA Associação de Crédito e Poupança   
BdM Banco de Moçambique 
BIM Banco Internacional de Moçambique 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
IAIS  Associação Internacional dos Supervisores de Seguros.  
INSS Instituto Nacional de Segurança Social 
ISSM Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
IMF Instituição de Microfinanças 
MFW4A Making Finance Work for Africa 
MIS/SGI Sistemas de Gestão de Informação 
ONG Organização Não Governamental 
PME Pequenas e Médias Empresas 
UNCDF Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento de 

Capital   
PNUD  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
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4. Sumário regulatório   

Descritores-chave Considerações para o ISSM no desenvolvimento do microsseguro 

Há indicações limitadas sobre o seguro de retalho em Moçambique.   Necessidade de criar um espaço regulamentar para distribuição alternativa em 
retalho de microsseguro. Os Regulamentos devem tomar em consideração o 
seguinte:  
 
- A necessidade de formar / educar / profissionalizar os actores de distribuição 

de retalho, tais como agentes e outros tipos de intermediários individuais, e de 
equilibrar os custos com os respectivos benefícios   

- Assegurar a protecção dos consumidores.  

Definição de microsseguro (Lei de Seguros): 
 
- Pode ser interpretado como a pretensão, por parte do Governo, de alcançar o 

mais alto limite quanto possível, de microsseguros. 
- Em conformidade com a posição do IAIS sobre microsseguros, a definição 

engloba o acesso ao seguro e não apenas o espaço micro para a prestação de 
seguros. 

Espaço para o ISSM analisar com cuidado os limites adequados dos benefícios para 
produtos de microsseguros (veja abaixo). A definição mais ampla que permite que o 
foco do ISSM seja em ampliar o acesso ao seguro em vez de ser limitado ao espaço 
micro definido para o produto. 

Os regulamentos sobre seguros permitem que as empresas de seguros e 
microsseguros subscrevam sete categorias específicas de produtos:  
 
- Vida, limitado ao crédito ligado à vida (conforme descrito nos regulamentos de 

micro finanças) 
- Seguro de funeral, limitado às despesas incorridas para o funeral do segurado  
- Saúde, limitado aos custos de hospitalização  
- Acidentes pessoais  
- Incêndio de bens móveis / imóveis 
- Agricultura  
- Pecuária 

Estas definições estão actualmente a serem analisadas pelo ISSM: 
 
- A definição de vida no espaço de microsseguro é potencialmente restrita e 

limitado ao crédito ligado à vida, que é complementar aos serviços das IMF 
(com referência à regulamentação das IMF). Isso pode incentivar produtos de 
crédito ligado à vida que dão mais valor ao provedor de crédito, em vez do 
cliente. 

- Limitar a definição de seguro de funeral às despesas de funeral e benefícios em 
espécie pode comprometer o potencial papel que o seguro de funeral pode 
desempenhar no desenvolvimento do mercado de seguro de vida. 

- Seguro de saúde restrito aos custos de hospitalização pode excluir grande 
proporção da população que não tem acesso a um hospital para obter esses 
benefícios. A definição poderia incluir o acesso aos serviços oficiais de saúde, 
sejam públicos ou privados. Ademais, a definição de seguros de saúde poderia 
cobrir as despesas colaterais, como resultado de hospitalização, incluindo os 
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custos de transporte para a família visitar ou perda de renda devido à 
hospitalização. 

No que diz respeito ao seguro de saúde, a Lei de Seguros estabelece que todas as 
doenças são cobertas pela apólice de seguro (artigo 254):  
 
- Apólices de seguros de saúde são necessárias para agrupar os tipos de doenças 

que são excluídos da cobertura e necessitam de um profissional médico 
capacitado para dar uma explicação aos segurados. 

Potencial para elevar os custos do seguro médico: 
 
- Este aspecto da legislação poderia talvez ser adaptado para um regime de 

microsseguro, particularmente com vista a expansão dos serviços de saúde em 
áreas rurais e peri-urbanas. Com os desafios de infra-estruturas associados com 
o acesso aos profissionais médicos em Moçambique, seria aconselhável 
reconsiderar esta cláusula. 

A legislação não traz um foco claro sobre os requisitos de divulgação proporcional de 
informações para a prestação de microsseguros. Esse uso de proporcionalidade 
reduziria o custo evitável de conformidade para os operadores do mercado. 

Os requisitos de divulgação proporcional de informações para microsseguros podem 
remover os obstáculos ao funcionamento eficiente do mercado: 
 
O ISSM terá de se certificar que o regime de microsseguros está isento de requisitos 
dispendiosos de divulgação. Por exemplo, o requisito de entrega física de uma 
política seria oneroso numa perspectiva de microsseguros (artigo 106:1-2, Lei de 
Seguros). Tais isenções terão de ser claramente incluídas nos regulamentos, a fim de 
enviar a mensagem adequada ao mercado. A necessidade de reduzir barreiras à 
entrada, que reduz a exigência de divulgação, deve ser equilibrada com a 
necessidade de proteger o consumidor. Definições claras dos produtos e limites aos 
benefícios conforme determinados acima ajudariam a alcançar o último.  

Papel pouco claro dos promotores: 
 
- Embora os corretores e agentes possam intermediar o microsseguro, o papel 

dos promotores na intermediação de microsseguro não está claro.  
- O artigo 57 (Lei de Seguros), ao descrever os tipos de intermediários que 

podem oferecer produtos de microsseguros, não faz menção aos promotores. 

Este pode ser um actor útil de distribuição na entrega de produtos de microsseguros: 
 
- O ISSM poderia prestar mais atenção ao papel dos promotores, visto que a 

legislação é omissa em relação ao seu papel na intermediação de 
microsseguros. Tornar o seu papel mais explícito poderia ajudar a construir uma 
força de intermediação de retalho. 

Restrição de intermediários de microsseguros às parcerias individuais com empresas 
de seguros:  
 
Artigo 57 (3) (Lei de Seguros) determina que intermediários adicionais de 
microsseguros (i.e. IMF, ONGs, bancos, operadoras de redes móveis - ORMs, etc.) só 
podem intermediar para um único operador de seguro de vida e outro de seguro 
não-vida. 

Permitir que intermediários de microsseguros tenham parcerias múltiplas (agência 
com parcerias múltiplas) promovem a concorrência no interesse do consumidor: 
 
O artigo 57 (3) deve ser revisto e precisaria ser emendada para permitir que os 
intermediários de microsseguros (i.e. IMF, ONGs, bancos e operadoras de redes 
móveis, etc.) tenham parcerias com várias empresas de seguros de modo a 
assegurar uma concorrência saudável no mercado e assim garantir que o 
consumidor tenha escolha. Tal seria também relevante no contexto de banca seguro 
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  onde os bancos e as seguradoras pertencem a mesma estrutura.  

Barreiras burocráticas para a liberdade das empresas tradicionais de seguros 
subscreverem aos produtos de microsseguros:  
 
Actualmente, as empresas tradicionais de seguros devem pedir autorização ao ISSM 
antes de subscreverem aos produtos de microsseguros (artigo 4 (3), Lei de Seguros). 

Eliminação da burocracia na subscrição de produtos de microsseguros pelas 
seguradoras tradicionais: 
 
O ISSM poderia considerar a possibilidade de retirar a exigência de autorização e 
solicitar que as seguradoras tradicionais prestem informações sobre os produtos de 
microsseguros a que subscrevem, com efeitos de informação e monitoria. Há 
também necessidade de melhorar o sistema de informação para facilitar o 
acompanhamento do sector de seguros.  

A regulamentação sobre microfinanças limita o âmbito das actividades dos 
microbancos:  
 
- Os regulamentos sobre microfinanças estabelecem que os microbancos devem 

realizar operações que sejam “estritamente necessárias” para a “execução 
adequada” da: a) concessão de crédito e b) aceitar depósitos do público (artigo 
34(1), Regulamentos de Microfinanças

3
). Qualquer outro serviço que pretenda 

complementar estes. 
- Além disso, os regulamentos de microcrédito estipulam que “os microbancos, 

na apresentação de um pedido devidamente fundamentado ao Banco de 
Moçambique (“BdM), sejam autorizados a prestar serviços financeiros 
complementares que não estejam impedidos de fornecer por lei, desde que 
tenham as condições financeiras e técnicas necessárias para prestar tal serviço 
com qualidade e segurança, e os serviços sejam relevantes para a utilidade e 
necessidade pública” (Artigo 34(2), Regulamentos de Microfinanças).  

Necessidade de regulamentação para tornar explícita a intermediação de seguros 
dos microbancos de modo a não limitar ao crédito ligado à vida: 
 
- O BdM deve permitir especificamente a intermediação de produtos de 

microsseguros para os microbancos além do crédito ligado à vida.  
- Isto deve ser feito através da legislação de microfinanças que irá complementar 

à legislação de seguros, e vice-versa.  
 

A legislação associada à intermediação do microsseguros (não explicitamente) 
permite que as entidades informais façam, mas a responsabilidade não recaia sobre 
o regulador:  
 
- A legislação sobre seguros permitiu que uma vasta gama de intermediários, 

inclusive IMFs, ONGs e bancos façam a intermediação de produtos de 
microsseguros. Certas ASCAs estão na categoria de ONGs.  

- A regulamentação actual delega a formação de intermediários a seguradora. 

Necessidade de considerar a capacidade do ISSM de exercer a supervisão: 
 
- O BDM não regula ASCAs enquanto a legislação de seguros permite que tais 

entidades façam a intermediação de seguros (quando sob forma de ONG).  
- As seguradoras podem não estar certos sobre sua capacidade de se envolverem 

com uma entidade informal. Mais segurança no mercado seria necessário para 
impulsionar um potencial e forte canal de distribuição.  

                                                
3Quadro geral regulatório para microfinanças (Decreto Nº 57/2004) 



 

 9 

Não há obstáculos para as ORMs oferecerem serviços de seguros: 
 
- Parece não haver obstáculos para a Carteira Móvel da Mcel (emitida com uma 

licença de dinheiro electrónico através do BdM) para utilizar mKesh (sua marca 
de carteira electrónica de dinheiro) na intermediação de microsseguros. 

Necessidade de actualização da regulamentação para reflectir o possível papel das 
ORM/agentes de dinheiro electrónico (e-money) na distribuição do microsseguro: 
 
- O ISSM teria que consultar o BdM ao articular claramente sobre o papel das 

ORM/agentes de dinheiro electrónico por forma a complementar as duas peças 
da respectiva legislação.  

- No entanto, deve estar explicitamente articulado na legislação de seguros e 
bancária que tal um provedor de e-money pode intermediar seguros. Isso irá 
incentivar ainda mais o desenvolvimento do mercado.  

O papel das ORMs não está explicitamente mencionado na regulamentação: 
 
- A Lei de Pagamentos (02/08) não menciona explicitamente a operadora de 

telefonia móvel (ORM) como “actor” no Sistema Nacional de Pagamentos.  
- No entanto, a alínea 'e' do artigo 5.º permite que o BdM determine entidades 

adicionais.    

Necessidade de mencionar explicitamente as ORMs na regulamentação: 
 
- A regulamentação desta lei terá de lidar com o papel das ORMs no Sistema 

Nacional de Pagamentos.  
- Tal é relevante para a distribuição do microsseguros, assumindo que é visto 

como um possível e bastante forte canal de distribuição.  

 

5. Sumário sobre a indústria de seguros 

5.1. Análise geral do mercado de seguros 

 
Descritores-chave Impacto na evolução do microsseguro 

Mistura generalizada de actores estrangeiros no mercado de seguros de 
Moçambique.  
 
- Esta mistura inclui empresas originárias de Portugal, África do Sul, Quénia e 

Malawi. 

A mistura generalizada de actores estrangeiros no mercado de seguros de 
Moçambique é positiva:  
 
- A entrada de actores estrangeiros demonstra interesse pelo mercado. 
- Os actores estrangeiros podem trazer seus conhecimentos técnicos para a 

criação da capacidade do mercado e impulsionar os recursos e sistemas das 
sedes.  

- Aumento da concorrência.  

Actualmente, a indústria tem capacidade e habilidades limitadas:  Há uma necessidade de capacitar a indústria de seguros para oferecer 
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- De momento, existe apenas 1 actuário no país.  
- Há 720 funcionários que precisam atender a um mercado já existente com 

cerca de 95.000 pessoas com seguro formal. (Ou seja, a estimativa é de 1 
funcionário para 130 pessoas).    
 

microsseguros. 
 
Nos níveis actuais do pessoal, a prestação de serviços de microsseguros pode não 
ser adequado. Tal exigiria um maior número de pessoal de vendas e administrativo, 
se for para a prestação ter que se expandir além das empresas e grandes grupos 
(veja as notas abaixo sobre a distribuição dos agentes). Além de mais pessoal, seria 
necessário pessoal com competências na concepção e fornecimento de produtos de 
microsseguros, bem como com uma compreensão do mercado de baixa renda. Além 
disso,  
 

O número limitado de actuários domésticos pode ser ultrapassado com a utilização 
de consultores estrangeiros. Enquanto que isso, por si só, não representa um 
problema, significaria que o actuário não está disponível para actividades diárias, de 
apoiar o processo de desenvolvimento empresarial. Isso prejudica a capacidade 
contínua de inovar e evoluir as práticas de negócios. Também pode revelar-se 
extremamente oneroso.  

Mudar de seguro não-vida para o seguro de vida como resultado crescente das 
actividades do seguro de crédito ligado à vida. 

O mercado de seguro de vida em Moçambique é subdesenvolvido. O 
desenvolvimento tardio de seguro de vida em Moçambique foi em grande parte 
provocado pelo desenvolvimento do mercado de crédito e de crédito ligado à vida 
obrigatório. Este desenvolvimento não foi impulsionado por ou agente dependente 
da infraestrutura de distribuição de retalho do sector de seguros.  
 
O crédito ligado à vida é um ponto de entrada típico, para o fornecimento de 
produtos de seguros. No entanto, tem de ser gerido de forma adequada tomando 
em consideração o seguinte:  
 
- Baixos níveis de literacia financeira entre a população adulta.  
- As seguradoras precisam de garantir que os clientes estão cientes de que estão 

segurados.  
- Experiência com a ampliação dos benefícios dentro de produtos, para que mais 

valor seja dado aos clientes.  
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5.1.1. Indicadores de desempenho: Rentabilidade, solvência e eficiência 

 
Descritores-chave Impacto na evolução do microsseguro 

Níveis saudáveis de solvência e rentabilidade no mercado:  
 
- A combinação de vida e não-vida revela um retorno médio do capital (13%) para 

2009.  
- Bons níveis de solvência

4
, com o rácio de passivos para activos de investimento a 

piorar ligeiramente de (51%) em 2007 para (55%) em 2009.  
- Parece que a indústria tem capacidade suficiente para absorver choques 

adversos. O rácio de capital para passivos na indústria é superior a (50%), tendo 
reduzido apenas marginalmente entre 2007 e 2009

5
.  

- Com base nos bons níveis de solvência e o rácio de capital para passivos, pode-se 
concluir que os actuais níveis declarados de rentabilidade não foram à custa da 
segurança financeira de segurados. 

Os actuais níveis de rentabilidade com oportunidades para rendimento maior pode 
significar que as seguradoras estão confortáveis com as suas posições actuais e 
que não estão incentivadas a explorar novos segmentos de mercado e com mais 
desafios, tais como microsseguros.  
 
No entanto, a consulta à indústria em 2012 sugere que os níveis de rentabilidade 
reduziram desde a pesquisa inicial realizada em  
Setembro de 2011, o que significa que a indústria pode agora estar mais inclinada 
a acrescentar novos segmentos de mercado, incluindo microsseguros.  
 

 
 

A indústria de seguros investe fortemente em activos ilíquidos, como propriedade:  
 

84% dos prémios brutos subscritos eram activos de não-vida, que exigem maiores 
níveis de liquidez. 
 

Os reguladores precisam de monitorar os níveis de liquidez das empresas de 
seguros. 
 
A concentração de activos em propriedade reflecte as opções limitadas de 
investimento. Se as opções de investimento estão limitadas isso pode 
desincentivar as seguradoras de enveredar pelo crescimento dos prémios.  
 
Visto que o microsseguro pode por sua natureza ser de curto prazo, a falta de 
opções de investimento líquido pode constituir um problema em garantir a sua 
correspondência na liquidez de activos e passivos.  

Concorrência para clientes no mercado de não-vida: 
 
- Despesas combinadas para não-vida são elevadas e aumentaram de (40%) em 

2007 para (47%) em 2009.  

Níveis altos de custos tornarão mais difícil oferecer produtos com prémios baixos e 
se espera o aumento dos custos. 
O desenvolvimento de seguros de retalho e, em particular microsseguro irá 
resultar num aumento do custo de distribuição, devido ao aumento dos esforços 

                                                
4 Um rácio que exceda 100% indica insolvência 
5 Quanto menor o rácio, menor é a capacidade de absorver choques 
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- Quase duplicação de despesas de aquisição de (10%) em 2007 para (19%) em 
2009.  
 

A indústria de vida é menos competitiva que a indústria de não-vida: 
 
- As despesas combinadas (aquisição e administração) na indústria de seguros de 

vida em 2007-2009 variam entre (19%) e (30%).  
- As despesas administrativas perfazem aproximadamente o dobro das despesas de 

aquisição, o que pode reflectir uma distribuição muito limitada de retalho que 
está a ocorrer e o facto de que grande parte da indústria de vida é baseada no 
seguro obrigatório de crédito ligado a vida . Os produtos analisados neste estudo 
não tinham estado no mercado por mais de 3 anos.  

- Além da vida e funeral de crédito, todos os produtos estão ainda em fase piloto e, 
como resultado, a sua aceitação é limitada. (o que pode exigir esforços menores 
de intermediação).  

- Os baixos custos na indústria de vida podem ainda reflectir algum nível de 
subsídio cruzado entre as unidades recentemente separadas do sector de vida e 
unidades comerciais de curto prazo.    

na distribuição.  
As competências limitadas na indústria combinadas com o aumento da 
concorrência por esses escassos recursos resultará num aumento do custo da 
mão-de-obra.  
Os actores do mercado não-vida devem explorar novos mercados: 
 
- Parece que aumentar a concorrência no sector de não-vida está a elevar os 

custos de aquisição de novos clientes. Isso deve incentivar as seguradoras a 
explorar novos canais e mercados. O actual sector é impulsionado pelos 
corretores, que para estes a maior concorrência significa mais opções para 
suas actividades e aumento de suas comissões. 

 
 

Há melhorias no valor do cliente pelos produtos não-vida:  
 
- As taxas de sinistralidade têm vindo a aumentar constantemente para a indústria 

de não-vida de (37%) em 2007 para (57%) em 2009. 

É extremamente importante que a indústria mantenha um valor positivo para 
clientes de não-vida, para que seja bem-sucedida na implementação de 
microsseguro. 

Taxas de sinistralidade de vida recuperadas Melhoria consistente de sinistralidade reflecte mais valor aos consumidores.  
A variação substancial na sinistralidade ao longo do tempo reflecte menor 
portfólio e os mais riscos na realização de novas actividades.  

 

5.2. Distribuição 

 
Descritores-chave Impacto na evolução do microsseguro 

As corretoras dominam o mercado: 
 

Necessidade de inovação dos modelos de distribuição de retalho e alternativo: 
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- As corretoras controlam 60% da distribuição
6
.  

- As empresas obtém a maioria dos prémios (60%) das corretoras. 
- As empresas corretoras podem não ser suficientemente móveis para 

alcançarem áreas que estão fora dos principais centros comerciais do país. 

A banca seguros cresceu e ocupou 25% da indústria: 
 
- Tal não reflecte uma indústria crescente, mas o modelo empresarial da SIM, a 

maior companhia de seguros, em termos de prémios brutos assumidos, que 
distribui seus prémios através de BIM, o banco dentro do mesmo grupo. 

- SIM deriva 50% dos prémios brutos subscritos através do BIM.  
- A Global Alliance (através da ABSA África do Sul e Barclays Moçambique) 

procura aumentar o seu canal de banca seguros.    

Apesar de baixa, a penetração de bancos excede a de seguros e apresenta um 
importante canal de distribuição que atinge famílias de menor rendimento. 
 
Entretanto, o controlo dos bancos sobre o acesso a esses clientes coloca-lhes numa 
forte posição de negociação, aumentando potencialmente as comissões à custa dos 
consumidores.  
As parcerias banca-seguros são limitadas e as seguradoras terão de investir no 
desenvolvimento de outros canais.  
 

Uso limitado dos agentes para distribuir seguros: 
 
- Os agentes contribuem com menos de 15% dos prémios.  
- O ISSM somente registou 17 agentes de seguros em 2011.  
- O ISSM registou 294 promotores em 2011. O promotor é uma forma mais 

simples de agente (e não podem receber prémios).  
- Para um mercado já existente de  cerca de 95.000 adultos que estão 

formalmente segurados, isto significa que cada promotor/agente tem que 
servir cerca de 300 pessoas, um número que sublinha sérias limitações de 
capacidade. 

Dadas as fases iniciais de desenvolvimento do mercado e baixa consciência sobre o 
microsseguro, são necessários canais de distribuição que possam criar um mercado 
(ou seja, que possam activamente vender seguros).  
As corretoras não são capazes de intermediar o microsseguro além dos grupos 
maiores de agregadores e clientes. Tais grupos são limitados e para desenvolver o 
mercado além destas seguradoras exigirão mais mão-de-obra na agência.  
 
O desenvolvimento e gestão de mais mão-de-obra na agência exigirá investimentos 
e esforços consideráveis por parte das seguradoras e colocará mais pressão sobre a 
capacidade já limitada de gestão.  

 

5.3. Produtos de microsseguros no mercado 

 
Descritores-chave Impacto na evolução do microsseguro 

Os tipos de produtos de microsseguros no mercado consistem principalmente de 
produtos de funeral e de crédito ligado a vida:    
 
 

Estes produtos são comuns como produtos da primeira fase e são simples de 
fornecer e entender. 
Atenção deve ser prestada para garantir que os consumidores estejam cientes da 
sua cobertura e sejam capazes de obter o valor a partir dos produtos obrigatórios.  

                                                
6 Estimativa baseada em consultas à indústria e participação no mercado de 2010. 
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Existem ainda vários produtos para a fase piloto: 
 
- Os produtos analisados neste estudo não estão no mercado a mais de 3 anos.  
- Além do funeral e crédito ligado ao crédito, todos os produtos estão ainda na 

fase piloto e, como resultado, a sua aceitação é limitada. 
 

- A recente introdução destes produtos é positiva, mas também reflecte que a 
indústria está ainda nos estágios iniciais de exploração deste mercado.  

- Os produtos que estão actualmente na fase piloto devem ser monitorados para 
analisar o seu sucesso no mercado.  

- Deve ser dada mais atenção ao incentivo de uma maior variedade de produtos 
para atender as necessidades dos consumidores de baixa renda.   

O crédito ligado à vida é fornecido obrigatoriamente: 
 
- Algumas evidências mostram a evolução dos produtos além do tradicional 

crédito ligado à vida.  
- Exemplos incluem o pacote de cobertura de funeral da Hollard para a família do 

mutuário que oferece, além do crédito ligado à vida, a cobertura por 
incapacidade ou despedimento (crédito ligado à vida melhorado ou ampliado). 

- Embora existam preocupações sobre produtos obrigatórios, estes não 
apresentam uma oportunidade para expor o mercado de baixa renda ao 
seguro.  

- Os comentários das discussões em grupo (FGDs), bem como dados da FinScope 
indicam que os consumidores estão conscientes de que são cobertos por 
apólices de crédito de vida e têm uma compreensão básica do produto. Isso 
poderia apresentar a oportunidade adequada para introduzir novos produtos 
ou ampliar a cobertura das actuais ofertas.  

Os prémios do seguro de crédito ligado à vida são altos: 
 
- Os prémios do crédito ligado à vida variam consideravelmente a partir de (1%) 

por ano até (2,5%) e ainda mais elevados.  
- Os prémios são pagos em prestação única e capitalizados para empréstimos, 

resultando em prémios ainda maiores devido ao juros cobrados.      

- Dada a natureza obrigatória destes produtos, os prémios parecem bastante 
altos. Outras referências da SADC sugerem que os prémios deveriam ser 
inferiores a 1% do valor de empréstimo.  

- Pode ser que as instituições financeiras que concedem crédito ligado à vida não 
tenham capacidade suficiente para estabelecer os preços e definam taxas 
arbitrariamente. Uma alternativa, poderia simplesmente ser uma fonte de 
receita para os fornecedores de crédito e a natureza obrigatória significaria que 
eles não seriam incentivados a optimizar o valor para o consumidor.   

Os produtos do seguro de funeral são mais padronizados do que o crédito ligado à 
vida e são geralmente limitados a distribuição de banca seguros:  
 
- Os produtos do seguro do funeral tendem a ser mais padronizados entre as 

seguradoras do que os produtos de crédito ligado à vida.  
- Normalmente, a cobertura é fornecida para a família nuclear (cônjuge, 

membro, e as crianças) e às vezes estendido para cobrir os pais. Os níveis de 
benefícios variam consoante a idade do segurado, a partir de 3.000,00Mts para 
crianças natimortas até 50.000 Mts para adultos.  

A inovação reside na melhoria da distribuição de seguro de funeral:  
 
- Os produtos de funeral, embora no mercado de microsseguros, exigem uma 

maior inovação no canal de distribuição, a fim de aumentar o nível de acesso à 
oferta de produtos.  
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- Os prémios pagos dependem da idade e género, mas podem variar entre cerca 
de 10 Mts/mês até 190 Mts/mês.  

- Os produtos de funeral são distribuídos através de modelos de banca seguros, 
com alguma evidência de seguradoras que fazem uso de corretoras e até 
mesmo de seus próprios agentes vinculados. 

 

5.3.1. Panorama sobre o seguro informal 

As estimativas do número de utentes de tais mecanismos informais não são extensivas. Para efeitos desta análise, seguro informal/esquemas de mitigação 

de riscos são definidos como produtos de seguro que são oferecidos por actores que não são regulamentados, com o intuito de fazê-lo.  

 
Descritores-chave Impacto na evolução do micros seguro 

Os mecanismos de solidariedade familiar e comunitária, que operam numa base 
estruturada sem uma identidade legal, compõem a maioria de seguro informal:  
 
- Tais incluem xitiques, fundos de funeral, e contribuições para a infra-estrutura 

comunitária ou para eventos sociais da comunidade.  
- Breves descrições desses mecanismos são fornecidos no diagnóstico. 

 

- A gestão informal de riscos reflecte a necessidade de comunidades de baixa 
renda de gerir os seus riscos e a sua disposição de pagar para o fazer. No 
entanto, não se traduz automaticamente em demanda por produtos formais de 
seguros.  

- O uso de mecanismos informais mostra que os consumidores de baixa renda 
estão cientes acerca do seguro de gestão de riscos. Isso pode facilitar a 
sensibilização acerca de seguros. No entanto, pode também confundir quando 
alguns mecanismos informais não seguem as regras de seguros.  

- O sector informal em Moçambique não está bem interligado, tornando difícil 
usá-lo como um canal de distribuição consolidado. Contudo, os grupos 
informais individuais apresentam oportunidades de vendas e marketing em 
grupo.  

O “auto-seguro” sob a forma de produtos de crédito ligado à vida de tipo pode ser 
encontrado no espaço informal. Quando fornecidos por uma IMF, tais produtos são 
obrigatórios:  
 
- As IMFs podem firmar uma parceria com uma empresa de seguros (por 

exemplo, o Banco Oportunidade com a Hollard) ou informalmente auto-segurar 

- O auto-seguro entre IMFs apresenta um risco pois não são capazes de controlar 
adequadamente o conjunto de riscos. Este é particularmente o caso para as 
IMFs menores, onde a experiência de risco pode ser mais imprevisível (devido 
ao número menor de vidas cobertas).  

- Quando os benefícios são limitados a empréstimos em dívida e somente a vida 
do mutuário, esse risco é relativamente limitado. É ainda do interesse do 
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através de um “fundo solidário” com prémios padronizados em (1%) do valor 
do empréstimo (ex: CCOM, RCRN, FDM, Progresso e Hluvuko).  

- Os produtos de auto-seguro (fundo solidário) são obrigatórios para os clientes. 
Estes assumem a forma de produtos de crédito ligado à vida, onde o 
pagamento pendente sobre o empréstimo é regularizado após a morte do 
cliente.  

- As IMFs não estão legalmente autorizadas a subscrever produtos de seguros e 
esta é uma área nova para a maioria destes, caso sejam fornecidos. Entretanto, 
várias já oferecem seguro de crédito ligado à vida obrigatório aos seus clientes.   

segurado formalizar esses seguros.  
- Mesmo que uma IMF possa gerir o risco, o seguro informal apresenta uma 

grande perda de oportunidade para desenvolver o mercado de micros seguro. 
O produto é limitado a cobrir o montante do empréstimo em dívida com a 
morte do mutuário. Não permite que a IMF ofereça mais benefícios além do 
valor do empréstimo (ex: benefícios de funeral ou vida) ou cobrir a vida da 
família do mutuário.   

 

6. Adesão aos produtos do seguro formal e informal 

Descritores-chave Impacto na evolução do microsseguro 

A penetração do seguro é inferior em relação a outros países da SADC.  
 
- Apenas 2,3% dos adultos têm algum tipo de cobertura de seguro, incluindo  o 

seguro formal ou cobertura fornecida pelo Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS).  

- Esta estimativa é inferior em relação a outros países da SADC, por exemplo, 
22,8% na Suazilândia, 19% no Zimbábue e 6,3% na Tanzânia 

A indústria de seguros está nos estágios iniciais de desenvolvimento. A experiência e 
capacidade são limitadas e os sistemas não estão voltados para o grande volume de 
distribuição de retalho.  
 
As seguradoras estrangeiras podem ser capazes de impulsionar a infra-estrutura e 
experiência da sede, mas a capacidade nacional continuará a constituir um desafio.  
Há ainda oportunidades para a indústria de seguros crescer entre a população de 
alta renda e isso reduzirá o seu interesse no mercado de baixa renda, que tem mais 
desafios.  

O seguro de vida e saúde dominam.  
 

- As categorias de seguros associadas a produtos de vida e saúde têm níveis mais 
altos de uso – 1,3% dos adultos (146.600 pessoas) têm algum tipo de seguro de 
vida (em grande parte composta pelo seguro de funeral). O seguro de activos 
tem  menos adesão (0,6% dos adultos ou 68.563 pessoas), pois depende da 
renda.   

Baixa penetração significa que há uma consciência muito baixa de seguro no 
mercado. 
Para criar um mercado de seguros é necessário aumentar substancialmente as 
vendas.  
O seguro de funeral é normalmente o principal produto para o desenvolvimento do 
microsseguro, que apresenta benefícios tangíveis e grande demanda entre os  
consumidores e o seu produto é de simples compreensão. Este produto fornece a 
base de evolução para produtos de vida mais tradicionais.  

54% e 63% daqueles com cobertura de seguro formal (excluindo seguros do INSS) 
ganham menos de 50.000 Mts por ano (cerca de USD$ 5 por dia) e 100.000 Mts por 

Apesar de não ser universal, uma regra típica é que as seguradoras comerciais 
considerariam como viáveis os clientes com renda superior a US$ 5 por dia.  
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ano (cerca de USD$ 10 por dia), respectivamente.  
72% dos não segurados ganham menos de 50.000 Mts por ano (entre USD$ 0,5 e 5 
por dia).  
 
- 43% (cerca de 4.814.000 pessoas) dos segurados ganham menos de 5.000 Mts 

por ano (US$ 0,5 por dia). 

62% da população satisfaz este critério básico de viabilidade como clientes de 
seguros.  
Abaixo desse nível de renda pode ainda haver oportunidades, mas este mercado 
não será prioritário para as seguradoras e podem necessitar de apoio adicional ou 
incentivos para catalisar a sua exploração.  
É interessante notar que o mercado já atingiu os consumidores que ganham menos 
que USD$ 2 por dia. Este é um bom presságio para o desenvolvimento do 
microsseguro, o que significa que as seguradoras já estão expostas a este mercado.  
28% da população não segurada ganha mais de US$ 10 por dia e estes são clientes 
viáveis de seguro (do ponto de vista de renda).  
Há também cerca de 195.000 de pessoas não seguradas com renda entre US$ 5 e 
US$ 10 por dia (ou 96% do segmento de renda que não é segurado). Apesar de ser 
um desafio do ponto de vista comercial, estes níveis de renda apresentam clientes 
viáveis de seguros.  
43% dos segurados ganham menos de USD$ 0,5 por dia. Este mercado não será 
viável para servir como base puramente comercial.  
Níveis de renda de entre US$ 10 e US$ 15 por dia são ainda relativamente baixos (e 
estarão nas definições de microsseguros no Brasil e África do Sul. Mais apoio ou 
incentivos podem ser necessários para catalisar a exploração do mercado de baixa 
renda.  

A maioria da penetração de baixa renda foi alcançada no seguro de vida, em 
particular funeral e crédito ligado a vida.    

Veja acima 

A Província e Cidade de Maputo dominam.  
- (Inclusive Beira).  

 
Domínio das províncias da zona sul. 
- O uso formal e informal de serviços financeiros e do telemóvel aumenta à 

medida que se desloca cada vez mais para o Sul do país em direcção a província 
e Cidade de Maputo.  

- A penetração de seguros está concentrada no sul do país com o mais alto nível 
de penetração do seguro na Cidade de Maputo, seguido de Maputo Província e 
Província de Sofala. 

Adopção de estratégias alternativas de distribuição para chegar a outras partes do 
país. 
- Isso reflecte a actividade económica (acompanhada pela penetração das IMFs), 

os estágios iniciais de desenvolvimento, bem como a infra-estrutura limitada 
de distribuição.  

- Sendo assim, é provável que numa fase preliminar um programa piloto de 
microsseguros tenha que se focalizar nessas áreas geográficas por forma a ser 
viável (e posteriormente seria expandido para fora dessas áreas). Atenção deve 
ser dada às iniciativas e incentivos que se estendam para fora dessas regiões, 
bem como aos desafios de infra-estrutura.  

A penetração dos mecanismos informais de financiamento supera a penetração do 
seguro formal.  

Conforme mencionado acima, esta é uma área por explorar. 
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- 1,9% dos adultos (cerca de 217.350 pessoas) são membros de grupos informais 
de risco, estimativa esta que é o dobro do uso do seguro formal de funeral. 

 

7. Entendimento sobre o potencial consumidor de microsseguros 

7.1. Perfil do mercado 

Descritores-chave Impacto na evolução do microsseguro 

Resumo do perfil da população: 
 
- 79% dos segurados vivem nas zonas urbanas  
- 80% dos segurados têm contas bancárias  
- 70% dos segurados são do sexo masculino  

As seguradoras não foram além das oportunidades de distribuição consideradas 
como estando dentro do alcance, tais como bancos, e esse desenvolvimento foi 
liderado pelo canal bancário ao invés das seguradoras.  

O uso do telemóvel tem maior nível de penetração em todas as categorias de renda 
e províncias.  
 
- Maior penetração que outros serviços financeiros em todas as categorias de 

renda. 

A base de clientes de telemóveis apresenta um ponto de acesso crucial que pode 
ser alcançado através de uma ORM, como canal que pode ser utilizado para a 
distribuição massiva de seguros, bem como uma potencial força da agência para 
distribuir o microsseguros.  
 
Isto pode apresentar desafios na operacionalização (por exemplo, isso pode não ser 
uma alta prioridade para a ORM), mas a falta de alternativas de distribuição fornece 
uma forte motivação para explorar a mesma.  

O seguro formal fornecido pelas empresas de seguros alcançou um nível alto de 
penetração no mercado de renda alta. Além disso, o seguro formal atinge o pico 
entre 750.000 Mts e 1.000.000  Mts por ano (USD $50 a USD $ 75 por dia) da faixa 
da renda. 

Enquanto não é maior do que esperada a penetração em mercados de baixa renda, 
o seguro está ainda concentrado no mercado de renda alta e há mais oportunidades 
de alta renda por explorar. 

7.2. Experiência de riscos e percepções do mercado de baixa renda 

Descritores-chave Questões relevantes para o fornecimento de microsseguros 

Doença, morte e falência foram mencionados por todos os entrevistados dos grupos A doença foi o maior risco observado e tem impactos além do custo imediato do 
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focais como os três principais riscos. 
 
- Doença, morte e falência o maior risco em termos de frequência, preocupação 

e impacto financeiro. 

tratamento (por exemplo, ter que sair de actividades de geração de renda para 
cuidar do doente). Enquanto o seguro de saúde pode ser um produto complexo e 
difícil de fornecer nas actuais circunstâncias de Moçambique, deve-se tomar em 
conta o desenvolvimento de produtos que possam servir de suporte quando um 
evento associado à saúde ocorrer. Um plano hospitalar é uma possibilidade, mas 
está limitado a eventos que requerem hospitalização. Outra inovação poderia ser 
encorajado a oferecer produtos que cobrem medicamentos específicos (ex: através 
dos fornecedores ou distribuidores de medicamentos), custos de viagem, perda de 
renda, etc.  
 

No tocante a morte, o seguro funeral já existe, mas pode ser melhorado e é 
necessário inovação em termos de distribuição. Enquanto o seguro de funeral é um 
ponto de partida, é importante incentivar a indústria a evoluir além de apenas o 
seguro de funeral e desenvolver produtos de seguros de vida que possam oferecer 
maior valor.  
 

A falência não é um risco segurável. No entanto, os produtos para cobrir as PMEs 
em determinados eventos poderiam ser desenvolvidos, embora requeiram 
inovação.  

As indicações são de que os funerais custam mais de 10.000 Mts, na qual os caixões 
custam, pelo menos, 4.000 Mts. 

Dado os baixos níveis de rendimentos, este custo consome uma proporção 
considerável do rendimento anual: 
 
43% dos não segurados ganham menos de 5.000 Mts por ano. Para eles, um funeral 
de 10.000 Mts equivaleria ao dobro do seu rendimento anual.  
72% dos não segurados ganham menos de 100.000 Mts por ano. Para eles, um 
funeral de 10.000 Mts corresponderia a 10% do seu rendimento anual.  

Associações funerárias e grupos familiares são os principais financiadores em caso 
de morte, mas não conseguem cobrir na íntegra as despesas. 
 
Curiosamente, as associações funerárias e grupos familiares, muitas vezes pagam 
somente o caixão e não cobrem outras despesas relacionadas com a missa. 
 

Os mecanismos informais são incapazes de atender na íntegra às necessidades. 
 
Isso pode reflectir as fases iniciais do desenvolvimento de tais mecanismos.  
 
Tal pode também reflectir graves restrições económicas dado que as pessoas 
podem estar incapazes ou não contribuir mais mensalmente e, portanto, ter de 
enfrentar o risco de insuficiência aquando da ocorrência do evento de risco.  
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Uma análise mais detalhada destes mecanismos informais pode ser útil para uma 
melhor compreensão do potencial para o seguro formal.  

7.3. Seguro informal ou estratégias para lidar com riscos 

Descritores-chave Impacto na evolução do microsseguro 

Empréstimos de familiares e amigos são uma estratégia predominante para lidar 
com riscos. 
O FinScope identificou que entre (12%) e (17%) dos entrevistados, verificou-se que 
pedem empréstimos de familiares e amigos. 

Famílias de baixa renda utilizam diversas estratégias para gerirem os riscos quando 
aparecem. 
 
Como uma família ou indivíduo, a população de baixa renda está muitas vezes 
exposta a outros riscos, dado que serão chamados para apoiar em momentos de 
necessidade.  
 
O seguro de funeral que permite a cobertura de família alargada pode ser capaz de 
resolver exposição a alguns riscos, embora tenha de se tomar cuidado para garantir 
o interesse segurável.  

A alienação de bens é a segunda estratégia mais popular para lidar com riscos.  
 
Constatações do FinScope indicam que a venda de bens e gado é a segunda 
estratégia mais popular para lidar com riscos  

Os bens alienados em tais condições são vendidos abaixo do valor de mercado. 
Alguns bens podem também gerar renda. Em tais casos, a venda pode cobrir a 
necessidade financeira imediata, mas a perda financeira para a família pode vir a ser 
maior.  

Respostas mínimas de seguro formal como uma estratégia para lidar com riscos.  
 
Menos de (0,5%) dos entrevistados afirmou que utilizarão o seguro para lidar com 
qualquer dos riscos mencionados. 

 
 

Isso reflecte a baixa penetração e consciência sobre o seguro. Pode também reflectir 
a percepção (visto que este nem sempre é informado com factos) que o seguro é 
“para os ricos” e não um mecanismo disponível para consumidores de baixa renda.  
 
Portanto, o desenvolvimento do mercado de microsseguros necessita de canais de 
distribuição que poderiam activamente criar o mercado e sensibilização 
potencialmente mais amplos para apoiar a implantação de produtos. 

Principais mecanismos de financiamento informais identificados:  
 

-  Xitique 
-  Xitique geral 
-  Grupos informais familiares (a conta da família), ou associações familiares 
-  Associações de mercados para funerais (comerciante informal) 

Conforme discutido acima 
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-  Grupos ou associações religiosas 
-  ASCAs – não foram discutidas pelos participante do FGD mas foram encontrados 
no inquérito do FinScope.  

30% dos adultos pertencem a mais de dois mecanismos de partilha informal de 
riscos.  
 
Membros em diversas organizações impulsionado pela percepção de risco dos 
grupos e a necessidade de cobertura. Isso reflecte o fato de que os sistemas 
informais não cobrir integralmente o custo de um funeral. 

Tal reflecte o facto de que os esquemas informais não cobrem na totalidade os 
custos de um funeral. 
 
O mais provável é que reflecte a precariedade dos sistemas informais e o facto de 
que os membros não têm certeza se o esquema continuará a existir nos próximos 
meses. Para atenuar esse risco, optam por pertencer a mais de um sistema em vez 
de aumentar as suas contribuições (e, portanto, o benefício) para um esquema 
único.  

39% dos membros de xitique estão na zona Sul. Tal confirma as barreiras económicas graves fora das áreas urbanas e da zona sul.  
 
Assim, levar o microsseguro para além destas áreas, exigiria muito mais do que 
apenas encontrar os canais de distribuição adequados. Mais pesquisas serão 
necessárias para estabelecer a viabilidade do seguro (ao contrário de outras 
alternativas) como um mecanismo de mitigação de risco para estas áreas. No 
mínimo, isso sugeriria que mecanismos puramente comerciais teriam dificuldades 
em assegurar a viabilidade e escalabilidade.  

Contribuições médias em mecanismos informais.  
 
Os FGDs revelaram que as contribuições para associações familiares podem variar 
entre 50 Mts e 2.000 Mts por família, com benefícios que variam de 3.000 Mts a 
60.000 Mts. 
63% contribuía com 500 Mts ou menos (FinScope). 

Estas contribuições são substanciais e comparáveis aos prémios para os produtos 
formais no mercado (mas oferecendo benefícios mais baixos).  
 
Isso mostra que os consumidores de baixa renda estão dispostos e capazes de pagar 
para mitigar riscos.  
 

7.4. Percepções e experiências com os seguros 

Descritores-chave Impacto na evolução do micros seguro 

Confiança geral nas empresas de seguros 
 
Ao contrário de constatações típicas de outros países em desenvolvimento, os 
Moçambicanos continuam a confiar nas empresas de seguros. Poucos entrevistados 

Enquanto isso deve ser interpretado no contexto de baixa penetração e consciência 
sobre o seguro, é positivo que ainda não há uma situação de desconfiança, como é 
comumente encontrado entre os consumidores de baixa renda. Essa desconfiança é 
muitas vezes alimentada pela palavra “boca-a-boca” com base em experiências 
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do FinScope demonstraram desconfiança das empresas de seguros como razão para 
a não obtenção de seguros. 

negativas com uma empresa de seguros (e não através de exposição directa). 
 
Ultrapassar a desconfiança aumenta o custo e desafio de distribuição.  
 

Proteger essa percepção positiva do seguro (através de produtos de valor e um 
tratamento justo dos segurados) é, fundamental para a evolução da indústria.  
 
 

Consciência e compreensão dos actuais desafios de aceitação de seguro.  

 
Enquanto a maioria dos entrevistados do FGD demonstraram alguma forma de 
compreensão sobre o seguro, a maioria tinha uma compreensão limitada sobre o 
funcionamento detalhado de produtos e como as empresas de seguros operam. 
  

Para penetrar o mercado de baixa renda será necessário ter canais de distribuição 
que podem activamente vender o produto para criar um mercado para seguros. 
Isso vai ser um desafio para fazer a baixo custo e os esforços de inovação devem 
estar voltados para este assunto.  
 
Maiores campanhas de sensibilização poderiam ser consideradas, mas deveriam ser 
suportadas com o fornecimento de produtos de bom valor. É de pouco proveito 
aumentar a consciência geral de produtos que não estão disponíveis a 
consumidores específicos.  

A acessibilidade foi reportada como uma questão-chave para os entrevistados, mas 
pode ser impulsionada pela percepção.  
 
11,7% dos entrevistados da FinScope (cerca de 1.346.000 pessoas) mencionou a 
acessibilidade como uma razão para não ter seguro. 

A acessibilidade é uma característica importante de produtos adequados. 
 
No entanto, conforme notado acima, as contribuições aos esquemas informais são 
semelhantes e ainda mais elevados do que o custo dos produtos formais e têm 
benefícios inferiores. A questão da acessibilidade é muitas vezes impulsionada pela 
percepção do que facto.  

100 Mts é o prémio médio que as pessoas estão dispostas a pagar. 
“Eu pagaria mensalmente 100 Mts para aceder ao seguro.” Comerciante informal, 
Vale do Infulene (Maputo) 
 

Embora esta não seja uma medida científica, é interessante notar que existe um 
número de produtos formais existentes no micro mseguro que poderiam ser 
comprados com essa contribuição. 
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8. Oportunidades 

Nesta secção, discutiremos as oportunidades para a prestação de microsseguros através de uma variedade de canais. As implicações destacadas fornecerão uma lista 

abrangente de potenciais intervenções identificadas num subconjunto que foi levado para o Plano de Acção (com base no impacto e alcance da intervenção). Esta secção 

pode ser lida em conjunto com o Diagnóstico e Plano de Acção para mais detalhes sobre a terminologia específica.  

 

8.1. Pontos de distribuição 

8.1.1. Oportunidades de distribuição aos clientes de telefonia móvel/via ORM 

Descritores-chave Desafios Implicações 

Distribuição aos clientes de telefonia móvel. 
Actualmente 21%, ou cerca de 2,4 milhões de 
adultos Moçambicanos possuem um telemóvel e 
apenas 29,3% dos utentes de telemóveis ou 
(cerca 708 mil pessoas) têm contas bancárias. 
Somente 3,6% ou (cerca de 86.000 pessoas) de 
utentes de telemóveis têm actualmente 
produtos de seguros. Isso proporciona uma 
oportunidade significativa para a bancarização 
via telemóvel ou outros serviços financeiros de 
telemóveis para aumentar o acesso a uma vasta 
gama de serviços financeiros.  
 

Distribuição através de agentes de bancarização 
via telemóvel. Além da base significativa de 
clientes com telemóveis, a introdução de 

Desafios ao mercado 

Desafios associados com os modelos de pagamento via 
telemóvel. O conceito de pagamentos via telemóvel só foi 
introduzido recentemente em Moçambique e vai enfrentar 
os seus próprios desafios para incorporar o modelo de 
negócio.  
 

Incentivos podem ser necessários para catalisar o interesse. 
Dado que as ORMs podem não priorizar o seguro como um 
produto e, quando fornecerem seguros, há riscos de que o 
produto agregado fornecido não trazer valores ao 
consumidor, e isso garante o envolvimento de partes de 
interesse público para incentivar a adopção de produtos 
fornecidos pelos ORMs e suporte para assegurar o valor aos 
consumidores.    

O piloto no Plano de Acção apresenta detalhes sobre como as 

relações entre uma seguradora e uma ORM podem oferecer m-

seguro. 

O seguro seria potencialmente atraente para agentes de venda 
de telemóveis visto que a fonte adicional de renda poderia 
incentivar a lealdade entre esses agentes.  
 

Os produtos agregados podem desbloquear o mercado. Dado o 
menor custo de distribuição e escala de benefícios, a inscrição 
automática dos produtos poderia ser viável, mesmo para aqueles 
clientes com rendimentos muito baixos. A justificativa para este 
tipo de cobertura (onde a ORM paga pelo seguro) pode também 
se dissipar visto que é mais valioso para as ORMs quando são os 
únicos que oferecem tal produto (para distingui-las da 



 

 24 

serviços financeiros via telemóveis também criou 
uma rede crescente de agentes de dinheiro 
móvel (por exemplo, 2.250 comerciantes de 
dinheiro móvel até Novembro de 2011 para a 
marca Mkesh da Carteira Móvel). Esta crescente 
rede de agentes apresenta uma interessante 
oportunidade para a venda de seguros, mesmo 
para além da base de clientes de telemóveis.  

 

 

concorrência). Embora este seja um ponto de partida valioso, o 
foco desde o início deve ser o de assegurar a consciencialização e 
valor aos consumidores para permitir o desenvolvimento ao 
longo prazo do negócio. Será também do interesse das 
seguradoras explorar modelos voluntários de aceitação na 
expectativa de que o modelo agregado poderá ter um tempo de 
vida útil limitado. Deve-se também ter cuidado para garantir que 
os produtos oferecem valor e os consumidores sejam informados 
e capacitados para usar a sua cobertura.  

 

Seria necessário que o BdM considerasse a questão da cobrança 
dos prémios, incorporado no crédito, deduzido do crédito numa 
venda voluntária ou numa transferência de dinheiro num 
esquema de dinheiro electrónico (ou seja, através da marca 
Mkesh da Carteira Móvel).  
 

Explicitamente articular o potencial de impulsionar as ORMs para 
a distribuição dentro da regulamentação iria enviar sinais ao 
mercado para desenvolver este canal de distribuição.  

Desafios regulatórios 

Articular o regulamento para o fornecimento de microsseguro 
através das ORMs. Não há obstáculos imediatos para o 
fornecimento do microsseguro através de uma ORM. Embora 
não esteja explicitamente incluído, as ORMs podem ser 
intermediárias de microsseguros (de acordo com a consulta 
com o ISSM).   

 

 

 

8.1.2. Oportunidades para distribuição a clientes de IMF e/ou através de agentes de IMF 

 
Descritores-chave  Desafios Implicações  
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8% dos clientes de IMF têm seguro formal. 
De acordo com o FinScope, 1.3% dos adultos (c. 
146.000 pessoas) referiram que são membros de 
IMFs.  
 
AS IMFs focalizadas na banca comercial 
representam 74% dos clientes de IMFs e mostram 
interesse pelo seguro. Isto se traduz em cerca 
de 108.000 pessoas. No entanto, destes, somente 
4% (4.700 pessoas)  estão asseguradas 
formalmente. Dada a sua facilidade de alcance em 
aceder a base de clientes, existe um potencial para 
a penetração do seguro neste mercado. O Banco 
Oportunidade já oferece um produto de seguro de 
vida. Durante encontros, Tchuma demonstrou um 
grande interesse pela provisão de micro seguro aos 
seus clientes.  
   
Os clientes de micro bancos mostram uma maior 
adesão ao seguro. 
Os clientes de micro bancos representam 16% de 
todos os clientes de IMF (cerca de 23.800 pessoas) 
e 24% dos clientes de micro bancos (cerca de 5.400 
pessoas) estão formalmente assegurados. Existe um 
maior nível de penetração de seguro entre clientes 
de micro bancos do que entre clientes de IMF na 
banca comercial.  
Os clientes de cooperativas de crédito e de 
poupança representam 10% de todos os clientes de 
IMF (cerca de 14.800 pessoas.) Este grupo de 
clientes de IMF tem o nível mais elevado de 
penetração de seguro em 39% (cerca de 5.800 
pessoas). Isto indica o potencial para o alcance e 

Desafios do mercado 
 
Os produtos de micro seguro podem concorrer para 
crescimento e sustentabilidade de IMFs durante um 
período de saturação no mercado. Os produtos de micro 
seguro oferecem a IMFs um conjunto de produtos e um 
fluxo de receitas adicional num período de saturação para 
a indústria de IMF em Moçambique. O desafio residirá em 
catalisar interesse pela venda de produtos de micro 
seguro além de crédito-vida.  
 
Desafios em termos de habilidades / capacidade. Um 
desafio adicional residirá na formação dos agentes de 
IMF para a venda de produtos de seguro voluntários de 
modo a facilitar a protecção do consumidor.  
 
Desafios de MIS. O diagnóstico prevê que sejam 
necessários ajustes aos respectivos sistemas de MIS  para 
facilitar uma relação eficaz entre seguradoras e IMFs. 

As IMFs oferecem o potencial para as empresas de 
seguro alavancarem a infra-estrutura e base de clientes 
de IMF. 
 
Os reguladores podem ajudar este canal da 
seguinte maneira: 
 
Ajudar as IMFs na formalização de programas crédito-
vida em que haja subscrição em contravenção dos 
regulamentos de seguro. 
  
Uma atenção particular deve ser dada para catalisar a 
entrega de produtos voluntários (por exemplo: seguro 
de funeral) que podem estar fora da estratégia e 
capacidade comerciais imediatas das IMFs. 
 
Elaborar um quadro de formação de agentes de IMF.  
 
Mesmo que o diagnóstico não tenha feito menção ao 
abuso, será importante que os supervisores monitorem 
os desenvolvimentos nesta arena. Isto requererá do 
ISSM e do BdM, controlo sobre um processo que, em 
grande medida, é delegado a seguradora.  
 
Emendar categorias de produtos de micro seguro para 
permitir os produtos vida para além de crédito-vida e 
funeral.  
 
O BdM precisa adaptar regulamentos a fim de permitir 
explicitamente que micro bancos sejam intermediários 
de produtos para além do crédito-vida. Isto tornará a 
legislação de micro finanças complementar à legislação 
de seguros e vice-versa. Isto também enviará 

Desafios normativos 
 
A incerteza sobre a distribuição pelas IMFs para além do 
crédito-vida. Actualmente, existe incerteza em referência 
à possibilidade das IMFs poderem distribuir legalmente 
produtos de micro seguro para além do 
crédito-vida. 
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distribuição (embora limitado em termos de escala). 
Curiosamente, todas as apólices de seguro formais 
das cooperativas de poupança e crédito são com a 
EMOSE.  

uma mensagem apropriada ao mercado e reforçará os 
objectivos do projecto-piloto IMF dentro do Plano de 
Acção. 

 
 
 

8.1.3. Oportunidades para distribuição através da Banca de Seguro  

 

Descritores chave Desafios Implicações 

A expansão da rede e alcance de empresas de seguros. Em 
2009, 7.6% ou cerca de 869.000 adultos tinham uma conta 
bancária com um banco comercial (excluindo os quatro 
bancos comerciais de micro finanças focalizados na área de 
IMF.) Destes clientes, somente 10% (cerca de 85.000 
adultos)  informaram ter uma apólice de seguro formal. Isto 
sinaliza uma oportunidade significativa para expandir o 
acesso ao seguro por canais da banca de seguros. 
Adicionalmente, os bancos comerciais tradicionais 
poderiam estender o alcance de uma empresa de seguros 
em cerca de 360 balcões. 

Desafios de mercado 
 
Desafio de beneficiar o consumidor final. A negociação entre 
banco e seguradora precisa beneficiar o consumidor final. Os 
bancos controlam acesso a base de clientes e podem ser exigidas 
grandes comissões por parte dos bancos para intermediarem o 
seguro. Isto poderá requerer monitoria por parte do ISSM para 
assegurar que o valor seja entregue ao consumidor. 
 
Parcerias exclusivas. Certos bancos e seguradoras subordinam-
se a mesma sociedade holding,  por exemplo, SIM e Millennium 
BIM ou Barclays e Global Alliance. As relações exclusivas podem 
impedir a capacidade do mercado de expandir rapidamente do 
que seria o caso de bancos estabelecendo diversas 
parcerias com múltiplas seguradoras. As parcerias múltiplas 
ajudariam também a estimular uma maior competição, 
ajudando na entrega de melhor valor aos consumidores. 

A banca de seguros oferece a 
oportunidade para as empresas de 
seguros beneficiarem de uma infra-
estrutura da banca e a base de clientes, 
particularmente do 
Millennium BIM e BCI.  
   
Deve-se evitar regulamentação que dite 
as relações exclusivas. 
 
Deve-se encorajar parcerias que 
permitam que os canais chave sejam 
utilizados por diversos produtos / 
fornecedores (isto também se aplica a 
provedores de dinheiro electrónico e 
ORMs.) 
 
Dada a relação potencial do canal de 
micro seguro da banca de seguros, deve-
se dar atenção as exigências de 

Desafios normativos  
 
Não foi identificado qualquer  impedimento ao sector de banca 
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de seguros em termos de regulamentação. A legislação 
de seguro e de empresas financeiras não oferece nenhum 
impedimento a banca de seguros. No entanto, a banca de 
seguros está isenta das exigências de informação a que estão 
sujeitos os agentes e intermediários. Para garantir condições 
equitativas e evitar-se arbitragem reguladora, é importante 
considerar potenciais questões de protecção do 
consumidor neste canal.   

formação no interesse da protecção do 
consumidor. 

8.1.4. Oportunidades para alavancar os canais de remessa 

Descritores chave  Desafios Implicações 

As remessas fornecem a oportunidade de estender o 
alcance com produtos complementares. 7.3% (cerca 
de 840.000 adultos) indicaram que remetem fundos 
dentro e fora de Moçambique. 39% (cerca de 325.000 
pessoas) destes remetem fundos através de bancos 
comerciais, enquanto somente 1% (cerca de 9.400 
pessoas) fizeram uso de fornecedores especializados 
de serviços de remessa de fundos tais como Western 
Union e Money Gram.  Existem alguns exemplos de 
produtos de seguro de remessa que são inseridos 
dentro da transferência de dinheiro. Tais produtos 
protegem tipicamente o recipiente em caso de morte 
acidental do remetente. 5% destes remetentes de 
fundos (cerca de 39.000) estão assegurados 
formalmente, este é quase um décimo dos que 
remetem fundos através de um banco comercial. Isto 
evidencia o papel que a banca de seguros poderia 
jogar no alargamento do acesso ao seguro de 
remessas. 

Desafios do mercado 
 
Parcerias exclusivas. As parcerias exclusivas entre 
fornecedores de remessa e bancos limitam potenciais canais 
de entrega de micro seguro.  Aos provedores de serviços de 
remessa tais como a Western Union não é permitido, por 
regulamento, operar independentemente em Moçambique. 
Este estão amarrados aos bancos comerciais com que 
escolheram estabelecer parceria. Como consequência, o seu 
alcance está limitado a rede de balcões do banco com o 
qual se associaram.  O impacto disto deve ser considerado 
em conjunto com o facto de que 1% da população usa estes 
serviços de remessa. 

As parcerias exclusivas podem ser determinadas 
pelo interesse comercial, mas pode valer a pena 
explorar parcerias mais amplas em seguro para 
garantir que os canais de distribuição limitados 
sejam utilizados eficientemente pela indústria de 
seguro. 
Não obstante haver qualquer barreira 
legislativa explícita, será importante para o ISSM 
monitorar o refinamento do regulamento para 
garantir que este canal possa ser contemplado 
dentro da sua estrutura.  
Os serviços de remessa transfronteiriços podem 
requerer a coordenação com supervisores da 
contraparte para a entrega do seguro. Desafios normativos 

 
Nenhuma barreira explícita identificada. O ISSM terá que 
identificar os argumentos de protecção ao consumidor 
relacionados com a entrega de seguro através de 
fornecedores de serviços de remessa. 
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8.1.5. Oportunidades para potenciar a infra-estrutura de serviços públicos 

Descritores chave Desafios Implicações 

7% dos adultos abrangidos pelos serviços públicos de 
facturação. Aproximadamente 7.3% dos adultos (cerca 
de 840.000 pessoas) indicaram que têm uma conta de água 
ou telefone em seu nome. Destes 9%  (cerca de 44.000 
pessoas) indicaram que estão assegurados formalmente. A 
nossa pesquisa mostra que na América Latina (incluindo o 
Brasil,) há seguradoras que se associaram com fornecedores 
de serviços públicos para providenciarem produtos de 
seguro à sua base de clientes. Estas apólices de seguro 
baseadas em serviços públicos cobrem tipicamente a 
obrigação contratual do cliente para com o vendedor no 
caso de morte, doença, ou desemprego. A base de clientes 
do fornecedor de serviços públicos serve não só de rede de 
distribuição, como serve também de canal de recolha de 
prémio através do sistema de pagamento do serviço 
público. 

Desafios do mercado 
 
Garantir as relações mutuamente vantajosas. Poderá ser 
necessária uma facilitação para estruturar as relações 
mutuamente vantajosas entre seguradoras e as empresas de 
serviços públicos. O estudo não identificou nenhum 
constrangimento particular no uso desta oportunidade. 
Contudo, a experiência internacional mostra que poderão 
existir alguns desafios na estruturação de uma parceria entre 
entidades de naturezas muito diferentes. Adicionalmente, as 
empresas de serviços públicos (e também as empresas 
de seguros) podem não estar conscientes do seguro como 
uma oportunidade potencial e podem enfrentar também 
constrangimentos de mandato (particularmente se forem 
propriedade do estado.) 

Poderá ser necessário o apoio para 
sensibilizar sobre as oportunidades e 
facilitar parcerias entre seguradoras 
e empresas de serviços públicos para 
assegurar vantagens mútuas e 
fornecimento de produtos que sirvam os 
interesses dos clientes.  
Embora nenhuma barreira de 
regulamentação explícita tenha sido 
identificada,  é importante que o ISSM 
monitore o aprimoramento do 
regulamento para garantir que este canal 
possa ser contemplado dentro da sua 
estrutura. 

Desafios normativos 
 
Nenhuma barreira explícita identificada. Esta oportunidade 
deveria ser explorada e poderá se beneficiar da facilitação de 
parcerias com as seguradores. 
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8.1.6. Oportunidades para distribuição através de funcionários 

Descritores chave Desafios Implicações 

A integração do fornecimento de seguros através de 
dedução na folha de pagamento. Embora constituam 
 56% de todas as pessoas asseguradas formalmente, 
somente 5% (cerca de 55.000 pessoas) dos trabalhadores 
assalariados têm qualquer seguro formal. Isto demonstra 
uma oportunidade significativa para as empresas 
de seguros estenderem as ofertas de seguro dentro 
deste grupo. O facto de que uma proporção substancial 
dos trabalhadores formais  serem funcionários do 
estado coloca o Governo numa situação privilegiada para 
explorar esta oportunidade. 

Desafios do mercado 
 
A resistência à dedução na folha de pagamento do funcionário. 
 As entrevistas efectuadas em sectores desta indústria 
reflectiram uma resistência por parte dos empregadores em 
facilitar seguros aos trabalhadores e permitir deduções de 
prémios de seguro na folha de pagamento. Este tipo de esquema 
de auxílio aos trabalhadores inicia, tipicamente, com poupanças 
de aposentadoria, que estão ainda subdesenvolvidas em 
Moçambique. 

Existe necessidade de uma pesquisa mais 
aprofundada para se entender a aparente 
resistência de modo a permitir um 
fornecimento de produtos de seguro 
baseados no empregador  (i. e., 
deduzindo-se o prémio do seguro no 
salário do trabalhador). Isto pode incluir a 
consideração de incentivos fiscais para 
galvanizar este canal. 

Desafios normativos 
 
A calibragem normativa necessária para habilitar este canal. 
Embora não exista nenhuma barreira explícita identificada, uma 
emenda normativa enviaria a mensagem apropriada para 
encorajar a criação de um mercado através deste canal. Tal 
emenda poderia articular o fornecimento deste canal para gerar 
mais visibilidade sobre as suas possibilidades.   
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8.1.7. Oportunidades para distribuição através de intervenientes-chave dentro da cadeia de valor agrícola 

Descritores chave Desafios Implicações 

Os produtores, processadores e associações agrícolas 
("intervenientes agrícolas") poderiam servir de ponto de 
contacto. 21% dos adultos indicou que ganham o seu 
sustento de actividades agrícolas. Adicionalmente, 16% 
(cerca de 400.000 agricultores) indicaram que recebem 
financiamento de um grande produtor ou processador 
agrícola. Aproximadamente 165,000 agricultores  (7% dos 
agricultores) indicaram que vendem as suas colheitas aos 
grandes produtores e processadores agrícolas. 
Adicionalmente,  1% dos agricultores  (cerca 24.000 
pessoas) indicaram que vendem o seu produto através das 
associações agrícolas. Existe potencial para redimensionar 
e expandir através destes canais. 

Desafios de mercado  
 
Sensibilização. Os intervenientes agrícolas 
podem não estar acautelados para dar 
prioridade ao fornecimento de micro seguro.  
   
Fragmentação. As oportunidades são 
limitadas quando se busca alcançar 
individualmente números relativamente 
pequenos de consumidores. Os grandes 
segmentos da indústria agrícola 
permanecem fora da rede. 
 
Sistemas e infra-estruturas.  
É improvável que os intervenientes agrícolas 
tenham sistemas de gestão de 
informação que facilitem a entrega de 
seguros ou a gestão e recepção de prémios. 
 
Interesse comercial. É provável que os 
intervenientes agrícolas possam ter várias 
outras prioridades comerciais e possam não 
considerar o seguro como uma prioridade. 

É necessária uma pesquisa mais aprofundada sobre cadeias 
de valor e corredores agrícolas em Moçambique para 
permitir que o mercado melhor avalie as oportunidades 
existentes. 
 
Catalisar interesse: poderá ser necessário um apoio para 
catalisar interesse entre os intervenientes agrícolas. 
 
Intermediação de relações: poderá ser necessário um apoio 
para facilitar as relações entre seguradoras e 
intervenientes agrícolas para garantir vantagens mútuas e 
entrega de produtos que sirvam os interesses dos clientes. A 
pesquisa sobre o mercado Zambiano reflecte a 
parceria entre uma seguradora e uma associação de 
descaroçamento de algodão. 
 
Concepção apropriada do produto: dada a baixa renda 
e vulnerabilidade dos agricultores, seria crítico garantir uma 
concepção apropriada do produto que beneficie os 
agricultores. 
 
Embora não tenha sido identifica nenhuma barreira 
normativa explícita, será importante que o ISSM monitore 
o refinamento do regulamento para garantir que este canal 
possa ser contemplado dentro da sua estrutura. 

Desafios normativos 
Nenhuma barreira explícita identificada. Não 
existe nenhuma barreira para as 
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cooperativas agrícolas distribuírem o seguro, 
mas o ISSM deverá considerar a possibilidade 
de articular este canal numa emenda 
normativa. 

 

 

8.1.8. Oportunidades para galvanizar a distribuição através de mecanismos financeiros informais  

 

Descritores-chave Desafios Implicações 

Os mecanismos informais podem apresentar as 
oportunidades fragmentadas 
de comercialização. Em 2009, 7.4% de adultos 
(cerca de 850.000 pessoas) indicaram que estão 
fazendo uso de mecanismos informais de 
financiamento, nomeadamente,  através de 
xitique, xitique geral; ASCA; agrupamento 
informal de família ou associações funerárias. 
Tipicamente, estes não estão em rede e não 
podem oferecer oportunidades como canais de 
recolha de distribuição e prémio que poderiam 
expandir. Estes, no entanto, apresentam grupos 
de clientes que estão familiarizados com um 
produto do tipo seguro e poderiam fornecer um 
terreno propício para se comercializar o  seguro 
através de agentes. Curiosamente, 3% (23.000 
pessoas) com acesso a tais canais informais têm 
seguro formal. 

Desafios do mercado 
 
Fragmentação, ausência de uma rede e baixa renda. A 
natureza fragmentada do sector informal,  ausência de uma 
rede e a baixa renda poderão comprometer o interesse por 
este potencial mercado.  
 
Compreensão limitada do sector de seguro informal.  
Demanda pelo seguro formal. O mercado de seguro informal 
demonstra familiaridade com a gestão de risco mas não 
demanda necessariamente o seguro formal.  
 
Dados limitados do mercado. A falta de dados que cubram o 
sector de seguro informal em Moçambique impede que os 
intervenientes tenham uma ideia clara das oportunidades 
existentes.   

Embora limitados por falta de uma rede, os grupos informais 
podem ainda fornecer oportunidade para comercializar produtos 
de seguro. As iniciativas para encorajar a criação de rede entre 
os grupos poderiam ser vantajosas como uma estratégia a longo 
prazo para se obter a economia de escala necessária.  
 
Uma pesquisa aprofundada poderá ilustrar melhorar as 
potenciais oportunidades assim como elucidar sobre os riscos e 
implicações que devem ser monitorados. 
 
Melhoria do tratamento do sector informal no próximo 
FinScope (i.e. desenvolver melhor a concepção  de perguntas 
relativas ao sector informal). Os dados melhorados do sector 
informal poderiam informar melhor sobre potenciais estratégias 
comerciais e intervenções por parte de doadores. 
 
A nossa pesquisa em outros mercados da SADC (Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral) demonstra uma 
compreensão limitada do fornecimento informal e uma limitada 
interacção com esse mercado pode culminar num número maior 

Desafios normativos  
 
Os dados limitados apresentam um desafio. O ISSM tem 
dados e informações limitados sobre o sector informal e por 
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isso é incapaz de avaliar os potenciais riscos neste sector. de questões de supervisão. Embora não exija uma acção 
imediata,  poderá ser necessária uma melhor monitoria deste 
ambiente.   

 

 


