
Sumário Executivo 
O presente relatório foi encomendado pela Funenseg e pela CNSeg, respectivamente 

a Escola Nacional de Seguros e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros, como 
uma avaliação independente do mercado de microsseguros no Brasil, dos propulsores de seu 
desenvolvimento, bem como da maneira pela qual o desenvolvimento tem sido moldado pela 
regulamentação. Aqui se propõe uma estratégia para o desenvolvimento futuro do mercado de 
microsseguros, com foco específi co numa estratégia de regulamentação e de modelagem.

A pesquisa consistiu numa série de Discussões em Grupo realizadas no Rio de 
Janeiro, em São Paulo e em Fortaleza (as quais estão disponíveis em outro relatório), 
e também na análise de dados do IBGE sobre o uso de serviços socioeconômicos e 
fi nanceiros, análise esta que foi subcontratada com a fi rma IETS, do Rio de Janeiro. 
O órgão regulador de seguros no Brasil, a Susep, gentilmente disponibilizou sua base de 
dados para que fosse feita uma análise que identifi casse as tendências em novas linhas 
de produtos especialmente relevantes para o microsseguro.
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Principais Constatações
A análise do mercado revelou os seguintes pontos principais:

 Mercado potencial de 23 a 33 milhões de clientes: O mercado segurador do Brasil 
(incluindo assistência funeral informal, mas excluindo o seguro saúde) em 2009 
abrangia entre 40 e 50 milhões de pessoas (cerca de 30% a 37% da população adulta). 
Deste total, 23 a 33 milhões constituiriam a base de clientes para o microsseguro1.

 Mais de 40 milhões de clientes sem qualquer seguro: O mercado-alvo para o micros-
seguro é constituído principalmente por pessoas com renda de até 3 salários mínimos 
(em 2009, o salário mínimo era de R$ 465), ou seja, os 128 milhões de indivíduos 
das classes C e D. Estamos excluindo a classe E por acreditar que, ainda por algum 
tempo, o custo do seguro privado estará acima das posses da maioria de seus membros. 
Admitindo que a máxima penetração potencial dos seguros nesse mercado seja de 
50% – 60%, isso resultaria, nos níveis atuais de distribuição de renda, numa massa 
de 64-77 milhões de pessoas. Deste grupo, mais de 40 milhões de indivíduos não 
têm qualquer relação com seguros, e aqueles que têm, provavelmente possuem uma 
cobertura de risco assaz limitada.

 O microsseguro formal tem sido fornecido por grandes seguradoras e por não-
seguradoras: No Brasil, o microsseguro tem sido vendido principalmente por grandes 
seguradoras comerciais, que começaram a trabalhar nesse mercado por volta de 2001. 
A exceção é o grande e informal mercado de assistência funeral, que abrange um 
mercado de 20 a 25 milhões de clientes servidos por algumas empresas grandes de 
assistência a funeral e muitas empresas pequenas. Legalmente, tal assistência não é 
classifi cada como seguro. O seguro saúde continua como o maior mercado de seguros 
privados do Brasil.

 Canais de distribuição maciça facilitam vendas ativas a baixo custo: As seguradoras 
inovaram no uso de canais de distribuição maciça para atingir o mercado de baixa 
renda. O três canais principais são (1) bancos, (2) varejistas (exemplo: Casas Bahia) 
e (3) contatos por mala direta ou call center com bases de clientes de varejistas, ins-
tituições fi nanceiras, operadoras de telefonia celular e similares (atividade frequente-
mente referida como “marketing por afi nidade”). Este último canal foi desenvolvido 
por grandes corretoras. Além dos citados canais, o microsseguro também é vendido 
através de (4) redes de agentes de crédito ligadas a instituições que praticam a mi-
crofi nança (entre as quais o melhor exemplo é o programa CrediAmigo, do Banco do 

1 Esses números são apenas estimados e se baseiam nas hipóteses e estimativas apresentadas no texto principal.
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Nordeste), de (5) organizações de interesses afi ns, tais como sindicatos (o vitorioso 
modelo PASI) e cooperativas, e, fi nalmente, (6) de vendas porta a porta por corretores 
(o menor desses canais). Embora haja corretores envolvidos em todos esses meios, 
o maior volume de vendas tem sido realizado por empregados de terceiros, como os 
varejistas, para os quais os rendimentos obtidos com a venda de seguros constituem 
uma receita adicional, mas não uma fonte primária de rendimentos. Essa habilidade 
em mobilizar vendedores que não sejam agentes ou corretores mas que atuem ativa-
mente nas vendas de microsseguros é um dos motivos fundamentais para o sucesso 
que o microsseguro vem experimentando no Brasil.

 Produtos: produtos múltiplos com “benefícios em vida” e capitalização são os 
que vendem melhor: Os produtos de microsseguro que se encontram no Brasil têm 
características próprias, entre as quais o fato de compreenderem vários “benefícios 
em vida”, além de terem um componente de capitalização (uma poupança contratual 
que dá direito ao detentor da apólice de participar de sorteios – as seguradoras têm 
permissão para subdividir o componente poupança e ceder o direito à loteria a seus 
segurados). Por exemplo, uma apólice cuja cobertura básica seja acidentes pessoais 
ou vida, mais uma assistência funeral e mais um componente de capitalização. É in-
teressante notar que muitos produtos incorporam algum tipo de componente relativo 
à saúde, como descontos em algumas farmácias ou no custo dos serviços de alguma 
clínica. A natureza desses pacotes de benefícios, na maioria dos casos, incorpora 
“benefícios em vida” com ênfase em benefícios tangíveis (como descontos em de-
terminadas lojas, uma cesta básica ou uma central telefônica de atendimento), aos 
quais a pessoa tem acesso enquanto ainda está viva. Essa preferência tem origem em 
fatores culturais – a paixão dos brasileiros pela vida e sua aversão à ideia de morte, 
sentimentos revelados claramente em todas as discussões em grupo. Naturalmente, os 
produtos vendidos tendem a guardar uma relação com o interesse do canal de venda 
usado. Por exemplo, apólices vendidas por um varejista da Linha Branca tenderão a 
incluir uma extensão de garantia e um seguro de vida prestamista.

 Prêmios numa faixa de R$ 2 a R$ 50 mensais: O mercado-alvo dos microsseguros 
compreende uma ampla linha de produtos que oferecem diferentes tipos de cobertu-
ra. Os prêmios mensais podem ser tão baixos quanto R$ 2 e podem chegar a R$ 50. 
Os benefícios (isto é, as indenizações asseguradas) podem chegar a R$ 50.000 para 
seguros de moradia ou de vida, R$ 20.000 para acidentes pessoais e ligeiramente 
abaixo de R$ 4.000 para assistência funeral.

 Clientes: um mercado-alvo bem informado, vivendo uma nova realidade, mas que não 
prioriza os seguros: As discussões em grupo mostraram um mercado de baixa renda 
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bem informado. Confi rmaram que a mobilidade social ascendente dos anos recentes 
(entre 2001 e 2008, mais de 20 milhões de pessoas deixaram as classes de renda E e 
D e ingressaram na classe C) uma nova propensão para o consumo e a um sentimento 
de poder de compra e otimismo quanto ao futuro, resultando num grande crescimento 
de crédito no setor varejista. Ao mesmo tempo, aumentou o endividamento, e essa 
nova realidade está cevando uma cultura de gastos, e não de poupança. Embora o 
valor do seguro seja reconhecido, será necessário um trabalho de convencimento 
do mercado para que os seguros venham a ser comprados. O pagamento regular de 
prêmios é visto como um constrangimento fi nanceiro e parece haver uma preferência 
por enfrentar adversidades fi nanceiras fazendo empréstimos ou contando com ajuda 
familiar. Essas tendências sociais são um alerta para o perigo de este novo poder do 
mercado vir a perder os ganhos da inclusão social por uma atitude inadequada em 
relação à poupança e proteção contra riscos. Esse é um ponto crucial, que necessita 
de uma política pública adequada para que o mercado de microsseguros no Brasil 
possa ser desenvolvido.

 Saúde e risco de acidentes pessoais são os dois itens mais importantes no pensamento 
do público-alvo urbano: Os Grupos de Discussão revelaram uma interessante dife-
rença de pensamento entre o público-alvo brasileiro e o mercado internacional: os 
riscos mais temidos no Brasil são relativos à morte e à saúde. Ainda que a saúde esteja 
em primeiro lugar, o medo de acidentes é mencionado em paralelo. Na hierarquia 
dos riscos que mais preocupam as pessoas, o desemprego veio em segundo lugar. 
Embora a morte tenha sido reconhecida como inevitável e imprevisível, os partici-
pantes dos Grupos de Discussão se mostraram mais preocupados com as despesas 
de funeral de algum membro da família do que com o impacto de sua própria morte 
sobre a família.

 A percepção sobre o que é seguro depende de se ter ou não uma apólice: É marcante 
a diferença de percepção sobre seguros entre as pessoas que possuem uma apólice e 
as que não possuem. Essas últimas mostraram desconfi ança no instrumento, geral-
mente com base em “disse me disse” de conhecidos que tiveram experiência nega-
tiva em alguma reclamação de sinistro. Mais preocupante, no entanto, foi a opinião 
expressada pelos que não tinham seguro, ou mesmo pelos que tinham algum seguro 
mais barato: o seguro “era uma coisa muito cara”. A maioria dos participantes nos 
Grupos de Discussão estimava que o custo de um seguro estava em uma razão de 1 
(de prêmio mensal) para 100 (de indenização). Quando foi perguntado a eles quanto 
achavam que custaria um seguro de vida no valor de R$ 30.000, a resposta comum foi 
“entre R$ 150 e R$ 180 por mês”. Os que tinham seguro, no entanto, mostraram-se 
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não só estar bem a par do real custo do seguro como também que acreditavam que os 
benefícios eram compensadores. Notou-se que os grupos valorizavam especialmente 
os planos para funeral.

 Baixo valor para os clientes: Se é verdade que a introdução do microsseguro, ou de 
produtos de comercialização maciça, aumentou a cobertura, o valor efetivamente 
pago aos clientes tem diminuído. Uma análise dos dados da Susep (período 2001 a 
2008) sobre cinco linhas de produtos particularmente importantes nos microssegu-
ros2 (seguro de vida em grupo, seguro de acidentes pessoais em grupo, seguro de 
vida prestamista, extensão de garantia de produtos e riscos múltiplos) revelou uma 
forte expansão no total de prêmios pagos, um indício do extraordinário crescimento 
dos microsseguros no período. Por exemplo, o total de prêmios pagos para seguros 
de acidentes pessoais em grupo cresceu de pouco mais de R$ 200 milhões em 2001 
para quase R$ 2 bilhões em 2008. O crescimento no seguro de vida prestamista foi 
ainda mais marcante, atingindo quase R$ 2,5 bilhões. Contudo, no mesmo período, 
os índices de reclamação de sinistros caíram, alguns deles fortemente. Para os riscos 
múltiplos, o percentual caiu de 62% em 2001 para 22% em 2008. Para os acidentes 
pessoais em grupo, a queda foi de 30% para 16%. Para os seguros de vida presta-
mistas, o índice foi de 25% em 2008, fi cando em 13% para extensão de garantia. 
Pelos padrões internacionais, esses índices de sinistro são muito baixos. A única ex-
ceção é o produto vida em grupo, com um índice de sinistro de 51%. Um baixo índice 
de reclamações indica que os clientes não valorizam o seguro, atitude que, a longo 
prazo, irá ameaçar a sustentabilidade do mercado. Nos casos de garantia estendida 
e riscos múltiplos, os baixos índices de reclamação combinam-se com despesas de 
vendas muito altas – 50 e 52% do valor do prêmio, respectivamente. São números 
altos, se comparados aos padrões internacionais.

A seguir, os mais importantes impactos da regulamentação no desenvolvimento 
do mercado de microsseguros:

A política de inclusão social criou um sistema de pagamento facilitado e provo-
cou forte crescimento do microcrédito: A ênfase dada pelo governo brasileiro à 
inclusão social e fi nanceira resultou numa série de mudanças nos regulamentos que 
benefi ciaram o crescimento dos microsseguros. Entre elas destaca-se a introdução 
dos correspondentes bancários. Desde então, foram estabelecidos mais de 130.000 

2 A Susep não coleta os dados referentes a microsseguro como uma categoria separada. Sendo assim, a análise focalizou 
as linhas de produtos que incluem uma grande proporção de apólices que podem ser classifi cadas como microsseguros.
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correspondentes bancários, criando uma ubíqua e amigável rede de pagamentos 
que atinge mesmo os mais remotos dos mais de 5.000 municípios brasileiros. 
Desta forma, tornou-se disponível uma ampla (e relativamente barata) avenida para 
pagamento dos prêmios. Ao mesmo tempo, a determinação do Banco Central de 
que 2% dos depósitos à vista dos bancos fossem direcionados a operações de mi-
crofi nanças contribuiu decisivamente para o crescimento do crédito para clientes de 
baixa renda, estimulando os seguros de vida prestamistas.
A interação entre legislação trabalhista e de corretagem deu forma aos modelos 
de distribuição de massa: A legislação brasileira não prevê a categoria de agente. 
A comissão de corretagem só pode ser paga a um corretor e, nos casos em que não 
houver corretor, diz a Lei que uma quantia equivalente à “comissão usual” deverá 
ser paga à Funenseg para fi nanciar a educação sobre seguros. Acresce que outros 
dispositivos constitucionais e legais de proteção ao trabalho reconhecem uma rela-
ção de emprego quando uma pessoa tem uma porcentagem específi ca de sua renda 
originando-se de uma só fonte.
O efeito conjugado do regime de corretagem e da legislação trabalhista gerou os 
modelos de distribuição em massa existentes no mercado brasileiro de microssegu-
ros. As seguradoras passaram a utilizar a fi gura do “estipulante” (um representante) 
para encaminhar propostas de seguro em nome delas, numa parceria com varejistas 
e outros terceiros que possuam vastas redes de distribuição e numerosa força de 
venda. Esse tipo de arranjo interpõe um anteparo entre a seguradora e o estipulante, 
evitando que seu relacionamento venha a ser interpretado como uma relação direta 
de emprego. Com base em seu desempenho e no suporte administrativo que esteja 
dando, o estipulante recebe uma comissão, que ele pode repassar a seus vendedores 
a título de incentivo. Pode-se dizer, portanto, que os seguros “cavalgam”, pegam 
uma carona na força de vendas de terceiros. Além da fi gura do estipulante, esses 
canais também envolvem um corretor, o que termina por torná-los mais longos e 
mais dispendiosos. As fi rmas que operam com seguro funeral, que vendem de fato 
uma espécie de seguro de vida, têm tirado vantagem de não estarem sujeitas a esses 
regulamentos, e assim seus canais de distribuição são em geral muito mais curtos 
– e mais baratos.
A regulamentação facilitou o uso de novos canais de distribuição: O Código Bra-
sileiro de Seguros delega ao CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) e à 
Susep (Superintendência de Seguros Privados) poderes para regular detalhes sobre 
o provimento de seguros, o que permite que essas instituições sigam ajustando as 
regras em correspondência ao desenvolvimento do mercado. Ao longo dos últimos 
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oito anos essa fl exibilidade foi usada para introduzir várias modifi cações, que per-
mitiram a criação de novos canais e novos produtos. Particularmente notável é a 
Circular 267/2004, que expandiu os canais de distribuição para os seguros de vida 
em grupo populares. Também merece menção a série de circulares que defi niram 
com clareza o papel e a posição do estipulante.
Custos crescentes para satisfazer exigências legais e requisitos relativamente altos 
quanto ao capital e solvência desanimam pequenas seguradoras: Desde 2003, a Susep 
tem se ocupado em modernizar a regulamentação dos seguros no Brasil, aperfei-
çoando sua estrutura legal. Embora essas melhorias tenham trazido estabilidade ao 
setor, elas também aumentaram o fardo regulatório e as barreiras para ingresso de 
novas seguradoras. Somam-se a isso os requisitos relativamente elevados de capital 
mínimo, consistindo numa parcela fi xa (R$ 1,2 milhão) e outra variável, conforme 
a área de atuação da seguradora. Para as duas regiões mais lucrativas do país, São 
Paulo e Rio de Janeiro, a parcela variável é de, respectivamente, R$ 8,8 milhões e 
R$ 2,8 milhões. Além desses requisitos de capital, as seguradoras devem manter 
margens de solvência de zero a R$ 4,1 milhões, dependendo do tipo de atividade. 
Para ser uma seguradora no Brasil, é preciso dispor de vultoso capital, um fato 
que tem desanimado fi rmas de menor porte. No entanto, frequentemente são essas 
organizações menores que trazem ao mercado do microsseguro as melhorias mais 
signifi cativas, através das inovações que introduzem em seus produtos e métodos 
de distribuição. Cabe lembrar também que custos maiores para atender exigências 
legais e capital elevado serão repassados aos clientes, encarecendo o microsseguro 
e difi cultando sua penetração na região mais baixa do espectro de renda.
Pesada carga fi scal: O negócio dos seguros está sujeito a cinco diferentes impostos, 
entre os quais um imposto sobre operações fi nanceiras (IOF) que varia entre 0,38% 
do prêmio (vida), 2,38% (saúde) e 7,38% (outros ramos). Para avaliar o impacto desses 
impostos nos provedores e consumidores de microsseguro, modelamos um estudo 
sobre as cinco linhas de produtos mais provavelmente subscritos como microsseguros 
(ver acima). Como base de cálculo, usamos o valor direto dos prêmios (excluindo o 
resseguro) para cada linha de produto conforme registrado na base de dados da Susep. 
Essa análise provisória mostrou que a carga fi scal total para grandes empresas (com 
menores despesas administrativas do que as pequenas), expressa em porcentagem 
do lucro antes dos impostos, varia de 46%, para os seguros de acidentes pessoais 
em grupo, a 91%, para os riscos múltiplos. No entanto, quando se compara a parte 
do prêmio tomada pelos impostos com aquilo que se reverte aos clientes em claims 
(indenizações), os números se tornam mais gritantes: os seguros de vida em grupo 
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e prestamista apresentam carga fi scal equivalente a 28% e 76% dos sinistros pagos, 
respectivamente. Porém, para as demais linhas de produto, a parte dos impostos é 
igual ou muito maior do que a parte dos clientes: 100% para riscos múltiplos, 180% 
para acidentes pessoais em grupo e 203% para extensão de garantia. Pode-se ver, 
portanto, que os impostos têm um grande impacto na viabilidade e lucratividade das 
linhas de produtos de microsseguros.
Oferta de capitalização conjugada à distribuição de microsseguros: O fato de ser 
permitida a capitalização (um dispositivo legal histórico no Brasil, que poucos outros 
países usam) tem se mostrado um forte estímulo para a venda de microsseguros. 
As seguradoras têm permissão para comprar títulos de capitalização, separar o 
componente de poupança e ceder o valor do título a seus segurados. O atrativo de 
um sorteio lotérico mostrou-se fundamental para o sucesso de muitos esquemas 
de microsseguros. Ainda que haja certa preocupação a respeito de o elemento “ca-
pitalização” enfraquecer o valor que se dá ao seguro em si, há limitados indícios de 
que este seja o caso, uma vez que o elemento poupança é retirado.
Regulamentação do seguro saúde restringe o escopo do microsseguro saúde: 
A Constituição brasileira consagra o direito universal à proteção da saúde, fazendo 
com que o Estado gaste maciçamente em saúde pública. O mercado para os planos 
suplementares de saúde é caracterizado por uma regulamentação estrita, que proíbe 
a exclusão de doenças prévias ou cálculos específi cos de custo, baseados no risco in-
dividual. Além disso, os planos de saúde privados são obrigados a oferecer benefícios 
mínimos previstos nos regulamentos. Esses condicionamentos tornam caro o seguro 
saúde. Todavia, não há opção por uma segunda linha de planos com benefícios mais 
modestos mas com prêmios mais baratos que pudessem ao menos oferecer alguma 
proteção. Ainda que os custos com saúde tenham sido indicados pelas famílias de 
baixa renda como o principal risco com que se deparam, o microsseguro de saúde 
(com exceção de alguns planos dentais que são relativamente baratos) continuará 
fora do alcance da maioria das pessoas do mercado de baixa renda. Por causa dessa 
situação, algumas seguradoras que não atuavam no campo da saúde passaram a 
oferecer benefícios limitados na área (tais como reembolso hospitalar e descontos em 
farmácias e clínicas) incluídos em apólices destinadas ao mercado de baixa renda. 
Parece estar havendo uma demanda bastante signifi cativa para esses benefícios, o 
que pode vir a se tornar uma força determinante da direção que o mercado de mi-
crosseguro tomará. 
Regulamentação concernente aos correspondentes bancários: Na lei atual, os cor-
respondentes bancários não têm permissão para comercializar seguros, ainda que 
tenham sido registrados como corretores.
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Projeto de Lei sobre microsseguros: Durante 2008, um Projeto de Lei sobre micros-
seguros foi apresentado no Congresso brasileiro para formular os aspectos regulatórios. 
O CNSP nomeou uma Comissão Consultiva sobre Microsseguros que recomendou 
várias mudanças, devidamente introduzidas no projeto. As mais importantes são as 
seguintes:

• A criação de fi rmas especializadas em microsseguros que atuarão exclusivamente 
nesse campo. Alternativamente, as seguradoras existentes poderão criar divisões 
separadas para aproveitar os benefícios da nova legislação.

• A criação de uma nova categoria de corretores para microsseguros, para a qual as 
exigências de qualifi cação serão mais simples.

• A ofi cialização de uma nova categoria de intermediários, chamados de correspon-
dentes de microsseguros. Eles terão poderes para coletar prêmios e praticar outros 
atos necessários para a comercialização e administração dos microsseguros.

• A criação de um regime fi scal especial, que limitará o Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras a não mais de 1% e permitirá que todos os impostos incidentes sejam pagos 
em conjunto com o valor de 1% da receita gerada pelas operações de microsseguro. 
Isso trará uma marcante redução da carga tributária sobre os microsseguros.

O Projeto de Lei inicialmente incluía o seguro funeral, mas depois isso foi retirado.

Recomendações
Para que o crescimento do mercado de microsseguros no Brasil continue a ocorrer 

e seja acelerado, fazemos as seguintes recomendações:

 Objetivos de uma política pública: a análise do mercado revelou pelo menos três 
políticas públicas a serem imperativamente perseguidas:

• Grandes riscos descobertos em domicílios pobres: Nossa estimativa sobre exis-
tirem de 23 a 33 milhões de clientes de microsseguros não signifi ca que suas 
necessidades básicas de cobertura de risco estejam atendidas. Alguns deles podem 
ter apenas uma garantia estendida para um eletrodoméstico, um seguro funeral 
para um membro da família ou um seguro de crédito prestamista como colateral 
de um empréstimo pendente. Contudo, se uma dessas famílias for atingida por um 
risco grave, especialmente riscos de saúde, ou de falecimento ou incapacitação do 
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arrimo da família, que levam à cessação da receita familiar ou a um crescimento 
incontrolável das despesas, ela não estará coberta e provavelmente se tornará um 
encargo do Estado se não encontrar outro meio de remediar suas necessidades.

• Riscos de rendimentos decorrentes de uma nova realidade: O signifi cativo cres-
cimento do uso do crédito nas classes C, D e E não acompanhado de um aumento 
na poupança criou amplas áreas de vulnerabilidade entre as pessoas em recente 
ascensão social. Na ausência de empregos formais e seus benefícios, como pensão 
e aposentadoria, as pessoas estarão caminhando para depender do Estado quando 
se aposentarem ou perderem seu fl uxo de rendimentos. Isso representa um risco 
para o Estado, em seu papel de recurso fi nal de proteção. Ainda mais importante: 
isso também pode pôr em perigo os ganhos da inclusão social.

• Baixo valor para os clientes: Uma baixa taxa de sinistros signifi ca que os clientes 
atribuem baixo valor ao seguro. Isso é agravado pelo fato de que esse mercado 
é formado por segurados “de primeira viagem”, sem aquela prática necessária 
para fazer o melhor uso do seguro na cobertura dos riscos da família e de sua 
renda e patrimônio. Produtos de seguro de baixo retorno para os clientes acabam 
por provocar questões de proteção ao consumidor e abalam a sustentabilidade de 
todo o sistema.

 Para que regulamentar? Se o mercado segurador brasileiro conseguiu atingir entre 
23 e 33 milhões de pessoas de baixa renda nos últimos oito anos, por que seria agora 
necessário criar uma regulamentação específi ca para os microsseguros? Sugerimos 
aqui três razões principais:

• Custos altos limitam o alcance dos produtos e seu valor para os clientes: 
Em um setor de seguros da magnitude do brasileiro, os custos de distribuição 
dos produtos que interessam à linha dos microsseguros são mais altos do que 
seria de se esperar, ao passo que o valor de sinistros reclamados é mais baixo, 
especialmente se comparado com outros mercados emergentes. Isso signifi ca que 
tais custos, mais altos do que os necessários, devem ser causados pela estrutura do 
mercado (inclusive as forças competitivas), pelo custo para obedecer às exigências 
legais ou por outros custos impostos pela legislação. Mudanças adequadas nos 
regulamentos podem baixar esses custos e melhorar a dinâmica competitiva.

• Um sistema de distribuição subótimo: Nos modelos de distribuição em massa 
usados no Brasil para o microsseguro, a relação primária do cliente (segurado) 
não é com a seguradora, mas sim com o varejista ou outro terceiro que opere no 
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varejo, no microcrédito ou em serviços bancários. A análise do mercado mostrou 
que os produtos de seguro vendidos através desses canais com frequência servem 
mais para mitigar os riscos do distribuidor do que para dar cobertura aos riscos 
do segurado. Ainda, os vendedores das apólices não necessariamente contribuem 
para o desenvolvimento de uma cultura geral sobre seguros na base de clientes. 
Para o crescimento de um mercado de seguros maduro é essencial que haja um 
equilíbrio entre os interesses da seguradora, do distribuidor terceirizado (e seus 
empregados) e do cliente. A experiência mostra que, para atingir tal equilíbrio, 
é necessária uma intervenção regulatória.

• Utilizando o microsseguro como uma ferramenta de proteção social: O aumento 
da proteção de risco de todas as famílias reduz as obrigações de proteção social do 
Estado. Há, portanto, sólidos motivos para o Estado criar incentivos fi scais para 
crescimento do microsseguro. Para que tais incentivos (fi scais, por exemplo) afetem 
o mercado visado, será necessário um claro delineamento dos produtos a serem be-
nefi ciados, assim como medidas para evitar abusos e/ou arbitragem regulatória.

 Reconhecer que diferentes subsetores dos seguros necessitam de incentivos distin-
tos: Os vários subsetores do mercado brasileiro de seguros irão reagir a diferentes 
incentivos regulatórios simplesmente por servirem a diferentes mercados, estarem em 
diferentes níveis de desenvolvimento e sofi sticação e terem diferentes níveis de re-
cursos. Assim sendo, enquanto algumas mudanças nos regulamentos de distribuição 
(por exemplo, a criação do corretor de microsseguros) interessarão a todo o setor, 
outras, como as reduções no capital exigido ou dos requisitos para registro, prova-
velmente terão um impacto distinto nas diferentes categorias de empresas. Recomen-
damos que, ao ser abordada a questão da regulamentação, sejam reconhecidos pelo 
menos três subsetores distintos:

i. Grandes seguradoras, com grande capital (no Brasil, frequentemente ligadas a 
bancos), cujos mercados primários estejam nas categorias tradicionais de segu-
ros. Poderiam ser incentivadas pela redução dos custos dos microsseguros e dos 
impostos;

ii. Seguradoras menores, formalmente registradas, que sejam especializadas em 
microsseguros ou que tenham interesse em trabalhar nesse mercado. Além de 
reduções no custo de vendas e nos impostos, essas fi rmas também serão sensíveis 
a reduções nos requisitos para registro, inclusive no que diz respeito a capital 
mínimo e índice de solvência;
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iii. Provedores de assistência funeral. Atualmente fora do regime regulatório, no 
entanto, competem com seguradoras registradas que oferecem serviços similares. 
Embora os provedores de assistência funeral tenham um forte incentivo para 
permanecer à margem do regime regulatório, é possível que acabem achando 
que o Regime Fiscal para Microsseguros será, afi nal, muito atraente.

 Defi nir o microsseguro de forma tão ampla quanto possível: Os produtos atualmen-
te consumidos pelo mercado de microsseguros cobrem toda a gama de categorias 
vida e não-vida, com uma expressiva variedade de prêmios e níveis de benefícios. 
Ao mesmo tempo, há uma grande necessidade de produtos de poupança a longo 
prazo (semelhantes a VGBL), a serem oferecidos como parte do programa geral de 
microsseguros. A atual legislação de seguros, bem como o proposto Projeto de Lei 
sobre Microsseguros, permitem que a regulamentação venha a estabelecer categorias 
separadas de produtos de microsseguros. Para facilitar a máxima expansão do acesso 
ao microsseguro e, ao mesmo tempo, tornar realidade os objetivos da política pública, 
sugerimos que as categorias desse tipo de seguro sejam defi nidas de forma a incluir 
uma escala de produtos tão ampla quanto possível. Recomendamos, particularmente:

• Pelo menos duas categorias para riscos: Uma primeira categoria de produtos com 
riscos sistematicamente menores, o que permitirá reduzir os requisitos estruturais 
legalmente exigidos. Depois, uma segunda categoria de produtos de maior risco, 
que incluiria os produtos com poupança contratual. 

• Uma modelagem atuarial para estabelecer os limites de benefícios por cate-
goria de produtos: Os níveis exatos dos limites de benefícios para as diferentes 
categorias de produtos deveriam ser estabelecidos com base em uma modelagem 
atuarial para determinar as implicações de risco para distintos níveis de benefí-
cios e variados portes de seguradoras. Será importante encontrar um ponto de 
equilíbrio entre a limitação do risco (e, consequentemente, dos níveis dos bene-
fícios admitidos para determinada categoria de produtos) e o valor de risco que 
satisfaça os desejos do mercado, atuais e potenciais. Se os benefícios fi carem em 
nível mais baixo do que aquele divulgado pelo mercado-alvo ou oferecido pelo 
mercado em si, os produtos simplesmente não serão vendáveis. 

• Produtos multíplices: Ao defi nir as categorias de produtos do microsseguro, deve 
ser dada especial atenção aos multíplices. São esses produtos que dominam o 
mercado de baixa renda e continuarão a ser o esteio principal dos microsseguros 
no Brasil.
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• Aplicar arbitragem regulatória: O risco de adotar uma defi nição muito ampla 
do microsseguro é permitir que alguma seguradora, na busca de vantagens con-
cedidas ao microsseguro, tente classifi car como tal produtos que não deveriam 
estar na categoria, por não objetivarem inclusão social ou clientes de baixa renda. 
Por exemplo, em vez de vender uma apólice de vida com um alto valor de be-
nefício, a seguradora poderia vender ao mesmo cliente várias apólices de vida 
com valores menores de benefício. Em vez de determinar limites baixos para o 
benefício, a arbitragem regulatória poderia restringir o uso dos produtos de mi-
crosseguro a um produto por categoria por cliente. Para fazer cumprir tal norma, 
seria necessária a criação (ou adaptação) de uma base de dados que contivesse 
registros de todos os produtos de microsseguros e identifi casse seus compradores 
através do CPF ou outro número de identifi cação apropriado. 

 Circunscrever as microsseguradoras especializados aos produtos de baixo risco: 
Para garantir a longo prazo o fortalecimento da indústria, será necessário estabelecer 
requisitos organizacionais para as microsseguradoras especializadas que não sejam 
iguais aos das seguradoras existentes. Os referidos requisitos deverão ser enunciados 
de forma a estimular a entrada de novos atores. Esses novatos poderiam ser pequenos 
operadores desejosos de experimentar novas tecnologias ou combinações de produtos. 
Uma opção específi ca a ser considerada seria estabelecer que as microsseguradoras 
especializadas que fi cassem sujeitas a uma menor exigência de capital teriam seu 
campo de ação circunscrito a microsseguros de baixo risco, enquanto as seguradoras 
de maior porte, que já satisfazem os requisitos de capital e reservas técnicas da Susep, 
poderiam oferecer produtos de microsseguro das categorias de maior risco.

 Estabilizar e fortalecer a intermediação dos microsseguros por Lei do Congresso: 
Embora a maioria dos pontos levantados acima possa ser tratada por legislação se-
cundária, não é o que deve ocorrer no que diz respeito aos desafi os da intermediação. 
Neste caso, o objetivo estratégico deve ser facilitar a venda continuada dos produtos 
de microsseguros pelas equipes de terceiros (notando-se que a receita primária desses 
profi ssionais não vem da venda de seguros) e, ao mesmo tempo, ajudar as segurado-
ras em seus esforços para criar uma melhor consciência sobre seguros, melhorar a 
cultura sobre o tema e vender uma maior variedade de produtos através desses canais. 
Para alcançar esses objetivos, será necessário, no mínimo, uma reforma no atual 
regime de corretagem com o intuito de permitir a criação de uma nova categoria de 
corretores. Para isso, será necessária uma Lei do Congresso. O Projeto de Lei sobre 
Microsseguros é um bom ponto de partida.

 Eliminar a atual proibição de os correspondentes bancários venderem seguros: 
Os correspondentes bancários são, potencialmente, o mais poderoso canal de dis-
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tribuição para os microsseguros no Brasil. Pela legislação, eles não têm permissão 
para vender seguros. Os regulamentos sobre seguros tampouco permitem que eles 
intermedeiem vendas, a não ser que sejam registrados como corretores. Para destravar 
esse canal de distribuição serão necessárias duas mudanças na regulamentação: pri-
meiramente, os correspondentes bancários precisariam ser habilitados a intermediar 
a venda de seguros (em suas atribuições como correspondentes, e não na estrutura 
de seu negócio principal); esta mudança permitiria que uma seguradora contratasse 
a intermediação de seguros com um ou vários grupos desses correspondentes, o que 
requer uma decisão do Banco Central. Em segundo lugar, os empregados dos cor-
respondentes bancários precisam ser autorizados a vender seguros – uma mudança 
que será facilitada se o Projeto de Lei sobre Microsseguros for aprovado e eles forem 
classifi cados como corretores de microsseguros. Com essas duas mudanças, um vasto 
canal para distribuição de microsseguros no Brasil será desbloqueado. 

Regime fi scal para os microsseguros: A introdução de um regime fi scal espe-
cial para os microsseguros no Brasil terá um impacto decisivo no acesso ao seguro. 
Quando o impacto fi scal desse regime (admitindo que o escopo do microsseguro seja como 
recomendado acima) vier a ser avaliado, alguns fatores deverão ser levados em conta: 
(1) receita dos produtos atuais de microsseguro que houver sido sacrifi cada; (2) receita 
que será ganha nas novas vendas de produtos resultantes da introdução do novo regime; e 
(3) incremento potencial das despesas governamentais se o novo regime não for introduzido, 
o que resultará numa cobertura de risco inadequada para as famílias de baixa renda.

Introdução
Estudos Preliminares e Metodologia

Após uma história econômica turbulenta, o Brasil atingiu um notável progresso 
social e econômico. Tal fato se refl etiu na indústria dos seguros, na qual ocorreu um 
destacado aumento de penetração e atividade nas camadas média e baixa do mercado. 
Os produtos de seguros destinados à camada mais baixa do mercado são internacional-
mente conhecidos como microsseguros.

No Brasil, os microsseguros representam, em princípio [em tese], uma nova opor-
tunidade de mercado de vasto potencial. A experiência internacional tem demonstrado 
que, através da inovação e da construção de uma estrutura legal favorável, o mercado 
de baixa renda pode ser atendido de maneira viável e lucrativa. No entanto, no caso do 
Brasil, a meta não é apenas a oportunidade de negócio.
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O microsseguro pode se tornar também uma potente ferramenta de proteção social. 
Em tempos de crise, as pessoas pobres são, em geral, as que estão mais expostas a riscos 
e as menos habilitadas a proteger a si próprias. Calamidades, como a súbita morte de 
um membro da família, uma doença, ferimentos graves, perda de renda ou de um bem, 
aumentam a vulnerabilidade dos pobres por interromperem o difícil processo de acúmulo 
de ativos. É frequente que famílias que, penosamente, conseguiram sair de um estado 
de pobreza se vejam atiradas de volta a esse estado quando são atingidas por sinistros. 
Na falta de uma proteção governamental direta, esses riscos podem ser mitigados por 
meio de poupança, redes informais de apoio ou mecanismos comunitários de distribuição 
de riscos. No entanto, essas estratégias podem não ser sufi cientes e falhar justamente 
quando a necessidade de auxílio for maior. 

A experiência internacional mostrou que seguros podem ter uma paticipação impor-
tante em amenizar tais riscos para pessoas de baixa renda. Uma pessoa que não consiga 
acumular economias que cubram eventuais perdas pode, no entanto, ser capaz de pagar 
os prêmios de um seguro contra o risco, desde que o referido seguro seja formatado 
especialmente para os pobres e tenha um custo suportável por eles.

A criação de uma proteção contra riscos baseada no mercado da população de 
baixa renda poderá ter um papel vital no esforço brasileiro para inclusão social. 
Um objetivo-chave no desenvolvimento do microsseguro no Brasil deverá ser a salva-
guarda dos avanços já obtidos no aumento da renda de milhões de domicílios que re-
centemente emergiram da pobreza através das políticas governamentais para a inclusão 
social e o crescimento econômico.

Objetivos do presente estudo. Este estudo foi encomendado pela Funenseg e pela 
CNSeg para servir como uma avaliação independente do mercado de microsseguros, 
dos fatores que impulsionam seu desenvolvimento e da interface com os regulamentos. 
Será proposta uma estratégia para desenvolvimento do mercado que estará relacionada 
com critérios para regulamentação e com a formatação dos produtos. Ao mesmo tempo, o 
estudo visará à formação de uma base de informações para a formulação de uma estratégia 
pelo setor, inclusive no que diz respeito ao diálogo entre os diferentes atores na cadeia 
de atividades do seguro e às relações entre a indústria e as autoridades reguladoras.

Metodologia. A análise que este relatório contém está baseada em:

• Conhecimentos adquiridos durante duas semanas de consultas no Brasil, em setembro 
de 2009, com visitas a Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília e São Paulo.

• Uma análise dos dados do IBGE sobre o uso de serviços socioeconômicos e fi nan-
ceiros subcontratada com a fi rma IETS, baseada no Rio de Janeiro.

• Percepção do mercado, pelo lado da demanda, colhida através de 15 discussões em 
Grupos Focais formados por pessoas de baixa renda, conduzidas pelo Sr. João For-
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tuna no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Fortaleza, com a fi nalidade de conhecer 
sua experiência com risco, suas estratégias para enfrentá-los e sua percepção sobre 
seguros (um relatório completo sobre a pesquisa com Grupos Focais está disponível 
num documento separado).

• Uma avaliação das pesquisas disponíveis em relatórios (desktop research), inclusive a 
pesquisa encomendada pela Funenseg para instruir a Comissão Consultiva do CNSP e 
os relatórios preparados pelo Grupo de Trabalho da Susep sobre os Microsseguros.

• Uma análise da estrutura de regulamentos (baseada, entre outros documentos, no 
segundo relatório do Grupo de Trabalho da Susep sobre Microsseguros, que analisou 
as barreiras legais a esse tipo de seguro) e de exemplos internacionais, para melhor 
apreender a regulamentação dos microsseguros.

Estrutura. O relatório examina o escopo da expansão do microsseguro no Brasil 
e as oportunidades e desafi os envolvidos no processo, a fi m de formar uma base para 
recomendações estratégicas. A análise abrange o pertinente contexto socioeconômico 
e fi nanceiro, bem como os aspectos de demanda, oferta e regulamentação do mercado. 
As seções do relatório são as seguintes:

• A Seção “O Contexto do Mercado” descreve os contextos macroeconômico, de 
inclusão social e do setor fi nanceiro.

• A Seção “Provedores de Seguros, Produtos e Canais de Intermediação” analisa 
o atual mercado de seguros em termos dos diferentes agentes que atuam em sua 
cadeia de valor; dos vários canais de distribuição usados; dos produtos que são re-
levantes para as operações de microsseguro; e do uso atual de seguros no Brasil.

• A Seção “Entendendo o Cliente Potencial Microsseguro” passa em revista as 
percepções dos consumidores de baixa renda declaradas na série de Grupos Focais 
realizada.

• A Seção “Conclusões sobre o Mercado de Microsseguros” sumariza as caracte-
rísticas principais do mercado e lista o que consideramos como os propulsores para 
o desenvolvimento do microsseguro no Brasil.

• A Seção “A Estrutura Regulatória dos Microsseguros” delineia a estrutura de 
regulamentação para os microsseguros.

• A Seção “Desenvolvimento do Mercado de Microsseguros: Objetivando uma 
Estratégia” sugere uma estratégia para o desenvolvimento do mercado de mi-
crosseguros no Brasil. Isso inclui objetivos de uma política pública, avaliação do 
mercado-alvo potencial e os mais prováveis canais de distribuição para atingir o 
público, bem como os aspectos principais a serem considerados na estruturação dos 
regulamentos para esse mercado.
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Definições e Estrutura Analítica
Defi nição conceitual. O primeiro relatório parcial do Grupo de Trabalho da Susep 

trata em detalhes da defi nição de microsseguro. Após examinar o mercado-alvo e suas 
características, ele conclui que mais importante do que defi nir o nível de renda do merca-
do-alvo será defi nir conceitualmente o que é microsseguro. Nessa linha de pensamento, 
a Comissão Consultiva sobre Microsseguros no Brasil adotou a seguinte defi nição:

“Proteção fi nanceira prestada por seguradoras autorizadas à população de baixa 
renda contra riscos específi cos, em troca do pagamento de prêmios proporcionais 
à probabilidade de ocorrência dos ditos riscos e ao respectivo custo, dentro da le-
gislação pertinente e dos princípios geralmente aceitos na atividade de seguros.”

Seguros accessíveis ao mercado de baixa renda. Essa defi nição está alinhada com 
a que consta no documento da IAIS intitulado “Aspectos da regulamentação e super-
visão dos microsseguros”, no qual o microsseguro é defi nido como “um seguro que é 
procurado pela (ou accessível à3) população de baixa renda, fornecido por diferentes 
empresas, sempre de acordo com as práticas habituais do seguro (que deverão incluir 
os Princípios Fundamentais para as Operações de Seguros, da IAIS). Vale ressaltar que 
isso signifi ca que o risco segurado numa apólice de microsseguro deverá ser gerenciado 
de acordo com os princípios que regem a indústria de seguros e custeado por prêmios 
(IAIS, 2007)”.

Essa defi nição de microsseguros se apoia em três conceitos: “seguro”, “acessibilidade” 
e “população de baixa renda”.

 Seguro: O microsseguro é parte do amplo mercado de seguros em geral, caracterizan-
do-se por seu foco no segmento de baixa renda do público-alvo, que frequentemente 
necessita de métodos de distribuição peculiares, bem como de produtos especialmente 
formatados. Embora haja várias defi nições, um seguro geralmente é entendido como 
um contrato pelo qual uma seguradora se compromete a prover um benefício especí-
fi co4. Um seguro não se confunde com, por exemplo, seguridade social, pelo fato de 
ser custeado por prêmios relacionados aos riscos, e porque os benefícios são pagos 
com recursos provenientes de um fundo gerenciado segundo os princípios da atuária5. 

3 Inserção feita pelos autores.
4 Note-se que, algumas vezes, tal benefício pode não ser uma indenização em dinheiro, mas sim uma proteção do 
segurado feita pela seguradora. 
5 Ao passo que a seguridade social é custeada diretamente pelo orçamento anual do governo.
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Um produto de seguro transfere o risco do segurado para a seguradora, que garan-
te a ele o benefício pactuado, desde que os prêmios estejam pagos. Tal benefício 
pode incluir uma ou mais somas em dinheiro, que podem ser fi xas ou equivalentes 
a uma despesa ou perda específi ca, a determinados serviços ou vir sob a forma de 
uma pensão. O benefício também pode ser pactuado em espécie (por exemplo, pela 
substituição de um produto ou pela prestação de um serviço).

 Acessibilidade: os produtos de microsseguros precisam ser accessíveis à população 
de baixa renda. A chamada inclusão fi nanceira é a situação na qual os consumidores, 
especialmente os de poder aquisitivo reduzido, conseguem acessar, e usar numa base 
sustentável, serviços fi nanceiros que sejam apropriados às suas necessidades:

• Fatores de acesso. Os fatores de que depende o acesso incluem modicidade de 
preços, proximidade física, regulamentação e requisitos para qualifi cação exigidos 
pela seguradora. Um desses fatores, ou uma combinação deles, pode empurrar para 
cima o custo de uma apólice de seguros, tornando difícil, ou mesmo impossível, 
sua aquisição por alguns compradores potenciais.

• Fatores de uso. Além das citadas barreiras para o acesso, pode haver a presença 
de fatores obstantes, que tiram o ânimo das pessoas de adquirir o produto, mesmo 
quando elas têm acesso. Tais fatores incluem a existência de alternativas informais, 
o temor pelos “caminhos ofi ciais” e o papelório exigido pelas seguradoras, um 
sentimento de desconfi ança no setor formal, etc.

 Tanto os fatores de acesso quanto os de uso são importantes infl uências no desen-
volvimento de um mercado de seguros e serão considerados neste relatório. 

 Produtos adequados. É importante notar que inclusão fi nanceira também pode ser 
defi nida em termos de produtos adequados. Não se trata, portanto, de meramente 
oferecer aos pobres determinado produto, mas sim de oferecer produtos que tenham 
valor para eles e por eles possam ser usados. No caso dos microsseguros, isso signifi ca 
que não se pode considerar apenas o lado das vendas, a aceitabilidade do produto, 
mas deve-se também considerar o lado da indenização dos sinistros, pois é nisso que 
o seguro mostra seu valor.

 A população de baixa renda: A correlação entre baixa renda e microsseguros tem uma 
importante infl uência nos produtos oferecidos, pois “baixa renda” signifi ca também 
“baixos prêmios”, o que exigirá condicionantes especiais na formatação dos produtos, na 
escolha dos canais de venda e dos modelos de negócio, de forma a oferecer os mesmos 
a custos suportáveis. Baixos prêmios, por seu lado, resultarão em margens apertadas, 
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que exigirão altos níveis de efi ciência, tanto na operação do mercado quanto na sua 
regulamentação6. Os seguintes pontos devem ser levados em conta:

• Pobreza relativa e pobreza absoluta. O microsseguro não está necessariamente 
restrito às pessoas que estejam abaixo de certa linha de pobreza, nacional ou inter-
nacional. Tais linhas de pobreza geralmente são defi nidas para separar os segmentos 
mais vulneráveis de uma sociedade e disparar uma intervenção governamental 
como último recurso. Contudo, podem existir outros domicílios de baixa renda que, 
mesmo não estando abaixo da linha de pobreza, ainda têm rendimentos baixos, são 
vulneráveis e não são atendidos pelo setor fi nanceiro formal.

• Salário mínimo não é uma referência fi xa. De modo semelhante, como argu-
mentou o Grupo de Trabalho da Susep, múltiplos do salário mínimo podem dar 
uma indicação sobre a população-alvo, mas não servem como uma linha de corte 
absoluta para o mercado-alvo, pois o salário mínimo é um instrumento de política 
pública ajustado anualmente em valor superior à infl ação. Uma defi nição rigorosa 
de classes de renda para os microsseguros usualmente só é necessária quando 
existe uma política de subsídios e o governo deseja restringi-los a um segmento 
muito específi co da sociedade. No entanto, como defenderemos neste relatório, 
deve-se tomar cuidado para que não se faça uma defi nição demasiadamente 
restritiva do mercado-alvo.

• Não focalizar apenas a pobreza, mas também a expansão do mercado. Do ponto 
de vista de desenvolvimento do mercado, facilitar o atendimento, isto é, expandir 
seu alcance, é também uma meta importante, a ser desenvolvida lado a lado com 
o objetivo maior de dar proteção social aos mais pobres e vulneráveis. Para tornar 
mais fáceis as operações de mercado é preciso entender como ele evolui. Embora a 
extensão do mercado para as faixas de baixa renda possa ser acelerada ou impelida 
para bolsões específi cos de clientes de menor poder aquisitivo, o ímpeto/trajetória 
de desenvolvimento provavelmente seguirá o potencial de renda. O mercado sempre 
preferirá os ambientes mais lucrativos (mais próximos) do que os menos lucrativos. 
Se for possível levar as seguradoras para um segmento de mercado vizinho à sua 
área de atuação, mas ainda não servido por elas, estar-se-á um degrau mais perto 
de um mercado totalmente inclusivo. Dado que a maior parte do mercado não aten-
dido nos países em desenvolvimento está nas faixas de baixa renda, sua expansão 
acabará por servir também aesse público de menor poder aquisitivo, mesmo que a 
evolução das faixas de renda média para as de baixa renda se dê de maneira gradual. 
Esse ponto será abordado em detalhe na discussão sobre estratégia (Seção “Desen-
volvimento do Mercado de Microsseguros: Objetivando uma Estratégia”).

6 Apesar desse enfoque peculiar, o microsseguro continua sendo parte integrada do mercado de seguros, e como tal deve 
ser gerenciado.
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O Contexto do Mercado
Entender o contexto dentro do qual o mercado de microsseguros funciona é vital 

para entender os propulsores do desenvolvimento, atuais e futuros. Nesta seção iremos 
destacar os contextos macro e socioeconômico, inclusive as tendências que envolvem a 
inclusão social, bem como o contexto do setor fi nanceiro.

Aspectos Macro e Socioeconômico
Uma população numerosa, diversifi cada e predominantemente urbana. O Brasil 

tinha uma população de cerca de 192 milhões de pessoas em 20087. Isso põe o país como 
a 5a nação mais populosa do mundo (Banco Mundial, 2008a). A população brasileira é 
altamente urbanizada em comparação com muitos outros países em desenvolvimento, 
com 85% de todos os brasileiros vivendo em áreas urbanas. 61% dos domicílios se situam 
nas regiões Sul e Sudeste, que são as relativamente mais ricas. Dado o seu tamanho, 
o Brasil é muito diversifi cado, um continente dentro de um país, com variadas regiões 
climáticas e setores dissimilares, e é improvável que uma estratégia “tamanho único” 
possa funcionar bem em qualquer deles. Aumentando a diversidade, a população é um 
amálgama de várias comunidades de imigrantes e colonizadores, de população indígena 
e de descendentes de escravos, todos unidos pela língua que falam.

O recente sucesso econômico resultante das reformas dos anos 90. Após uma turbulenta 
história econômica, o Brasil embarcou no Plano Real, que visava a reformar e estabilizar 
a economia. Esse plano incorporou uma abordagem macroeconômica ortodoxa, com dis-
ciplina fi scal, taxa de câmbio fl utuante desde o fi nal da década de 90 e fi xação de metas 
para infl ação. A partir de então, o Brasil tem experimentado um crescimento econômico 
dramático e, hoje em dia, é classifi cado como um país de renda média alta. Alguns indi-
cadores macroeconômicos ilustram essa assertiva (Banco Mundial, 2009b e c):

• PIB (ajustado pelo poder de compra) atingiu US$ 1, 977 bilhão, pondo o Brasil com 
a 9a maior economia do mundo (8a, sem o ajuste).

• PIB (ajustado)8 per capita estimado em US$ 10.296, classifi cando o Brasil em 64o 
lugar entre 178 países. Essa posição é praticamente a mesma de 10 anos atrás 
(Nationmaster, 2009)9.

7 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/POP.pdf
8 Conforme medido pela Base de Dados dos Indicadores de Desenvolvimento de 2008 do Banco Mundial.
9 Embora o Brasil estivesse na posição 58 em 1998, o número total de países considerados era de apenas 169. A posição 
do Brasil permanece nos 35% superiores de todos os países.
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• Crescimento real do PIB foi de 5,4% (4,2% per capita) de 2006 a 2007, antes de 
uma pequena redução em 2008 (5,1%). De 2003 a 2008, o crescimento médio foi 
de 4,1%. Em linha com a crise econômica global, no primeiro trimestre de 2009 
houve um crescimento negativo de 1,8% (BACEN, 2009). No entanto, o Brasil foi 
um dos primeiros países a sair da recessão. Após apenas dois trimestres, a economia 
voltou a crescer (Economist, 2009)10.

• A infl ação do consumo foi de 5,9% em 2008, com uma contínua redução desde 
os 12,5% de 2002 (BACEN, 2009). Isso se traduziu num feito notável, dados os 
níveis anteriores de hiperinfl ação (uma média de 763% por ano entre 1990 e 1995, 
atingindo em certas épocas 2.500%)11. A economia se caracteriza por taxas de juros 
reais muito altas, embora elas tenham caído em 5% durante a crise econômica mun-
dial de 2008/2009. A taxa SELIC12, estabelecida pelo COPOM (Comitê de Política 
Monetária), foi reduzida de 13,75% em janeiro de 2009 para o valor atual de 8,75% 
(BACEN, 2009b).

• Depois da China, o Brasil é o país em desenvolvimento com o mais alto investimento 
externo direto, que totalizou mais de US$ 45 bilhões em 2008 (Economist, 2009) 

A estrutura da economia se move para o setor terciário, mas a agricultura continua 
importante. A composição da economia brasileira em termos de participação no PIB é:

10 É importante assinalar que podem ocorrer impactos de segunda ordem, decorrentes da recessão, que só viriam a 
aparecer nos próximos anos. Contudo, isso não anula o fato de que o Brasil voltou a ter crescimento positivo passados 
apenas dois trimestres, sendo um dos poucos países a se recuperar tão cedo. 
11 Economist, 2009.
12 Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa básica do sistema fi nanceiro brasileiro.

Fonte: Banco Mundial (2008), O Brasil num relance

Figura 1 – Estrutura da economia brasileira, 2007
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Agricultura: 5%

Indústria: 31%
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O setor terciário (serviços) representa 64,5% do PIB, ao passo que a agricultura 
contribui com apenas 4,9%13, comparados com 10% de dez anos antes. Apesar disso, 
o agronegócio como um todo continua sendo um dos fundamentos da economia, 
constituindo cerca de 38% das receitas de exportação (Brazilmag, 2008). O Brasil é o 
maior exportador mundial de frango congelado, carne bovina, açúcar, café e suco de 
laranja, bem como um dos maiores exportadores de soja e celulose de suas plantações 
comerciais14.

13 Para comparação: a agricultura contribui com 3,6% no PIB do México, 4,1% no Chile, 10,5% na Colômbia e 8,4% 
na Argentina. O setor terciário e de serviços no Brasil tem uma participação muito maior na economia do que em outras 
grandes economias emergentes, como Índia e China, onde a agricultura responde respectivamente por 26,1% e 18,1% do 
PIB (Banco Mundial, 2009 – várias sinopses tipo “País num relance”).
14 http://www.economist.com/specialreports/displaystory.cfm?story_id=14829525

População total: 180,9 m
(PNAD 2007)

População >15 anos: 134 m

Fonte: representação dos autores, baseada nos dados da PNAD 2007, conforme analisados pelo  IETS

Figura 2 – O mercado de trabalho brasileiro
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Uma informalidade relativamente baixa reduz as difi culdades para distribuição. 
Em outros países em desenvolvimento mais pobres, o mercado informal ocupa uma parte 
maior da força de trabalho, o que difi culta o desenvolvimento do microsseguro. Na Índia, 
por exemplo, estima-se que 86% dos trabalhadores pertençam ao setor “desorganizado” 
(Raveendran et al., 2006). Num país pequeno e pouco desenvolvido, como a Zâmbia, ape-
nas 12% dos trabalhadores são formalmente empregados (Bureau Central de Estatística 
da Zâmbia, 2006). Determinar a renda dessas pessoas do setor informal é mais difícil do 
que para as do setor formal, e essa não é a única difi culdade: também não é fácil fazer 
contato com eles, o que cria problemas de distribuição. Ao contrário dos trabalhadores 
formais, que podem ser alcançados através de seus sindicatos ou de seus patrões, o setor 
informal é fragmentado. No Brasil, a informalidade é menor, mas mesmo assim atinge 
38% (comparados com 27,5% no México, conforme determinado por Cardero & Espinosa, 
2009; 20% na Argentina; e 24,4% no Chile, de acordo com a OIT). 

Mas não tão formal quanto parece, à primeira vista. A partir de um exame mais 
profundo, torna-se claro que, embora 62% da força de trabalho sejam considerados como 
“formalmente empregados”, nem todos o são realmente, quando se examina a questão do 
ponto de vista da distribuição. Ou seja, nem todos podem ser atingidos através de grupos 
patronais. Se retirarmos da equação formal os empregados domésticos15 e os que não são 
remunerados, a fração do emprego formal sobre o total do mercado se reduz a apenas 
44%, deixando 56% da população fora dos grupos formais e, portanto, inalcançáveis com 
presteza, para fi ns de seguro, via seus empregadores. Galiza (2009) estima que existam 30 
milhões de sindicalizados. Esse número representa apenas 34% do mercado de trabalho, 
sugerindo que 66% dos empregados estejam no setor não-organizado.

Toda uma população ligada. O Brasil atingiu praticamente acesso universal à 
eletricidade. De acordo com a PNAD 2007 (conforme analisado pelo IETS), 98% de 
todos os brasileiros têm eletricidade em seus lares e recebem regularmente suas contas 
de luz. Esse processo, diferentemente do processo de contas pré-pagas, tem um papel 
importante na situação brasileira. Signifi ca que a empresa fornecedora tem muito mais 
detalhes sobre o perfi l de seus consumidores, está confi ante em receber as contas após 
o vencimento e os consumidores, por seu lado, já estarão acostumados a pagamentos 
continuados e sucessivos. O percentual citado corresponde a 100% nas áreas urbanas e 
90% nas rurais. Uma parte desse sucesso se deve a um programa do governo (Luz para 
Todos). Ele foi criado em 2003 com a meta de instalar eletricidade gratuitamente em 10 
milhões de domicílios rurais até 2008, dando prioridade aos participantes do Programa 

15 Note-se, no entanto, que nem todos os empregados domésticos são “informais”, pois o governo tem ativamente es-
timulado o registro dos empregados domésticos e sua inclusão em benefícios, como planos de pensão.
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Bolsa-Família. Naquele ano, o número de famílias atendidas chegou a 9,5 milhões 
(Galiza, 2009b). Além disto, 91% dos brasileiros têm água corrente em suas casas. 
Isso quer dizer que quase todos os domicílios estão “conectados” e recebem regularmen-
te contas das utilidades públicas – uma imensa vantagem em termos do marketing de 
seguros, porque proporciona um fácil ponto de contato com clientes potenciais difíceis 
de alcançar (isto é, aqueles não empregados no setor formal). Além disso, a alta porcen-
tagem de urbanização (85%) reduz o desafi o da distribuição para atingir os pobres do 
campo, condição que, com frequência, solapa a viabilidade do microsseguro em outros 
países em desenvolvimento.

Pobreza absoluta reduzida. Recentemente tem havido um grande aumento de renda 
na base da pirâmide. Há duas maneiras de entender a pobreza no Brasil: primeiro, con-
siderando a linha de pobreza brasileira16 e também o desempenho do país face à linha 
de pobreza defi nida pelo Banco Mundial, ou seja, US$ 1,25/dia (ajustado pelo poder de 
compra – PPP) ou US$ 2/dia17. Usando a linha de pobreza nacional, percebemos que 
23% da população estão classifi cados como “pobre”. A pobreza absoluta fi ca muito 
menor se for usada a linha de pobreza internacional: apenas 5% dos brasileiros vivem 
com menos de US$ 1,25 por dia, e 15% com menos de US$ 2/dia. São números baixos 
se comparados aos de alguns outros grandes países em desenvolvimento, mas altos se 
equiparados a dados de certos países da América Latina. Na tabela a seguir está uma 
comparação entre a pobreza no Brasil e dois grupos de países, usando-se a defi nição de 
pobreza do Banco Mundial.

16 Calculada como a população abaixo das linhas de pobreza estaduais. No Brasil não há uma Linha de Pobreza Nacional. 
Elas são defi nidas por estado, de acordo com o status urbano, metropolitano ou rural das populações.
17 O primeiro valor é a média dos 15 países mais pobres do mundo, conforme as linhas nacionais de pobreza, tornando-se 
assim uma medida da pobreza absoluta. O segundo é a mediana da linha de pobreza de todos os países em desenvolvi-
mento.
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Tabela 1 – Medida de pobreza absoluta no Brasil comparada com outros países18

 População (%) vivendo com <$1,25/dia População (%) vivendo com <$2/dia
Brasil 5,2 15,3
vs. BRIC e África do Sul:
China (rural) 26,1 63,8
China (urbana) 1,7 13,6
Índia (rural) 43,8 85,6

Índia (urbana) 36,2 72,6

Rússia 0,2 2,67

África do Sul 26,2 47,3

Vs.alguns outros países da América Latina:
Argentina 
(urbana) 2,8 9,9

Chile 0,2 4,0

Colômbia 16,0 31,6

México 0,65 7,1

Fonte: Banco Mundial, Povcalnet

Mas um amplo mercado de baixa renda. Outra maneira, mais prática, de examinar 
a população-alvo do microsseguro é partindo da renda, ou das classes socioeconômicas, 
em vez de focalizar os níveis de pobreza absoluta. Tal maneira será mais importante a 
partir de uma perspectiva de mercado. Duas referências são comumente usadas no Brasil: 
1) múltiplos do salário mínimo e 2) classes organizadas por critérios socioeconômicos. 
A mais direta das duas é a do salário mínimo e seus múltiplos. Essa referência mede 
qual proporção da população tem renda mensal inferior ao salário mínimo, sendo que o 
limite geralmente considerado para o mercado de baixa renda é de 3 salários mínimos 
por família (atualmente, R$ 1.395 por mês, equivalentes a US$ 77519). A Comissão Con-
sultiva do CNSP adotou uma defi nição ainda mais ampla para esse mercado: 3 salários 
mínimos per capita por mês. Em 2007, de acordo com esse critério, 85% da população 
brasileira (cerca de 163 milhões) seriam classifi cados como de baixa renda: 

18 Esta informação está baseada nos mais recentes levantamentos de dados para cada país, mas as datas dos levantamentos 
não são as mesmas. Todos os dados foram ajustados pelo PPP (paridade do poder de compra).
19 O nível do salário mínimo em 2009 era de R$ 465 (Galiza, 2009b), tendo sido de R$ 260 em 2004. Portanto, uma renda 
de 3 salários mínimos por família chega a R$ 1.395 por mês – muito alto para servir de medida para “pobreza absoluta”, 
porém atualmente mais ou menos próximo do limite de isenção do Imposto sobre a Renda (que é de R$ 17.000 por ano 
– comunicação por e-mail de Simões, 2009).
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Como observado pelo Grupo de Trabalho sobre Microsseguros da Susep (Quarto 
Relatório Parcial, 2009), o salário mínimo é uma ferramenta de política pública e todos 
os anos tem um aumento real (isto é, acima da infl ação). Por isso, não é um indicador 
objetivo de pobreza.

Outra referência comumente usada, que não é baseada em renda mas sim num agrega-
do de variáveis socioeconômicas, tais como a posse de bens e o nível educacional, é a das 
classes A-E. Esta é a classifi cação usada pelo IBGE em suas pesquisas por domicílio.

Tabela 2 – Divisão da população brasileira por classes socioeconômicas. Julho 2009
Classe socioeconômica % da população

AB 14,97
C 53,2
D 13,51
E 18,32

Fonte: FGV (2009), baseada nos dados das PME do IBGE

Figura 3 – Distribuição da população brasileira por múltiplos do salário mínimo

Fonte: Beltrão et al. (2009), com base nos dados da PNAD de 2007 do IBGE
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85% da população, ou seja, 128 milhões de pessoas, estão nas classes C, D e E (FGV, 
2009). Essa classifi cação, portanto, corresponde muito proximamente com a medida 
pelo salário mínimo. No restante deste documento, esse agregado será referido como o 
mercado-alvo do microsseguro, como descrito na Seção “Desenvolvimento do Mercado 
de Microsseguros: Objetivando uma Estratégia”. Note-se, no entanto, que a classe C é 
muito extensa. Sua parte inferior compreende típicos clientes-alvo para microsseguros, 
enquanto a outra extremidade da categoria possivelmente não deva ser classifi cada como 
“de baixa renda”.

Redução da pobreza em larga escala. De qualquer forma que se considere a questão, 
o Brasil experimentou uma signifi cativa redução da pobreza nos últimos anos. Isso está 
bastante alinhado com a maior ênfase dada à política de inclusão social, que será dis-
cutida mais adiante. Entre 2003 e 2008, 27 milhões de pessoas ingressaram nas classes A, 
B e C, e 24 milhões saíram da pobreza (classes D e E). O maior crescimento se deu 
na classe C. O tamanho relativo das classes evoluiu da maneira mostrada na fi gura a 
seguir:

Figura 4 – Evolução das classes socioeconômicas no Brasil: 2002-2009

Fonte: FGV (2009), baseada nos dados das PME do IBGE 
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A ascensão da “classe média endinheirada”. O crescimento, especialmente da classe 
C, mas também das classes A e B, tem sido notável. Isso é mais do que uma pequena 
conquista e demonstra o compromisso do Brasil com a movimentação social ascendente 
e a política de inclusão. Estima-se que cerca de 40% desta melhoria sejam devidos ao 
Programa Bolsa-Família (ver quadro a seguir), 10% ligados a pensões do Estado e 50% 
provenientes de rendimentos do trabalho (FGV, 2008, comunicação pessoal). O conjunto 
da experiência de crescimento, o tamanho da economia, a grande população e o nível 
de emprego, conforme já discutido no texto, além da inclusão social, produziram uma 
“classe média endinheirada” – uma classe de pobres com aspirações de ascensão, que 
tem um considerável poder de compra.

Poder aquisitivo. Pesquisas anteriores sintetizadas pela FenaPrevi (em Zanzini, 2009) 
indicaram que as classes C, D e E abrangem mais de um terço do poder aquisitivo do 
país. A classe C emprega mais de 30% de seu poder aquisitivo no consumo, enquanto as 
classes D e E empregam 20%. Naquela ocasião, estes números eram consideravelmente 
mais baixos do que no México, Chile, Colômbia, Argentina e Costa Rica. Contudo, dados 
mais recentes sugerem que famílias com renda mensal de até R$ 4.00020 consumiram 
R$ 814 bilhões em 2007, o que representa 58% do poder de compra do Brasil. A previsão 
é que esse valor cresça mais do que R$ 1,300 bilhão até 2030 (FGV e Ernst & Young, 
2007, citados em Zanzini, 2009). Uma pesquisa apresentada na Ofi cina sobre Micros-
seguros (JLV, 2009) indica que a classe C pode gastar 38% de sua receita disponível em 
itens não-essenciais. Isto contrasta expressivamente com o comportamento dos pobres 
em outros mercados emergentes, nos quais a meta principal ainda é a sobrevivência, e 
se mostra uma oportunidade signifi cativa para o microsseguro.

O poder de compra da extremidade inferior do mercado complementa a ampla 
margem da economia e crescimento experimentado para criar no Brasil uma grande 
demanda doméstica21. Essa demanda foi responsável (ao menos em parte) pelo Brasil ter 
atravessado com relativa tranquilidade a atual crise econômica global.

20 Essa renda ainda pertence ao mercado de até 3 salários mínimos per capita. Um domicílio com uma renda mensal de 
R$ 4.000 e com 3 pessoas estaria ganhando 3 salários mínimos per capita por mês.
21 Por exemplo: nos dois anos passados, o mercado de automóveis do Brasil foi o que mais cresceu no mundo (Economist, 
2009).
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Quadro 1 – O Programa Bolsa-Família Explicado
Uma grande parte das recentes inclusão e ascensão social pode ser atribuída 

ao crescimento experimentado pelo Brasil e à atitude empresarial brasileira, mas 
também à ênfase dada pelo Estado ao bem-estar social e à vontade de experimentar 
novas coisas. O Programa Bolsa-Família é o agregado no qual vários programas de 
assistência social foram consolidados.

Histórico. Até a década de 80, a norma no Brasil era prover assistência social 
através da distribuição de cestas básicas de alimentos em áreas carentes. No entanto, 
preocupações sobre corrupção e falta de controle logístico geraram um debate sobre 
as metas e a estrutura da assistência social. O governo Cardoso (a partir de 1995) 
foi o primeiro a implantar grandes programas de assistência social através de vários 
ministérios, alguns implementados em parceria com ONGs e todos sob uma rede 
de proteção social introduzida em 2003. O Programa Bolsa-Família unifi cou vários 
daqueles projetos e os expandiu na forma de um único programa nacional de trans-
ferência condicional de dinheiro. O programa Bolsa-Família foi estabelecido pela 
Lei 10.836, de janeiro de 2004, resultante da Medida Provisória 132, de outubro de 
2003 (Galiza, 2009). Hoje em dia, 11 milhões de domicílios (cerca de 45 milhões 
de pessoas) recebem transferências de fundos no valor de R$ 11,4 bilhões por ano:

Tabela 3 – Bolsa-Família, cobertura e recursos 
Ano Famílias benefi ciadas Totais transferidos (R$ × 103)
2003 3.600.000 3.200.000
2004 6.600.000 5.600.000
2005 8.700.000 6.800.000
2006 11.100.000 7.500.000
2007 11.100.000 8.800.000
2008 11.100.000 10.500.000 
2009 11.100.000 11.400.000

Fonte: MDS (2009)

Estrutura. O Bolsa-Família visa aos domicílios com rendimento de até meio 
salário mínimo per capita, ou um rendimento mensal total de não mais de 3 salários 
mínimos (MDS, 2009). Os benefícios são assim discriminados (MDS, 2009):

• Um benefício básico de R$ 68 mensais para famílias com um rendimento per 
capita de até R$ 70, independentemente do número de crianças ou adolescentes 
na casa.
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• Um benefício variável de R$ 22 para famílias com um rendimento mensal de 
até R$ 140. Esse benefício é pago por criança até 15 anos, com um limite de 3 
crianças.

• Um chamado “benefício jovem”, variável, de R$ 33, pago a famílias com um 
rendimento mensal de R$ 68,50, nas quais haja adolescentes entre 15 e 17 anos 
que estejam estudando, com um limite de 2 benefícios por família.

Portanto, os benefícios pagos variam de acordo com o tamanho da família e 
a idade das crianças, com um montante máximo de R$ 200 por família por mês. 
O benefício médio pago é de R$ 51,60 por família por mês.

Condições. A frequência escolar mínima exigida é de 85% para crianças de 6 
a 15 anos, reduzindo-se para 75% para as de 16 e 17 anos. Além disso, a família 
precisa obedecer a um programa de imunização para crianças de até 7 anos de idade, 
e o status nutricional delas precisa ser monitorado. Também o status nutricional de 
mulheres grávidas ou lactantes é acompanhado, bem como se faz a monitoração pré 
e pós-natal (MDS, 2009).

Vasta rede de distribuição. O Bolsa-Família é distribuído através das agências 
da Caixa Econômica Federal. A rede inclui suas 20.000 casas lotéricas afi liadas e 
4.000 agências. Na verdade, o Bolsa-Família foi um dos fatores que motivaram 
o Banco Central a formalizar o canal dos chamados Correspondentes Bancários. 
Os benefi ciários recebem um Cartão do Bolsa-Família que é usado para sacar o be-
nefício. Atualmente, o cartão não permite qualquer outro tipo de transação fi nanceira 
– o benefício deve ser sacado de uma só vez.

Cadastro Único. O custo de operação do programa é de apenas 5% do orçamen-
to, a despeito do fato de ser necessário realizar testes sobre os recursos da família e 
monitorar as condições de educação e saúde (MDS, 2009). O sucesso repousa prin-
cipalmente na existência de um cadastro único, conhecido pela sigla CadUnico, no 
qual cada indivíduo recebe um número de identifi cação social. Esse cadastro armazena 
informações sobre todas as famílias com renda per capita de menos de meio salário 
mínimo ou uma renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Atualmente estão 
cadastradas 17,5 milhões de famílias, 11 milhões das quais estão incluídas no Bolsa-
Família (MDS, 2009). A Base de Dados contém informações sobre as características 
da moradia, a composição da família, as identidades de cada membro, as qualifi ca-
ções de cada um deles e a respectiva posição no mercado de trabalho, e também as 
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despesas principais da família. Os dados são coletados e acompanhados em nível 
municipal, sendo depois centralizados na base única de dados. Os benefícios podem 
ser bloqueados, suspensos ou cancelados pelos municípios através de um sistema de 
gerenciamento central ligado em rede (Galiza, 2009b).

Abrangência administrativa. Para a implementação do Bolsa-Família, o alcance 
administrativo do governo é efi caz, através dos municípios e das instituições fi nan-
ceiras estatais. A Base de Dados Unifi cada permite uma efi ciente documentação e 
monitoração dos pobres (Galiza, 2009b).

Programa de inclusão bancária. O Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) 
considera que seu próximo desafi o será incorporar os recipientes do Bolsa-Família 
no sistema fi nanceiro, num esforço para promover a cidadania e a inclusão social em 
geral, e também criar uma “porta de saída” do programa, ajudando os benefi ciários a 
gerar seu próprio patrimônio (Dias, 2009). Para enfrentar esse desafi o, o Ministério 
planeja modifi car o atual sistema de desembolso, passando a fazer depósitos em 
contas correntes bancárias básicas/simplifi cadas22 O Bolsa-Família passaria a ser uma 
conta na Caixa Econômica Federal com um cartão de débito. O cliente escolheria 
se tal cartão seria Visa ou Mastercard. Segundo os requisitos KYC, para abrir uma 
conta é preciso que o cliente tenha uma identidade, no caso, um CPF. A CEF dará 
assistência para obtenção de CPF àqueles que ainda não o tenham. A meta imediata 
é abrir 4 milhões de contas até o fi nal de 2010. O MDS acredita que essa meta será 
superada e que 6 milhões de contas serão abertas no ano que vem. Depois disso, os 
demais recipientes da Bolsa serão contatados, bem como as outras famílias que estão 
no CadUnico mas não recebem o Bolsa-Família (Dias, 2009).

Como as condições para a conta corrente básica ditam que cada pessoa só pode 
ter uma conta básica, aqueles recipientes que já possuem uma conta terão de fechá-la, 
para abrir outra na CEF, se quiserem receber sua subvenção de Bolsa-Família numa 
conta bancária.

A inclusão bancária começou em 2008, com um projeto-piloto abrangendo 45.000 
famílias numa só cidade. Mais de 97% delas se engajaram no projeto (MDS, 2009). 
No entanto, a maioria dos benefi ciários ainda tende a sacar os recursos de uma só vez; 
é provável que essa cultura mude apenas gradualmente e parece claro que o assunto 
requererá um programa de educação fi nanceira. Neste sentido, o MDS está envol-
vido num processo coordenado de Estratégia Nacional para a Educação Financeira, 

22 Criadas pelo BACEN em 2004, essas contas oferecem transações gratuitas até certo limite.
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com entidades como o BACEN e a Susep (consulta ao MDS, 2009). Está planejada 
uma maciça campanha de marketing para criar nas pessoas uma consciência sobre 
o consumo (Dias, 2009).

Fase II: uma inclusão fi nanceira mais ampla. O plano consiste em tornar a 
conta bancária básica numa plataforma para outros serviços fi nanceiros (tais como 
microcrédito e seguro) como uma fase seguinte do programa de inclusão fi nanceira. 
O Plano deverá prover cobertura para funeral, para acidentes pessoais ou para danos 
residenciais por um prêmio inferior a R$ 2 mensais por pessoa. Embora esta seja uma 
meta louvável, será preciso realizar uma pesquisa cuidadosa para verifi car se ela é, 
de fato, alcançável, e se atingirá a escala necessária para tornar viável a aquisição 
do seguro.

O governo brasileiro investe anualmente vultosos recursos no Programa 
Bolsa-Família e tem conseguido um alcance numa escala sem precedentes, o que fez 
dele uma história de sucesso conhecida internacionalmente e frequentemente citada. 
O grande desafi o agora é ajudar as pessoas a não mais necessitar do programa e, ao 
mesmo tempo, fazer dele a base da inclusão fi nanceira adicionando a funcionalidade 
de transações.

 
Desigualdade declinante. Todos esses fatores contribuem também para diminuir a 

desigualdade. Tradicionalmente, o Brasil tem sido um dos países com um dos mais altos 
coefi cientes GINI (que mede a desigualdade) do mundo. A desigualdade tem diminuído 
junto com a pobreza. O coefi ciente GINI atualmente está em 0,556, calculado com base 
na PNAD 2007 (IETS, 2009). O Relatório das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Humano (HDR) de 2009 estima que o GINI do Brasil está em 0,55 (PNUD, 2009), que 
se compara bem com o valor 0,61 medido no HDR de 2003 (PNUD, 2003). Isso repre-
senta uma mudança signifi cativa no valor do índice. Entre 2001 e 2007, a distribuição 
de renda medida pelas PNAD do IBGE evoluiu como se segue:
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Figura 5 – Distribuição da renda brasileira por domicílio: 2001 × 200723

Fonte: IBGE, PNAD 2001 e PNAD 2009 (gráfi cos tirados da análise de dados feita pelo IETS)

Como o diagrama mostra, a corcova da curva de Gauss, que indica o percentual 
de pessoas nas classes de mais baixa renda, deslocou-se para baixo entre 2001 e 2007. 
Além disto, a curva de 2007 mostra um número maior de pessoas nas classes de 
R$ 400-800 (cerca de 1 a 2 salários mínimos em termos de 2007). Deve-se notar ainda 
que as faixas de renda não foram ajustadas pela infl ação.

Presença de alto analfabetismo funcional. A “mosca na sopa” que aparece na imagem 
lisonjeira que vimos se apresentar é o sistema educacional brasileiro. Apesar de aplicar, 
anualmente, 5%24 de seu PIB em educação, este permanece como um dos principais 
desafi os brasileiros. Os analfabetos funcionais25 constituem 21% da população adulta, 
número que atinge 45% nas áreas rurais:

23 As faixas de renda não foram defl acionadas para 2007 em relação a 2001, e portanto a renda apresentada para 2007 
se mostra infl acionada. Isso, no entanto, não altera a distribuição relativa de renda (a forma das curvas) 
24 Este percentual é ligeiramente superior ao de outros países latino-americanos. De acordo com a UNESCO (2007), o 
Chile, a Argentina e o México aplicaram em educação 3,4%, 4,51% e 4,83% dos respectivos PIBs.
25 Analfabetismo funcional pode ser defi nido como um grau de alfabetização insufi ciente para lidar com as necessidades 
da vida diária. O analfabeto funcional tem alguma escolaridade e será capaz de ler e escrever, mas num nível inadequado. 
Veja-se, por exemplo: http://dictionary.reference.com/browse/functional+illiteracy. 
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Os estudantes brasileiros habitualmente se classifi cam entre os mais baixos nos testes 
comparativos internacionais da OECD (Economist, 2009). 9% da população acima de 25 
anos completaram a educação superior, com um número médio de anos letivos de 6,9 (8,2 
nas áreas metropolitanas e apenas 3,5 nas rurais). 11,4% dos alunos de primeira a quarta 
série estão acima da idade padrão. Esse percentual sobe para 14% com relação aos que 
cursam da quinta à oitava série e para 27% entre os que cursam o segundo grau. 97,7% da 
população de 7 a 14 anos e 82,4% da população de 15 a 17 estão na escola. 31% dos que estão 
na faixa de 18 a 24 anos ainda estão na escola (IETS 2009, baseado na PNAD 2007).

Os desafi os da educação se refl etem nas diversas áreas da sociedade, inclusive no 
setor fi nanceiro, difi cultando a educação dos consumidores (e consequentemente, seu 
desembaraço) e deixando-os mais vulneráveis a abusos.

Em conclusão. Durante a última década, o Brasil deu grandes passos na redução da 
desigualdade e no crescimento da renda disponível da parte mais pobre da população. 
Contudo, a despeito do bom desempenho econômico e da redução da pobreza, o mercado 
de baixa renda continua vasto. Sob vários aspectos, para o mercado de seguros, essa 
situação representa antes uma oportunidade, mais do que um obstáculo.

O Contexto do Setor Financeiro
Do ponto de vista do desenvolvimento do microsseguro, o contexto do setor fi nanceiro 

é relevante por duas razões: em primeiro lugar, é o setor fi nanceiro que possui a infraes-

Figura 6 – Taxas de analfabetismo funcional no Brasil

Fonte: IETS (2009), com base na PNAD 2007 do IBGE
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trutura indispensável ao fl uxo de pagamentos e fundos das transações de microsseguros. 
Produtos importantes, apropriados e acessíveis em preço não atingirão o público-alvo se 
não dispuserem de meios para pagar prêmios e receber sinistros. Em segundo lugar, o 
setor fi nanceiro constitui um importante canal de distribuição para a venda dos produtos 
de seguro, além de oferecer uma base de clientes pronta para ser trabalhada pelo pessoal 
de seguros. A combinação Banco-Seguradora (seguro comercializado em bancos) com 
frequência apresenta uma oportunidade importante para expandir a base de compradores 
de seguros. Além disso, o setor bancário apresenta muitas inovações no marketing e na 
distribuição em massa de produtos. Acrescente-se que o crédito bancário é um potente 
instrumento na distribuição do microsseguro, como discutiremos mais adiante.

Um setor fi nanceiro sofi sticado. O Brasil possui o maior e mais sofi sticado sistema 
fi nanceiro da América Latina. Seu sistema de bancos comerciais é um misto de bancos 
estatais e privados em competição direta. Há dois grandes bancos estatais federais e 
uma quantidade de grandes bancos privados, muitos dos quais possuem seguradoras. 
Após uma fusão, em novembro de 2008, os bancos Itaú-Unibanco formaram o maior 
banco do Brasil (que está entre os 15 maiores bancos do mundo) com ativos combinados 
(à época da fusão) de R$ 575 bilhões (US$ 261,4 bilhões26) (Bloomberg, 2008). O se-
gundo maior banco é o estatal Banco do Brasil. No total, os bancos estatais respondem 
por quase 38% dos créditos concedidos (Economist, 2009).

Em 2007, os bancos brasileiros tinham mais de 18.500 agências, 153.000 Caixas Au-
tomáticos (ATMs) e cerca de 2,5 milhões de pontos de venda (PDV). Isso signifi ca que 
havia uma agência para cada 9.800 habitantes, 1 Caixa Automático para 1.181 habitantes 
e 1 PDV para cada 73 pessoas27. Em 2008, a rede de caixas eletrônicos aumentou para 
158.628, e os pontos de venda cresceram mais de 30%, para 3.244.170 terminais (BACEN, 
2009e). Esta é uma altíssima penetração pelos padrões latino-americanos para caixas 
eletrônicas e pontos de venda, embora nem tanto para agências, e também se compara 
favoravelmente com os países desenvolvidos. Por exemplo:

26 Para comparação: com esse ativo, ele seria o 6o maior banco nos EUA (http://www.stockanalyst.com/article/viewarticle/
articleid/2765604). 
27 Usando a estimativa de população para 2007, de 180,9 milhões, segundo a PNAD 2007 do IBGE.
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Tabela 4 – Infraestrutura dos serviços fi nanceiros: Brasil comparado com outros países, 2007
Número de pessoas por:

 Agência Caixa Eletrônico Dispositivo PDV

Brasil 9.800 1.181 73

Chile 10.649 4.161 589

Bolívia 65.539 20.833 n/d

Colômbia 11.441 10.416 n/d

Venezuela 22.675 6.024 n/d

México n/d n/d 657

Alemanha n/d 1.529 142

Japão n/d 924 102

Reino Unido n/d 1002 96

Fonte: BACEN (2007), atualização estatística do relatório “O Sistema Brasileiro de Pagamentos no Varejo”; 
BACEN (2008) “O Sistema Brasileiro de Pagamentos, Setembro 2008”; Demirguc-Kunt & Beck (2007); 
Guandamillas (2008)

Uso dos serviços bancários em crescimento. Em seu abrangente estudo sobre acesso 
às fi nanças no Brasil, o Banco Mundial (2005) contabilizou em 60 milhões o número 
de pessoas com contas bancárias, ou seja, cerca de 30% da população, com base em 
estimativa do BACEN. O Banco Mundial também fez, em 2002, uma pesquisa não-
representativa de 2.000 adultos urbanos, constatando que 43% deles possuíam uma conta 
bancária. A renda média da amostragem foi de 3,5 salários mínimos, e a mediana, de 1,8 
salário mínimo, mostrando ser esta uma boa indicação do acesso a serviços bancários 
entre os membros do mercado-alvo dos microsseguros. A última pesquisa de orçamen-
tos familiares (POF) do IBGE, feita em 2002/2003, mostrou que 37% dos domicílios 
possuíam contas bancárias28.

Desde então a penetração bancária deve ter aumentado signifi cativamente. De acordo 
com a atualização estatística do relatório do Banco Central do Brasil sobre o sistema 
de pagamentos, havia 125,7 milhões de contas de depósito em 200829. Não há dados 
disponíveis sobre o número de contas de uma mesma pessoa, mas se admitirmos que 
tal número é algo entre 2 e 330, signifi caria que há entre 42 e 63 milhões de correntistas 

28 A pesquisa ocupou-se apenas das despesas. 37% dos domicílios mencionaram tarifas bancárias como um de seus itens 
de gastos. Portanto, a pesquisa não clarifi cou realmente quantas pessoas tinham contas bancárias, nem que tipo de contas 
seriam. 
29 Essas incluíam todo tipo de contas: poupança, contas corrente individuais e de empresas.
30 Esta referência varia de país para país. No Paquistão, o número médio de contas por pessoa está entre 2 e 3. Na In-
donésia, esse número fi ca entre 2,5 e 3 contas por pessoa (Bester et al., 2008c).
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no Brasil (entre 31% e 47% da população com mais de 15 anos). O limite superior, de 63 
milhões, parece mais realístico, embora ainda relativamente baixo, se comparado com 
a estimativa do Banco Mundial citada anteriormente.

Uma ampla rede de correspondentes facilita o acesso. No cenário internacional, 
o Brasil é pioneiro no uso de estabelecimentos não-bancários para estender o alcance 
do setor bancário. Uma variada gama de entrepostos – comerciantes locais, agências 
dos Correios e casas lotéricas – registrados no Banco Central do Brasil prestam vários 
serviços fi nanceiros em nome e por conta dos bancos. A pesquisa sobre domicílios ur-
banos realizada pelo Banco Mundial (2005) revelou que 47% dos respondentes usavam 
os correspondentes bancários como sua principal interface fi nanceira.

História dos correspondentes. Do ponto de vista do governo, o principal motivo 
para a criação dos correspondentes bancários foi estender o programa Bolsa-Escola 
(agora incorporado ao Bolsa-Família) aos municípios onde não havia agências bancárias. 
Por esse motivo, os regulamentos bancários foram fl exibilizados para permitir que a 
Caixa Econômica Federal usasse sua rede de casas lotéricas para pagar os benefícios. 
Muitas redes de lojas no Nordeste aproveitaram essa mudança nos regulamentos para 
integrar eletronicamente seus serviços com os bancos. Foi assim que farmácias e outras 
lojas se tornaram postos de serviços bancários (Gonzalez et al., 2009). Por seu lado, os 
bancos gostaram do arranjo, por diminuir o movimento de clientes pagando contas em suas 
agências, porque no Brasil é muito caro operar agências bancárias31. Os clientes preferem 
fazer suas transações com os correspondentes, pela facilidade de acesso e pela atmosfera 
confi ável e informal (pesquisa da Datapopular citada em Gonzalez et al., 2009).

Atuais características de mercado dos correspondentes. Hoje em dia, cerca de 
130.000 correspondentes bancários garantem a disponibilidade de serviços bancários nos 
mais de 5.000 municípios do país (Gonzalez et al., 2009; BACEN 2009c). Os correspon-
dentes estão equipados com terminais eletrônicos para leitura de cartões e de códigos 
de barras. Em dezembro de 1999, dentre os 5.564 municípios havia 1.679 sem acesso a 
serviços fi nanceiros. Em três anos esse número caiu a zero (BACEN, 2009). 1.380 muni-
cípios têm menos de 5.000 habitantes, o que torna mais notável esse feito. CGAP (2008) 
assinala que, na mesma época, havia 2.200 municípios sem cobertura para telefones 
celulares; isso mostra que a presença dos bancos é mais ampla do que a das operadoras 
de celular – algo que diferencia o Brasil de muitos outros países em desenvolvimento. 

31 As razões para as altas despesas estão listadas pelo Banco Mundial (2005) e incluem: o fato de os bancos terem de 
manter, por lei, várias e onerosas medidas de segurança, requisitos específi cos para o transporte de dinheiro e requisitos 
de ajuste de capital conforme o número de agências. Os fatores mais importantes para os altos gastos, no entanto, são o 
custo da mão de obra e as restrições ao trabalho. O Acordo Sindical dos Bancos impõe uma jornada máxima de 6 horas 
diárias, 5 dias por semana para todos os empregados, exceto os de gerência. Maior pagamento por horas extras tende a 
provocar extensão do horário de trabalho. Além disso, o custo da mão de obra geralmente é alto e as contribuições sociais 
e impostos aparentemente o aumentam em 80% (Banco Mundial, 2005).
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Os correspondentes estão aptos a processar pagamentos em dinheiro de maneira efi cien-
te e barata, o que denota que a venda de seguros não estaria necessariamente limitada 
àqueles que possuem uma conta bancária e que pagam com boleto.

A maioria das transações efetuadas nos correspondentes é de pagamento de contas 
(sem uso de uma conta bancária), porém os saques também estão aumentando.

Figura 7 – Transações feitas pelos correspondentes bancários

Fonte: BACEN (2009), com base em Soares & Melo Sobrinho (2008) e Deban (2009)

Tamanho do mercado de microfi nanças depende de como é defi nido. Internacional-
mente, o canal principal para o desenvolvimento dos microsseguros é a microfi nança, pois 
os clientes de empréstimos recebem oferta de seguro para cobrir o risco da inadimplência 
por falecimento. Desta forma, um seguro compulsório introduz o conceito de seguro para 
muitas pessoas do mercado de baixa renda. Como parte do contexto do setor fi nanceiro, 
é importante que se entenda o escopo e a natureza das microfi nanças no Brasil, o quan-
to elas estão presentemente ligadas ao microsseguro e onde buscar futuras sinergias32. 
No Brasil, a expressão “microfi nança”33 se refere apenas ao microcrédito produtivo, 
isto é, crédito para microempresários. Está fartamente documentado que esse mercado 

32 Requerendo e recebendo os benefícios do seguro, as pessoas aprenderão a valorizar a proposição, o que poderia conduzir 
à compra voluntária de outros tipos de seguro. Esse processo é chamado de “descoberta do mercado” e está discutido em 
mais detalhe em Bester et al. (2008b). Contudo, se os clientes não estiverem cientes de que possuem cobertura de seguros, 
os prêmios cobrados forem exorbitantes, dada a natureza compulsória desse seguro, e os segurados não venham a requerer 
ou receber indenizações, isso minará a confi ança nos seguros e tirará o ânimo das pessoas em usá-los no futuro.
33 O limite entre crédito e microcrédito é controvertido. O Microinsurance Information Exchange (MIX) defi ne o micro-
crédito como qualquer crédito menor do que 250% da Renda Nacional Bruta per capita ajustada pela paridade do poder 
de compra (PPP) (Citado em Gonzalez et al., 2009). No Brasil, isto corresponde a um empréstimo de US$ 25.275. 
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no Brasil é muito pequeno. O principal exemplo de microsseguros vendidos pelo canal 
do microcrédito é o programa CrediAmigo, operado pelo Banco do Nordeste (estatal). 
Em 2008, esse programa foi responsável por cerca de 60% do portfólio de microcrédito 
produtivo. Dois terços dos clientes do CrediAmigo estão no Programa Bolsa-Família. 
O CrediAmigo pretende atingir a marca de 550.000 clientes no fi nal de 2009 (consulta 
ao CrediAmigo, 2009).

O Apêndice 1 contém mais detalhes sobre o complexo mercado de microcrédito 
produtivo, as diversas entidades que nele operam e os dados estimativos de seu ta-
manho. No entanto, isso não cobre a imagem completa do crédito para o mercado de 
baixa renda.

Numa defi nição abrangente, o mercado de crédito para a baixa renda é bastante 
amplo no Brasil. Levando em conta todo o crédito popular, Galiza (2009) estima que 
haja 21 milhões de clientes neste mercado, dos quais menos de 1 milhão contrataram 
microcrédito produtivo. Esse número, no entanto, pode estar subestimado, como indicam 
os dados citados no Apêndice 1; e, além disso, o Ministério da Fazenda (consulta, 2009) 
estima que apenas os pensionistas com crédito descontado na folha de pagamento sejam 
20 milhões34. As estatísticas de microcrédito do BACEN (2009d) indicam que, desde 
2004, o mercado de crédito consignado cresceu até R$ 61,9 bilhões, número alcançado 
em agosto de 2009. O valor médio dos empréstimos é de R$ 4.094,12. Isso sugere que 
o número de mutuários seja cerca de 15,1 milhões. O alvo principal para o mercado de 
crédito consignado está nas classes C e D, fazendo com que esse mercado e a extensão 
com que ele usa o seguro de vida prestamista e outros tipos de seguro se tornem rele-
vantes para nossa análise.

Galiza (2009) e Gonzalez et al. (2009) sugerem a seguinte classifi cação para as 
atividades de microfi nanças:

 

34 O crédito consignado é um fenômeno mundial que vem ganhando importância como um meio de fi nanciamento para 
o mercado de baixa renda. Embora a “revolução da microfi nança” tenha focalizado o crédito produtivo, estima-se que o 
mercado global, defi nido dessa forma, tenha apenas 140 milhões de clientes. Existe, contudo um mercado muito maior 
em crédito pessoal e de consumo – isto é, um crédito que não procura controlar em que o mutuário irá usar o dinheiro. 
Isso permite que as pessoas de baixa renda tomem empréstimos para emergências, o que tende a tornar o consumo mais 
regular. Como o “colateral social” da metodologia de empréstimos a grupos está ausente, esses empréstimos com frequência 
exigem prova de que o mutuário tem emprego formal ou renda regular, e envolvem ordens de débito compulsórias ou 
descontos em folha para cobrir as prestações.
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Figura 8 – Tipologia da microfi nança

Fonte: adaptação dos autores, baseada em Galiza (2009) e Gonzalez et al. (2009); os números usados são 
de Galiza

• Crédito popular é defi nido como qualquer empréstimo feito à população de baixa 
renda, seja para produção ou para consumo. Inclui, portanto, o crédito consignado 
com desconto em folha.

• Microcrédito produtivo, como o nome indica, é um crédito destinado a produção, 
isto é, para que microempreendedores ou autônomos invistam em suas atividades de 
negócios, sejam elas formais ou não.

• Microcrédito produtivo orientado é um subgrupo específi co do microcrédito produti-
vo, cujo alvo é a população de baixa renda (isso está relacionado com os programas 
apoiados pelo governo, nos quais os empreendedores ou autônomos que pleiteiam 
o crédito estarão sujeitos a uma verifi cação sobre seus recursos ou a uma avaliação 
por parte do agente de crédito).

É este mercado mais amplo que é importante do ponto de vista do microsseguro. 
Ainda há bastante espaço para crescimento: Soares & Melo Sobrinho (2008, citados em 
BACEN, 2009) estimam que o mercado total potencial para o microcrédito seja constituído 
de, pelo menos, 35 milhões de indivíduos (admitindo que apenas metade dos 70 milhões 
de pessoas habilitáveis que eles identifi caram realmente solicitarão crédito).

Um setor de crédito diversifi cado. De acordo com o BACEN, havia 1.952 entidades 
no mercado de crédito para a baixa renda (cooperativas de crédito e instituições fi nan-
ceiras não-bancárias), com um total de 2.428 agências no Brasil em 2007 (BACEN, 

Crédito popular -21 m +

Microcrédito produtivo

Microcrédito produtivo orientado 1 m
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2008). O mercado se compunha de um variado número de instituições, como ilustrado 
pelo diagrama seguinte:

Figura 9 – Tipos de fornecedores de crédito no Brasil

Fonte: adaptado de BACEN, 2009

• Fundos públicos são iniciativas de microcrédito dos estados e municípios. 
Eles existem em 14 das 27 unidades federadas (Gonzalez et al., 2009). Não existem 
dados sobre seu exato alcance.

• OSCIPs e ONGs se referem a entidades sem fi ns lucrativos que fornecem microcré-
dito35. Entre as OSCIPs destacam-se CEAPE (Centro de Apoio à Pequena Empresa), 
com 25.000 clientes, o Banco das Mulheres, o Programa VivaCred, as Instituições 
de Crédito Comunitário, o programa Confi a (estado de S. Paulo) e o Banco Popular 
de Santo André (Gonzalez et al., 2009).

• Agências de Desenvolvimento são entidades de crédito público de nível estadual. 
Cada estado pode criar apenas uma dessas agências. Presentemente, nem todos os 
estados possuem uma.

35 Antes de 1999, qualquer ONG podia obter fundos públicos para serem usados na concessão de empréstimos. 
Após a aprovação da Lei Federal 9.790, de 1999, a ONG tem de se qualifi car como OSCIP para obter fundos públicos. 
Para tanto, a ONG deve se registrar junto ao Ministério da Justiça e assinar um “Termo de Parceria” (Gonzalez et al., 2009). 
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• SCMEPPs são entidades com fi nalidade lucrativa, supervisionadas pelo Banco 
Central, que trabalham exclusivamente com microcrédito (Gonzalez et al., 2009; 
BACEN, 2009).

• Cooperativas de crédito são formadas por pequenos empresários e micronegócios36. 
A maioria das cooperativas pertence a uma Rede de Cooperativas. As maiores dessas 
redes são a SICOOB (Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil), SICREDI 
(Sistema de Crédito Cooperativo) e CRESOL (Cooperativa de Crédito Solidá-
rio). As primeiras duas registraram seus próprios bancos comerciais (BANCOOB 
e BANSICRED37), enquanto a última está mais focada no setor agrícola e rural. 
Adicionalmente, a UNICRED opera uma rede de 400 cooperativas para médicos em 
14 estados (Banco Mundial, 2005).

• Entre os bancos comerciais, a mais importante iniciativa de microcrédito é o Cre-
diAmigo, do Banco do Nordeste e o Programa Real de Microcrédito, do banco Real 
Santander. Os últimos números disponíveis do Real Microcrédito indicam que ele 
tem apenas cerca de 8.000 clientes (Gonzalez et al., 2009).

Quadro 2 – O papel das cooperativas de crédito no setor fi nanceiro brasileiro 
No Brasil, cooperativas podem ser fundadas por vários motivos, inclusive para 

fi nalidades agrícolas, pelos trabalhadores em várias indústrias ou para prover crédito a 
seus membros (cooperativas de crédito). De acordo com os últimos dados disponíveis 
sobre organizações cooperativas (www.ocb.org.br), havia, em 2007, 7.672 cooperati-
vas, das quais 1.826 eram cooperativas de trabalhadores, 1.544 eram agrícolas, 1.138 
eram de crédito, e as demais se dedicavam a outras atividades, como infraestrutura, 
habitação, educação e transporte. No total, o setor de cooperativas tinha 7,7 milhões 
de membros, dos quais 2,9 milhões pertenciam a cooperativas de crédito em 2007. 
Hoje em dia, o Banco Central (2009) estima que o mercado de cooperativas de crédito 
tenha mais de 4 milhões de membros. As cooperativas estão presentes em 1.751 dos 
mais de 5.500 municípios do Brasil (OCB, 2009).

Tipos de cooperativas de crédito. Há três tipos de cooperativas de crédito o Brasil: 
mútuas, rurais e Luzzatti. Cooperativas de crédito mútuo só podem ser formadas por 
pessoas que trabalham juntas ou pertencem a uma mesma associação profi ssional 
(isto é, pessoas do mesmo ramo). O mínimo de associados é de 20. As cooperati-

36 A categoria foi criada pela Resolução 3.058, de 2002. Em 2003, a Resolução 3.106 introduziu a noção de cooperativas 
“de livre admissão” (Soares & Melo Sobrinho, 2008, citados em Gonzalez et al., 2009).
37 O estabelecimento, por cooperativas, de bancos comerciais foi autorizado pela Resolução 2.193 da CVM, em 31 de 
agosto de 1995.
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vas de crédito rural podem ser formadas por pessoal da agricultura ou atividades 
relacionadas (Banco Mundial, 2005). As cooperativas Luzzatti são abertas, o que 
lhes permite admitir e servir membros sem que entre eles haja um vínculo prévio. 
Desde que essa categoria foi criada, qualquer pessoa, de qualquer ramo de atividade, 
pode ingressar nessas cooperativas de livre admissão para obter crédito (Gonzalez 
et al., 2009). Desde 1993, os regulamentos permitem esse tipo de cooperativa, mas 
o baixo uso que se fez delas (apenas 10 cooperativas Luzzatti em 2003) provocou 
mudanças nos regulamentos em 2003 (Banco Mundial, 2005).

Funções das cooperativas de crédito. Embora quaisquer cooperativas possam 
funcionar como canais de distribuição para empréstimos e outros serviços fi nanceiros 
para seus associados, somente as cooperativas de crédito podem operar com depósitos 
e oferecer serviços fi nanceiros (Banco Mundial, 2005). As cooperativas de crédito 
podem oferecer uma gama de serviços ainda mais ampla se elas se ligarem a um banco 
cooperativo. Dessa maneira, os associados do SICOOB e SICREDI emitem cartões 
de crédito, oferecem serviços bancários por internet, concedem crédito comercial, 
fornecem capital de giro e empréstimos para investimento com fundos de programas 
públicos, tais como o PRONAF ou linhas de crédito do BNDES. Além disso, essas 
redes atuam como canais de distribuição para seguros (Banco Mundial, 2005).

Uma grande quantidade de cartões de crédito e cartões de lojas. Os cartões de 
crédito são um importante “ponto de contato” para o microsseguro. Não são apenas um 
meio de atingir os clientes, mas também um meio para receber os prêmios e um canal 
para o seguro de vida prestamista. De acordo com a Diretriz 1 de 2006, do BACEN, o 
uso de cartões em pagamento aumentou em média 29% de 1999 para 2005. Eles foram 
usados em mais de 45% dos pagamentos interbancários que não foram feitos em dinheiro. 
No mesmo período, o valor correspondente das transações aumentou de cerca de R$ 41 
bilhões para R$ 190 bilhões. Existe uma grande variedade de cartões: de crédito, de dé-
bito, dinheiro eletrônico (e-money), cartões de lojas e cartões recarregáveis com fundos. 
O uso de cartões no Brasil evoluiu nos últimos anos, segundo os dados abaixo:

Tabela 5 – Número de cartões de crédito, de débito e de lojas em circulação no Brasil: 2002-2008
Número de cartões (milhões) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Com função de crédito 40,8 440 53,5 67,5 85,2 117,7 132,1

Com função de débito 114,2 125,4 149,1 163,9 174,5 182,4 207,9

Cartões de lojas e de fi delidade n/d 71,0 86,0 97,0 118,0 144,0 n/d

Número de contas correntes 77,3 87,0 90,2 95,1 102,6 112,1 125,7

Fonte: BACEN, 2007, 2008 e 2009e



44 • Microsseguros: Série Pesquisas

Em 2008 havia 132 milhões de cartões de crédito e 208 milhões de cartões de débito 
em circulação, poucos milhões a menos do que o total da população (BACEN,2008). 
Além disso, havia 144 milhões de cartões de lojas e de fi delidade em 2007 (BACEN, 
2008). Somente uma cadeia de lojas de varejo como as Casas Bahia tem 15 milhões de 
cartões de pagamento ativos (Galiza, 2009). Embora o número de cartões não corres-
ponda ao número de clientes, porque uma mesma pessoa pode ter mais de um cartão, 
esse número indica que o mercado é grande, e está crescendo.

Um pequeno setor de microfi nanças implica que os provedores de crédito não 
bancarão o risco envolvido. A experiência internacional demonstra que as operações 
de microsseguro não são, em geral, fruto de estratégias voluntárias dos pobres para se 
defender contra seus riscos materiais. São antes resultado da preocupação dos provedo-
res de crédito em se proteger contra a inadimplência. Daí decorre que as instituições de 
microfi nanças e outros provedores de microcrédito frequentemente se tornem as fi guras 
principais no campo dos microsseguros38. No Brasil, no entanto, esse fenômeno não é 
tão comum. As microfi nanceiras não aparecem como provedoras de seguros, e o seguro 
de vida prestamista não é ainda tão importante no Brasil como em outras jurisdições. 
Portanto, os agentes de crédito são mais importantes como canais para distribuição de 
microsseguros do que como provedores diretos desses seguros.

Telefones celulares com alta penetração, mas ainda com pouco uso em movimentação 
fi nanceira. De acordo com o Banco Mundial (2005), 100 milhões de brasileiros (57% da 
população de então) possuíam um telefone celular, embora somente 60 milhões tivessem 
conta bancária. Desde então esse número aumentou signifi cativamente. Em novembro 
de 2008, a agência reguladora ANATEL informou que o número de proprietários de 
celulares chegou a 147 milhões de pessoas39 – cerca de 75% da população. Segundo se 
comenta, esse número atualmente ultrapassou os 100%.

Dada a alta penetração dos telefones celulares, eles passaram a ser um importante 
“ponto de contato” com uma signifi cativa porção do mercado: aqueles que não têm 
conta bancária ou seguro. No caso de a movimentação fi nanceira por celular começar a 
ter aceitação em larga escala, no tocante aos seguros, os celulares poderiam ser usados 
para pagamento de prêmios, bem como para comunicados sobre apólices e informações 

38 Por exemplo, no estudo sobre cinco países realizado pelo Grupo de Trabalho Conjunto do IAIS/MIN (ver o relatório 
sintético em Bester et al., 2008), os seguros de vida prestamista do tipo compulsório representavam a maior parte dos 
microsseguros contratados. Em Uganda, 100% dos clientes de microsseguros eram tomadores de seguro de vida pres-
tamista compulsório. Na África do Sul, essa porcentagem estava por volta de 40%, nas Filipinas, quase 50%, na Índia, 
90%, e na Colômbia, quase 30%. De acordo com o levantamento feito pelo Microinsurance Centre sobre Microsseguros 
no Mundo, 21,7% desses seguros são vendidos através de MFIs (microfi nanceiras). 
39 http://www.telecompaper.com/news/article.aspx?cid=650142. Contudo, a penetração de celulares ainda é predominan-
temente urbana. Apenas 39% dos domicílios rurais (comparados com 82% nas áreas metropolitanas e 72% nas urbanas) 
têm acesso a telefones celulares, conforme o levantamento da PNAD 2007 (IETS, 2009). 
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sobre sinistros. Há indicações de que, no Brasil, a movimentação fi nanceira através de 
celular esteja decolando, embora ainda não seja um hábito entre a população de baixa 
renda. Um exemplo interessante é o do cartão de crédito “móvel” do sistema Oi Paggo, 
apresentado no Quadro 3 abaixo.

Quadro 3 – Estudo de caso do Oi Paggo
A Oi é, agora, a maior companhia de telecomunicações no país. Em janeiro de 

2009 ela adquiriu a Brasil Telecom, levando sua carteira de clientes a 56 milhões em 
todo Brasil, dos quais 30 milhões são assinantes de telefonia móvel. Desses, 24,4 
milhões já eram clientes Oi e os demais são assinantes da Brasil Telecom (Oi, 2009). 
84% dos celulares Oi são pré-pagos (Oi, 2008).

A Oi é uma marca forte. E está usando essa força para estabelecer seu serviço 
chamado Oi Paggo, uma modalidade inovadora de movimentação fi nanceira através 
de celulares (m-credit card service). Na prática, as operações não usam cartão: o Oi 
Paggo realiza suas transações usando o celular e mensagens SMS, em vez de um 
PDV. O comerciante dá início à transação enviando uma mensagem para a Oi com o 
número Oi do comprador, o valor da transação e o número de prestações. A compra é 
autorizada no sistema Oi Paggo, que envia então uma mensagem SMS ao cliente com 
os detalhes da transação e uma senha. O cliente confi rma a transação com a senha, 
após o que tanto ele quanto o vendedor recebem uma confi rmação da transação via 
SMS. Essa mensagem inclui uma atualização do saldo e também os gastos do mês 
até a data (Rittes, 2009).

Oi Paggo debita o cartão de crédito do cliente e transfere o dinheiro para a conta do 
fornecedor (McMahon, 2008; Oi, 2009b). Para habilitar-se para esse tipo de compra, 
três documentos referentes ao comprador devem ser postados, enviados por fax ou 
e-mail para a Oi Paggo: cópia da identidade e comprovantes de renda e residência. 
Uma pessoa adicional (SIM card) pode ser incluída na conta Oi, caso em que o limite 
de crédito será compartilhado (Oi, 2009b).

O sistema Oi Paggo oferece aos comerciantes a vantagem de não ter de comprar 
um terminal PDV, mas apenas um Oi SIM. Os clientes pagam apenas R$ 2,99 para 
cada mês em que usam o serviço (uma taxa pela emissão da fatura) e não precisam 
estar no ponto de venda para realizar a transação. O serviço Oi Paggo está disponível 
tanto para os clientes pré-pagos quanto para os pós-pagos, embora ele vise basicamente 
ao mercado dos pré-pagos das classes C e D. Para os clientes pós-pagos, a fatura 
do serviço é emitida separadamente da fatura do celular (McMahon, 2008; Wireless 
Federation, 2009; Oi, 2009b).
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Para oferecer esse serviço, Oi Paggo obteve uma licença para crédito ao consu-
midor. Não é, portanto, um banco licenciado, e não pode oferecer outros serviços 
bancários. Oi Paggo tem atualmente 200.000 clientes e está crescendo rapidamente. 
Seu principal desafi o tem sido criar consciência nos consumidores para superar a 
preferência por transações em dinheiro, e também para competir com o sistema de 
cartões de crédito já estabelecido (Rittes, 2009).

CrediAmigo está atualmente desenvolvendo um projeto-piloto com Oi Paggo 
para fornecer a seu público cartões de crédito para movimentação fi nanceira por 
celular (consulta a CrediAmigo, 2009). Tal projeto aumentará signifi cativamente o 
alcance do Oi Paggo.

Outro modelo interessante a observar no futuro (lançado em meados de novembro 
de 2009) é o Portal Móvel de Pagamentos do MasterCard, oferecido em conjunto com o 
Itaú-Unibanco e Vivo. Ele permitirá que os usuários de MasterCard atrelem seu número 
de telefone à sua conta de débito ou crédito, habilitando-os a usar seus celulares como 
uma carteira eletrônica para enviar e receber dinheiro. A tecnologia a ser usada é da 
Smart Communications, uma subsidiária da operadora fi lipina de uma rede de celulares 
e operações bancárias a distância (Bills, 2009).

Conclusão. O setor fi nanceiro no Brasil é bastante sofi sticado e com múltiplos re-
cursos. Ele não apenas oferece um canal já pronto para distribuição dos microsseguros, 
mas seu amplo e amigável sistema de pagamentos permite o acesso em todo o país para 
o pagamento de prêmios.

Provedores de Seguros, Produtos e Canais 
de Intermediação

Sobre os fundamentos expostos nas seções precedentes, iremos agora explorar as 
principais características e tendências no setor de seguros. O texto a seguir irá examinar 
o mercado de seguros em sete seções:

• Uma introdução ao contexto dos seguros e às instituições envolvidas;
• Uma análise das tendências no crescimento de prêmios, sinistros e custos de venda 

para as diversas categorias de produtos;
• Uma nota sobre o panorama do seguro de saúde;
• O envolvimento do Estado no seguro agrícola;
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• Um exame dos aspectos principais do feitio dos produtos de microsseguro;
• Uma revista dos principais modelos de microsseguro focalizados na análise; e
• Uma análise da aceitabilidade corrente dos seguros.

O Contexto dos Seguros
Um grande número de seguradoras. O setor de seguros no Brasil compreende cerca de 

160 empresas que atuam em uma ou mais das seguintes atividades: seguros, previdência 
privada ou capitalização (oferecendo títulos de capitalização com sorteio pela Loteria 
Federal – um vasto mercado no Brasil, como descrito a seguir). Algumas empresas de 
seguro de vida também oferecem produtos de previdência privada, dependendo de sua 
licença operacional (Susep, 2009, website). Vários bancos possuem seguradoras e em-
presas de capitalização. 

As 10 maiores seguradoras (algumas pertencentes a um mesmo grupo) englobam 
52% de todos os prêmios pagos, com as seguintes participações no mercado:

Figura 10 – Participação no mercado total de seguros com base nos prêmios, julho 2008 – junho 
2009

Fonte: diagrama dos autores, baseado na base de dados de 2009 da Susep

Dados mais detalhados sobre as 4 maiores seguradoras no Brasil40 (Bradesco, Itaú, 
BrasilPrev e Porto Seguro) estão no Apêndice 6.

40 Maiores seguradoras classifi cadas pelo total de prêmios cobrados no ano terminado em junho de 2009. A contribuição 
de cada produto está medida em relação ao total de contribuições no ano terminado em dezembro de 2008. 

Outros: 47,8%

Top 10: 52,2%

Companhia Fatia
  1 Bradesco Vida e Previdência S.A. 15,2%
  2 Itaú Vida e Previdência S/A 5,9%
  3 Itaú Seguros S/A 5,2%
  4 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 5,0%
  5 Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros 
4,4%

  6 Brasilprev Seguros e Previdência S/A 4,2%
  7 Caixa Vida e Previdência S/A   3,5%
  8 Sul América Cia Nacional de Seguros 3,2%
  9 Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A 2,9%
10 Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil 
2,8%
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Quatro categorias de seguradoras no mercado de baixa renda. Numa classifi cação 
por grandes grupos, pode-se dizer que há pelo menos 4 categorias de seguradoras tra-
balhando o mercado de baixa renda.

• Grupos dominantes no mercado de seguros e controlados por bancos. Banco Bra-
desco e Itaú Unibanco, os dois maiores bancos privados do Brasil, controlam várias 
companhias de seguros e/ou licenças (cartas-patentes), que respondem por 32% dos 
prêmios brutos pagos no mercado brasileiro.

• Grandes seguradoras independentes explorando canais alternativos. A segun-
da categoria compreende grandes seguradoras sem conexão direta com bancos. 
Mapfre, a 7a maior seguradora, é o exemplo mais importante para o presente estudo, 
devido a seu interesse no mercado de baixa renda. Por não ter relações diretas com 
um banco, a Mapfre procura agressivamente relacionamentos com outras entidades 
agregadoras de clientes, como varejistas, junto aos quais, comenta-se, ela tem uma 
posição dominante no mercado. A atividade da Mapfre nesse mercado desenvolve-se 
principalmente nos últimos cinco anos.

• Atores menores seguindo modelos diferentes. Embora o escopo desta análise não 
permitisse um exame exaustivo de todos os participantes no mercado, encontramos 
algumas organizações menores que estão atuando no mercado de baixa renda usando 
diferentes abordagens e modelos. Uma delas é a SINAF, que se dedica ao seguro 
funeral vendido de porta em porta. Outra é a QBE, que se especializa em distribuição 
por afi nidade. É provável que haja outros atores como esses, procurando nichos de 
produtos e canais nos quais possam competir com as grandes organizações.

• Cemitérios e funerárias no mercado informal. Além das organizações formais acima 
mencionadas, ainda existem outros agentes lidando com esse mercado: cemitérios e 
agências funerárias. Mudanças nos regulamentos feitas em 2004 deixaram brechas 
nas quais esses agentes operam. Desde então, esse mercado assumiu um vulto signifi -
cativo, estimando-se que o número de vidas cobertas esteja entre 20 e 25 milhões. 

Empresas de Corretagem dominam o mercado de afi nidade. Além das categorias 
acima citadas, corretoras corporativas AON e Marsh parecem ter um papel dominante nas 
vendas pelos canais de afi nidade, vendendo seguros através de companhias de utilidade 
pública, operadoras de telefonia, centrais de informações (call centers), etc. Entrevistas 
realizadas com a indústria parecem indicar que essas corretoras controlam mais de 90% 
desse mercado. Seu papel assumiu um caráter dominante em relação às seguradoras 
devido à sua relação fi rme com os aliciadores de clientes e os sistemas administrativos 
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avançados que eles desenvolveram, o que lhes deu uma efi ciência superior. Em muitos 
casos, essas corretoras também assumiram grande parte das funções administrativas, 
deixando as seguradoras relegadas apenas ao papel de emissoras das apólices. O con-
trole do acesso a importantes bases de clientes deu às corretoras uma forte posição de 
negociação frente às seguradoras.

O aparecimento dos seguros na baixa renda é coisa recente. Com poucas exceções 
(notavelmente o PASI), a penetração dos seguros no mercado de baixa renda por inicia-
tiva de qualquer dessas categorias é um fenômeno que começou nos últimos 10 anos e 
tomou impulso nos últimos cinco.

As maiores seguradoras se especializaram em seguro de vida e vendem principal-
mente VGBL. Um aspecto interessante é que as maiores seguradoras de vida vendem 
predominantemente VGBL. Exemplos: Bradesco Vida e Previdência vende VGBL indi-
vidual (71%) e em grupo (8%); Itaú Vida vende principalmente VGBL individual (83%) 
e BrasilPrev Seguros e Previdência vende apenas VGBL individual.

Um punhado de operadores-chave no microsseguro. Os dados existentes sobre a 
indústria não nos permitiram identifi car todos os operadores que trabalham com mi-
crosseguros ou quantifi car o volume vendido de tais produtos. Contudo, pudemos ver 
que há um número crescente de operadores dando importância ao mercado de massa, de 
baixa renda. Os produtos mais vendidos são os seguros de acidentes pessoais, seguro de 
vida (inclusive o seguro funeral), a extensão de garantia, o seguro de vida prestamista e 
alguns seguros de bens, geralmente sob a forma de produtos multíplices. A capitalização 
tem sido um complemento importante na maioria, senão em todos os produtos, assim 
também como os chamados “benefícios em vida”.

Percepção sobre oportunidades não exploradas. Fora uns poucos inovadores no 
mercado, a maioria das seguradoras segue a regra do “vamos observar e ver no que dá” 
no que concerne ao microsseguro. Isso pode ser parcialmente explicado pelo fato de que 
o mercado tradicional (corporativo, grupo de empregados e varejo na classe alta) ainda é 
relativamente lucrativo e apresenta espaço para crescer. Não obstante, vem se fi rmando 
a percepção de que existe um grande e inexplorado mercado com vastas oportunidades 
para operações em grande escala.

Entidades tipo cooperativa têm um papel limitado no setor de seguros. Não fi ca 
claro até que ponto tais entidades têm penetração no mercado brasileiro de seguros. 
No campo da saúde, 31% dos 51,2 milhões de brasileiros que possuem seguro saúde 
privado (planos médicos e dentais) são atendidos por cooperativas (FenaSaúde, 2009). 
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Isso representa cerca de 15,9 milhões de pessoas, ou 8% da população. As discussões 
sobre cooperativas de crédito indicaram que elas abrangem 4 milhões de membros. 
No entanto, durante nossa investigação, fi cou claro que cooperativas fora do mercado 
de saúde não detinham uma participação no mercado de seguros, embora no resto do 
mundo entidades desse tipo tenham um papel importante nesse mercado. Isso se dá 
porque a Lei dos Seguros não permite que cooperativas vendam seguros, a não ser no 
caso do seguro agrícola, seguro saúde e seguro de acidentes do trabalho. O segundo 
relatório do Grupo de Trabalho da Susep identifi cou essa limitação institucional como 
um obstáculo para o desenvolvimento dos microsseguros na atual estrutura regulamen-
tar. Apesar disso, as cooperativas continuam sendo um importante foco agregador de 
clientes para o mercado-alvo dos microsseguros. Algumas seguradoras já distribuem 
produtos de seguro através das redes das cooperativas, mas esse processo tem potencial 
para ulterior desenvolvimento.

Amplo alcance de seguro informal através de serviços funerários. Como dito 
acima, o seguro informal através de funerárias e cemitérios forma uma das principais 
categorias de instituições no mercado de baixa renda. De acordo com a Resolução 
102/2004, a prestação de serviços funerários (defi nida como “assistência”) é clas-
sifi cada como serviços pré-pagos e, portanto, não se qualifi ca como um seguro. Em 
consequência, o seguro funeral oferecido por funerárias e cemitérios privados está 
fora da regulamentação sobre seguros. Esse mercado tem crescido signifi cativamente, 
e algumas estimativas sobre o número de vidas cobertas chegam a 20-25 milhões, o 
que representa cerca de 13% da população. Embora não existam dados completos sobre 
o tema, estima-se que existam 1.500 a 2.000 funerárias oferecendo planos de seguro 
funeral, dos quais não mais de 50 podem ser classifi cados como grandes, com mais 
de 200.000 vidas em seus registros. Os demais são pequenos, com 10.000 a 30.000 
vidas cada um (consultas, 2009).

Além do seguro funeral, existem uns poucos outros seguros informais. Encontramos 
indícios de outros seguros informais no setor de cooperativas. Por exemplo, apesar de as 
cooperativas, por lei, só poderem atuar em seguros de saúde, agricultura e desemprego, 
algumas delas praticam o seguro de carga. Até onde podemos verifi car, isso é feito em 
pequena escala e não chega a ser relevante para os microsseguros. Além disso, há quem 
diga que há provedores de seguro saúde (cooperativas ou outras entidades) que operam 
fora do sistema legal. Contudo, não há documentação que permita avaliar a escala em 
que isso ocorre.
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Tendências no Crescimento dos Prêmios, dos 
Sinistros e dos Custos de Venda das Diversas 
Categorias de Produtos

Nesta seção exploraremos as principais tendências no crescimento de prêmios, custos 
e experiência com sinistros nas principais categorias e linhas de produtos. Para montar um 
contexto expressivo, examinamos o desempenho da indústria como um todo e também 
as contribuições das diversas categorias de produtos. Sobre esse quadro, examinamos o 
desempenho dos produtos que são relevantes para o debate sobre microsseguros (pelos 
dados disponíveis não é possível identifi car separadamente os produtos adequados à 
baixa renda).

Em todos os níveis examinamos a experiência com o crescimento dos prêmios e dos 
sinistros como os principais indicadores para os quais há dados disponíveis. Sempre que 
possível, incluímos análise dos custos de venda e também o completo espectro de custos 
no nível da empresa (para o qual havia dados).

No Total da Indústria

O total de prêmios no mercado de seguros – excluindo previdência privada, seguro 
saúde e capitalização – cresceu notavelmente nos anos recentes. Atingiu R$ 70,5 bilhões 
(cerca de US$ 39 bilhões) no ano terminado em junho de 2009, o que corresponde a 
um crescimento médio anual de 14% entre 1995 e 2008, e é mais alto do que o cresci-
mento nominal médio do PIB de 12% ao ano para o mesmo período. Daí resultou que 
os prêmios passaram de 1,8% do PIB em 1995 para 2,4% em 2008 (ou para 3,3% se 
forem incluídos a capitalização, a previdência privada e o seguro saúde). Isso mostra 
que o Brasil tem o maior mercado de seguros da América Latina (Susep, 2008b) e, 
globalmente, ocupa o 17o lugar (Swiss Re, 2009). A tendência de crescimento se torna 
clara na seguinte fi gura:
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Figura 11 – Penetração do seguro, excluindo capitalização, previdência privada e seguro saúde

Fonte: representação dos autores da base de dados da Susep (2009); dados do PIB nominal do BACEN

Mudança estrutural no crescimento dos prêmios desde 2002, impulsionada pela 
introdução do VGBL. Conquanto algumas reformas (ver Seção “Desenvolvimento do 
Mercado de Microsseguros: Objetivando uma Estratégia”) tenham favorecido o cres-
cimento, foi a introdução do VGBL que realmente impeliu a penetração dos seguros. 
Com essa introdução, a curva que representa a tendência de penetração dos seguros 
sofreu uma forte infl exão. Antes de 2002, os prêmios de seguros vinham diminuindo 
em relação ao PIB. Se retirarmos o efeito do VGBL, o valor dos prêmios expresso em 
porcentagem do PIB é menor em 2008 do que em 1995. Na ausência do VGBL, a pe-
netração dos seguros41 em 2008 teria atingido apenas 1,5% do PIB. A participação de 
VGBL no mercado de seguros atingiu 35% em 2008, após um crescimento médio anual 
de 27% entre 2003 e 200842.

41 Excluindo capitalização, previdência privada e seguro saúde.
42 Somente em 2003 o código da linha de produtos VGBL foi incluído na base de dados da Susep. Seja dito, no entanto, 
que esse produto já estava disponível desde 2001.
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Quadro 4 – A ascensão do VGBL
Dois produtos do setor de pensões merecem menção especial por sua popularida-

de: o VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres – criado em 2001) e seu precursor, 
o PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres – introduzido em 1998). Eles foram 
criados sob inspiração dos planos americanos 401(k) e são produtos de poupança de 
longo prazo, mas, diferentemente dos planos americanos, se destinam a empregados 
individuais e não a empregadores. O PGBL é um produto de pensão, governado pelas 
leis sobre pensões e supervisionado pela SPC (Secretaria de Pensões Complemen-
tares), ao passo que o VGBL é um produto de seguros, sujeito às leis sobre seguros. 
Ambos gozam de privilégios fi scais, mas se destinam a públicos diferentes43.

• O Plano PGBL é geralmente oferecido através dos empregadores. As contribui-
ções são dedutíveis do imposto sobre a renda em até 12% da renda do empregado 
(note-se que este é o percentual total dedutível, abrangendo outros seguros). 
Essa vantagem fi scal só existe para quem é contribuinte e entrega uma declaração 
completa do imposto. Assim, ela não benefi cia quem esteja no mercado informal. 
Além disso, embora o contribuinte tenha essa vantagem inicial, o benefício do 
PGBL que ele vier a receber (seja anual, seja em pagamento único) estará sujeito 
ao imposto sobre a renda no momento em que for pago.

• As contribuições para o VGBL não são dedutíveis. Trata-se, portanto, de um 
produto conveniente para as necessidades dos que estão no setor informal da eco-
nomia, ou daqueles contribuintes cujo direito de dedução já esteja esgotado. Sua 
criação visou à criação de um sistema de poupança para os trabalhadores informais. 
Muitas dessas pessoas também declaram imposto sobre a renda num formulário 
simplifi cado, no qual fazem um desconto padrão. A conta VGBL é composta de 
fundos após dedução do imposto. Ganhos de capital são taxados anualmente. 
A grande diferença com relação ao PGBL é que o benefício pago pelo VGBL é 
livre de impostos. O limite de contribuições (mensais ou anuais) para o VGBL 
é mais baixo do que o de outros planos de pensão. No fi nal de 2006, o total de 
prêmios do VGBL atingiu R$ 15,3 bilhões (US$ 7 bilhões), representando 66,7% 
do total de prêmios de seguro de vida naquele ano (Susep, 2008b; EIU, 2007).

43 A discussão que se segue baseia-se fortemente num artigo publicado em: http://www.thefreelibrary.com/Going+forma
l:+Brazil’s+widespread+”informal+economy”+left+many...-a095198734, e também em consultas feitas a Regina Simões 
(da Susep) em setembro de 2009. 
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As principais diferenças entre PGBL e VGBL podem ser resumidas assim:

Tabela 6 – As diferenças entre os planos PGBL e VGBL
PGBL (regido pela legislação sobre pensões) VGBL (regido pela legislação sobre seguros)
Contribuições para uma apólice PGBL são 
dedutíveis dentro dos limites legais

Contribuições para uma apólice VGBL não são 
dedutíveis

Valorização da apólice só taxada quando 
resgatada

Rendimento taxado anualmente, às taxas 
normais

Todos os rendimentos auferidos pagam imposto 
de renda

Benefícios gerados pela apólice não são taxados

O plano VGBL trouxe grande vitalidade ao mercado de seguros de vida no Brasil. 
Experimentou rápida aceitação e agora representa mais da metade dos prêmios nos 
ramos de vida e previdência. O mercado-alvo considera essa modalidade especialmen-
te atrativa porque não há necessidade de um comprometimento fi xo de recursos até a 
aposentadoria, embora haja algumas penalidades no caso de cancelamento precoce. 
É possível agregar um seguro de vida temporário ao produto. O titular da apólice 
pode escolher entre receber um pagamento global ou uma anuidade. As contribuições 
para um VGBL podem ser tão modestas quanto R$ 30 por mês.

A importância do VGBL para os microsseguros. Tradicionalmente, os produtos 
relativos à pensão não são vistos como relevantes para os microsseguros. Estes estão 
geralmente vinculados a produtos de riscos simples, ao alcance do mercado de bai-
xa renda. Produtos que envolvam contratos de poupança a longo prazo geralmente 
envolvem maiores riscos, o que os torna mais caros e menos adequados ao mercado 
de baixa renda. Não obstante, o precedente estabelecido pelo VGBL no Brasil serviu 
para despertar o interesse do CNSP nos microsseguros e infl uenciou as reformas a 
eles referentes que começaram em 2003. Ademais, há indicações de que o VGBL é 
um produto que tem tido aceitação nos mercados de média e baixa renda, incluindo 
as pessoas do setor informal, além de ter sido projetado especifi camente como um 
instrumento de poupança a longo prazo para quem estiver fora do setor formal. Assim 
sendo, é necessário que se dê especial atenção ao papel que um “microVGBL” pode 
ter no desenvolvimento completo do mercado de seguros no Brasil.

O crescimento dos seguros de vida foi a maior contribuição para os ganhos do 
mercado. Como categoria, a contribuição dos prêmios de seguro de vida para o total de 
prêmios arrecadados passou de 21% em 2001 para 52% em 2008. No entanto, se excluir-
mos a contribuição do VGBL, essa contribuição se reduziu dos mesmos 21% para 18% 
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em 2008. No restante da análise de tendências, isolamos o VGBL do resto do ramo vida 
para determinar as diferenças dentro da categoria “Vida”. Nos seguros de vida, as linhas 
de produtos mais interessantes para os microsseguros são o seguro de vida prestamista, 
o educacional, o seguro em grupo de acidentes pessoais, o seguro de vida em grupo e 
individual, e o seguro de acidentes fortuitos.

Em termos absolutos, o setor de seguros de vida (excluindo o VGBL) mostrou uma 
forte expansão relativa, com um crescimento anual médio de 13% entre 2001 e 2008. 
A taxa de crescimento se desacelerou de 37% de um ano para o outro em 200244 para 
12% de um ano para o outro em 2008 (ver Figura 12, abaixo):

Figura 12 – Crescimento na cobrança de prêmios45 – excluindo previdência privada e 
capitalização

Fonte: diagrama pelos autores, baseado na Base de Dados da Susep (2009)

Inalterada a contribuição dos seguros de bens para o total de prêmios. A contribui-
ção dos seguros de bens para o total de prêmios permaneceu estável no período de 2001 
a 2008, atingindo um pico de 11% em 2002, 2003 e 2005, contra 9% em 2001 e 2008. 
Na categoria de seguros de bens, identifi camos como de interesse para os microssegu-

44 Ver nota sobre possível distorção na análise em separado das linhas de produtos na discriminação entre bens e vida.
45 Para fi ns de ilustração, incluímos apenas as três maiores categorias de seguros – vida, bens e auto. 
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ros o seguro contra incêndio46, furto e roubo, lucros cessantes e extensão de garantia. 
Discussão mais detalhada sobre as tendências para esses produtos será apresentada mais 
tarde nesta seção.

Quando se calcula o crescimento dos prêmios com base na Figura 11, vê-se que as 
linhas de seguros de bens mostraram forte crescimento entre 2001 e 2008, numa taxa 
anual média de 20%. O maior crescimento se deu no ano de 2002 (30%), e o mais baixo 
(2%), em 2004 (ver Figura 11, acima).

Declinante a contribuição do seguro de auto para o total de prêmios de seguros. 
Embora tenha crescido em termos absolutos, a porcentagem de participação dos prêmios 
dos seguros de auto no total dos prêmios de seguro diminuiu de 38%, em 2001, para 
30%, em 2008. A contribuição dos seguros de bens para o total de prêmios de seguro 
se manteve constante. Essa contribuição foi de 8% em 2001, atingiu um pico de 11% 
em 2003, 2004 e 2006, mas voltou a se reduzir a 8% em 2008. Dentro dessa categoria, 
as linhas de produtos de interesse potencial para os microsseguros são o seguro de ve-
ículos particulares, responsabilidade civil de autos e DPVAT. Mais adiante nesta seção 
discutiremos as tendências para esses produtos em mais detalhes.

Sinistralidade em declínio no setor de seguros como um todo. A sinistralidade glo-
bal do setor declinou de seu ponto mais alto em 1999 (65%) para seu ponto mais baixo 
(53%) em 2008. O seguro de bens foi o que experimentou a maior queda, de 61%, em 
2001, para 32%, em 2008. A sinistralidade no ramo vida47 declinou de um pico de 51%, 
em 2003, para 39%, em 2008.

Tendência indefi nida na sinistralidade do ramo de autos. As linhas de produtos do 
ramo auto apresentaram as mais altas taxas de sinistralidade e também a maior volatili-
dade. A mais alta e a mais baixa sinistralidade ocorreram em 2007 (86%) e 2006 (68%), 
respectivamente.

46 O seguro contra fogo, embora ainda considerado uma linha de produto separada, tem sido registrado dentro da linha 
de seguros do lar e de escritórios e indústrias.
47 Excluindo o VGBL individual e em grupo.
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Figura 13 – Sinistralidade para todo o setor e para as linhas vida, auto e bens

Fonte: diagrama dos autores, com base na Base de Dados da Susep (2009)

Taxa de crescimento da capitalização e da previdência privada com crescimento 
mais vagaroso do que o das linhas de seguros. A taxa anual de crescimento dos papéis 
de capitalização, de 9,4% entre 2000 e 2008, se mostrou um pouco mais fraca do que 
a das diversas categorias de seguros. Atingiu 15% em 2008, mas fi cou em meros 2,9% 
em 2006. A previdência privada registrou um crescimento anual médio de 8% entre 
2000 e 2008, com um pico em 2007 (9%) e um crescimento negativo em 2004 e 2006, 
respectivamente -4,7% e -6,3%. 

Quadro 5 – Panorama da capitalização
Ao longo deste documento fi zemos referência ao componente “loteria”, que é 

agregado virtualmente a todos os produtos de microsseguro no mercado. Isso se torna 
possível através de um fenômeno chamado capitalização. Os planos de capitalização 
são um tipo de poupança ligado a sorteios lotéricos – quem tem um plano participa 
automaticamente dos sorteios. Na verdade, todas as seguradoras consultadas elegeram 
a capitalização como o principal atrativo à aceitação de seguros no mercado de baixa 
renda, uma indispensável ferramenta de marketing.
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Os planos de capitalização são o mais antigo dos produtos relacionados com o 
seguro. Seu mercado tem sido ativo desde 1929. Os prêmios podem ser tão baixos 
quanto R$ 3 mensais ou chegar a R$ 30 ou mais. O dinheiro investido tem alguma 
remuneração e precisa permanecer no plano por determinado período, havendo pe-
nalidades no caso de retirada precoce.

Pelo fi nal de 2008 havia 12 companhias de capitalização registradas, oferecendo 
60 produtos diferentes. De acordo com Galiza (2009), os principais tipos de capita-
lização são:

Tabela 7 – Tipos de capitalização
Tipos de Capitalização Descrição

Tradicional Prêmios mensais ou anuais, plena correção monetária do preço de 
compra por ocasião do resgate.

Poupança para compras Depósitos acumulados para um objetivo específi co, i. e., formação de 
capital para a compra de bens, serviços, viagens.

Popular Visando a clientes com pouco poder de compra, enfatizando o 
componente lotérico. Maior volume de vendas do que o das categorias 
acima. Característica principal: a seguradora não tem obrigação legal de 
pagar ao cliente o valor total da correção monetária.

Incentivado Ligada a um evento promocional organizado pela seguradora. As 
condições gerais incluem o direito de ceder a terceiros o direito de 
participar dos sorteios. 

Fonte: Galiza (2009)

Capitalização, um “benefício em vida” para o microsseguro. Em relação ao 
benefício dos sorteios nos produtos de microsseguro, o que as seguradoras costu-
mam fazer é usar a categoria “incentivo”. Isto é, uma seguradora compra de uma 
fi rma de capitalização o direito de participar dos sorteios. Na prática, ela compra 
uma partida, uma quantidade de números de capitalização garantindo um prêmio a 
cada mês (ou semana, dependendo dos termos do contrato). Apenas o componente 
lotérico é adicionado ao prêmio, não o componente poupança. Para a seguradora, o 
montante posto na capitalização é uma forma de poupança de baixo rendimento, e 
não uma despesa direta. Portanto, para o segurado, não há perda no valor acumulado. 
Como discutido na seção sobre Distribuição, as seguradoras veem a capitalização 
como um importante “benefício em vida” do microsseguro – oferecendo aos clientes 
algo que eles podem receber em vida, e não apenas quando morrerem. A capitalização 
é considerada um propulsor-chave da aceitação dos microsseguros pelo público.
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Levando as pessoas a tomarem a decisão certa, por razões erradas. Há algumas 
preocupações quanto à regulamentação sobre capitalização, como por exemplo o fato 
de que ela não traz um valor para o cliente, e que o valor da poupança pode vir a ser 
erodido pelo componente lotérico. No entanto, a maneira pela qual ela é aplicada no 
setor de seguros, como descrito acima, não parece prejudicial aos clientes. Ela atrai as 
pessoas para o mercado de seguros. A partir de um ponto de vista mais paternalista, 
pode ser dito que ela estimula as pessoas a tomarem uma decisão certa (fazer um 
seguro) por uma motivação equivocada (a possibilidade de ser sorteado, e não o 
valor de ter um seguro). No entanto, o que deverá manter as pessoas no mercado 
é o valor de ter uma apólice de seguro. Um fato ocorrido traz uma indicação a 
respeito: quando visitamos, em Fortaleza, alguns clientes do CrediAmigo e per-
guntamos a um microempresário por que ele tinha seguro, ele enfatizou que era 
devido à proteção que o seguro oferecia. Isto é, mesmo que ele tivesse sido atraído 
pelo componente lotérico, foi a compreensão posterior do real valor dos seguros 
que o manteve como cliente.

Internacionalmente falando, as agências reguladoras não se sentem confortáveis 
com a ideia de se usar incentivos para levar as pessoas a comprar seguro. Por esse 
motivo, muitos países proíbem que se agregue aos seguros um componente de capi-
talização ou de sorteio, como por exemplo, a África do Sul. Achamos porém que a 
maneira pela qual isso funciona no Brasil é um jeito inovador para estimular o uso 
do seguro e um propulsor de sua aceitação, desde que se continue trabalhando com 
produtos apropriados e valiosos para o mercado-alvo e dedicando esforços para 
melhorar a percepção dos consumidores em relação aos seguros.

Para esboçar um contexto, como necessário, examinaremos brevemente a tendên-
cia geral de crescimento dos prêmios nos ramos de seguro de auto, de bens e de vida, 
depois do que passaremos em revista, com mais detalhes, as linhas de produtos de mais 
relevância para os microsseguros.

Setor de Seguros de Auto
Crescimento consistente do setor de seguros de auto. O total dos prêmios de se-

guro no setor de veículos tem crescido a uma média anual de 12% no período de 2001 
a 2008. Os crescimentos mais altos (16%) ocorreram em 2008, 2006 e 2204. O menor 
(4%) ocorreu em 2002.
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Figura 14 – Crescimento na cobrança de prêmios do seguro de autos

Fonte: diagrama dos autores, com base na Base de Dados da Susep (2009)

Forte crescimento nas linhas de produtos relevantes para os microsseguros48. 
Dentro da categoria do seguro de auto, as linhas principais são automóveis particulares, 
autos, responsabilidade civil em autos e DPVAT. O DPVAT, seguro compulsório contra 
danos a terceiros (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre), 
cresceu a uma taxa média de 12% desde sua introdução em 2003. O seguro de automóveis 
continua sendo o maior contribuinte para o crescimento dos seguros dessa categoria, 
tendo experimentado, no mesmo período, um crescimento anual médio de 8%.

O setor de seguros de veículos é relevante para o mercado de microsseguros no 
Brasil. Embora não seja o alvo principal do presente estudo, o papel dos seguros de auto 
é de relevância no contexto brasileiro. Durante as atividades dos Grupos de Discussão 
(ver seção “Entendendo o Cliente Potencial Microsseguro”), o alto custo do seguro de 
veículos foi indicado como uma preocupação específi ca nos domicílios de baixa renda. 
Além disso, a Susep apontou as linhas auto, DPVAT e responsabilidade civil em autos 
como relevantes para os microsseguros. 

Setor de Seguros de Bens
Cinco linhas principais de produtos propulsionam o desempenho do seguro de bens. 

Em 2008, as maiores contribuições para as linhas de seguros de bens foram extensão 

48 As linhas de produtos de auto identifi cadas pela Susep como relevantes para os microsseguros são: automóveis par-
ticulares, autos em geral, responsabilidade civil para autos e DPVAT.
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de garantia (24%), seguro comercial abrangente (19%), riscos operacionais (16%), riscos 
múltiplos (16%) e seguro residencial abrangente (15%). 

Figura 15 – Contribuição das diversas linhas de produtos para o setor de seguros de bens (para 
o ano terminado em 2008)

Fonte: diagrama dos autores, com base na Base de Dados da Susep (2009)

As linhas de seguros de bens que são relevantes para os microsseguros49 compõem 41% 
do total dos seguros de bens. Tal contribuição atingiu 41% em 2008, vindo de um ponto 
baixo de 21% em 2004. Deve-se assinalar que não é possível calcular o valor dos prêmios 
de microsseguros contratados sob estas linhas, mas apenas o crescimento total das linhas 
que abrangeram vendas de microsseguros. Assim sendo, o valor global dos prêmios em cada 
linha inclui tanto apólices tradicionais quanto as vendidas a pessoas de baixa renda.

Rápido crescimento na contribuição da garantia estendida para o total vendido. 
Entre 2006 e 2008 houve um rápido crescimento na contribuição dos seguros de ga-
rantia estendida – uma linha de produtos-chave para os microsseguros – para o total 
de prêmios do seguro de bens. Nesse período, o crescimento anual médio do seguro de 
garantia estendida foi de 75%, tornando essa modalidade a que mais contribuiu para o 
total de prêmios da linha de seguros de bens.

49 Linhas de seguros que a SUSEP identifi ca como relevantes para os microsseguros: fogo, furto e roubo, riscos múltiplos 
e garantia estendida.
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Figura 16 – Contribuição de produtos-chave para o setor de seguros de bens

Fonte: diagrama dos autores, cuja referência é a Base de Dados da Susep (2009)

Crescimento consistente nas linhas tradicionais de produtos de seguros50. A maioria 
das linhas tradicionais cresceu consistentemente ao longo do período em exame, sendo 
que as linhas de seguro comercial abrangente e seguro residencial abrangente têm cres-
cido a taxas de 8% e 12% desde a introdução desses produtos em 2003.

Advertência quanto à consideração, em separado, de linhas de produtos. Deve-se 
notar que, às vezes, uma linha de produto só passa a ser considerada algum tempo após 
o lançamento, resultando num aumento no gráfi co de um produto similar, até que o 
novo produto passe a ser medido em sua própria categoria. Por exemplo, o acentuado 
aumento e subsequente declínio em prêmios na categoria “riscos múltiplos” é, pelo 
menos parcialmente, atribuído ao crescimento do seguro de garantia estendida e à 
ulterior criação de sua própria linha de produtos. Isso pode ser observado na Figura 
15, vendo-se o crescimento dos riscos múltiplos em 2005 e 2006, quando o seguro 
de garantia estendida foi introduzido, mas só passou a ser reportado separadamente 
a partir de 2006.

50 As linhas de produtos tradicionais incluiriam os seguros residenciais e comerciais abrangentes. Nota: o seguro de autos 
foi discutido como uma categoria separada. 
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Declínio acentuado na sinistralidade da categoria do seguro de bens. Houve forte 
declínio na taxa global de sinistralidade relativa aos seguros de bens (ver Figura 17, 
abaixo), o que pode ser atribuído principalmente a tendências nas linhas de produtos 
relevantes para os microsseguros. A Garantia Estendida, um produto relativamente novo, 
mostrou a mais baixa sinistralidade (13%) em 2008, seguida por 17% para furto e roubo, 
22% para riscos múltiplos, 31% para seguro residencial abrangente, 32% para a indústria 
como um todo e 62% para seguro comercial abrangente. 

Figura 17 – Taxa de sinistralidade nos seguros de bens

Fonte: diagrama dos autores, cuja referência é a Base de Dados da Susep (2009)

Setor de Seguros de Vida
Como discutido anteriormente, o ramo vida teve crescimento vigoroso, principal-

mente devido ao VGBL. Nesta seção examinaremos as tendências das linhas individuais 
de produtos. 

Grande contribuição do VGBL51 individual no total dos seguros de vida. 
Desde o rápido crescimento do VGBL, a contribuição do VGBL individual para o total 
de prêmios do ramo vida tem aumentado continuamente, com um crescimento médio 
anual de 26% (ver Figura 18, a seguir). Já os produtos VGBL de grupo mostraram 

51 Nome completo dessa categoria de produto: VGBL/VAGP/VRGP/VRSA/PRI.
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inicialmente resultados fracos, mas em seguida tiveram forte crescimento, partindo 
de uma base menor.

Em 2008, VGBL contribuiu com 62% do total de prêmios cobrados no ramo vida, 
seguido por seguro de vida em grupo (18%), seguro de vida prestamista (7%) e seguro 
de acidentes pessoais em grupo (5%).

Figura 18 – Contribuição das linhas individuais de produtos para o setor de seguro de vida 
(2008)

Fonte: diagrama dos autores, cuja referência é a Base de Dados da Susep (2009)

Os produtos relevantes para o microsseguro52 contribuíram com 37% do total 
de prêmios arrecadados. Mesmo excluindo o VGBL, o ramo vida apresentou uma 
forte tendência de crescimento, baseada particularmente no crescimento do seguro de 
vida em grupo, seguro de vida prestamista e seguro de acidentes pessoais em grupo. 
Contribuindo com 14% do total dos prêmios53 (exclusive o VGBL), o seguro de vida em 
grupo continua sendo o mais importante componente do total de prêmios no ramo, logo 
após o VGBL. Contudo, forte crescimento pode ser observado no seguro de vida pres-
tamista – crescimento anual médio de 46% desde o lançamento do produto em 2003 – e 

52 Produtos identifi cados pela SUSEP como relevantes para os microsseguros: seguro de vida prestamista, educacional, 
seguro de acidente em grupo, eventos fortuitos, seguro de vida individual e em grupo e VGBL em grupo.
53 Excluindo previdência privada, capitalização e seguro saúde.
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no seguro de acidentes pessoais em grupo, 28% de crescimento anual médio entre 2001 
e 2008 (ver Figura 19). Como será assinalado na Seção “Panorama dos Produtos de Mi-
crosseguro”, essas linhas de produtos são importantes para o microsseguro porquanto, 
no Brasil, o componente dominante das coberturas de microsseguros tem sido, em geral, 
o seguro de acidentes pessoais, e o seguro de vida prestamista é um segmento que vem 
crescendo entre os produtos para baixa renda. 

Figura 19 – Contribuição das linhas individuais de produtos para o total de prêmios no ramo 
vida – excluído o VGBL (ano de 2008)

Fonte: diagrama dos autores, cuja referência é a Base de Dados da Susep (2009)

Advertência quanto à consideração, em separado, de linhas de produtos. 
Como mencionado quando tratamos das várias linhas dos seguros de bens, às vezes uma 
linha de produto só passa a ser considerada separadamente algum tempo após o lança-
mento, resultando num pico no gráfi co de um produto similar, até que o novo produto 
passe a ser medido em sua própria categoria. Isso pode ser notado no pico que aparece 
na linha do seguro de vida individual em 2001 e 2002, pois o VGBL foi lançado em 2001 
mas só passou a ser reportado separadamente em 2003.
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Figura 20 – Taxa de sinistralidade no total do ramo vida

Fonte: diagrama dos autores, cuja referência é a Base de Dados da Susep (2009)

Queda marcante na sinistralidade. No setor dos seguros de vida como um todo 
houve uma queda na sinistralidade entre 2001 e 2008, de um ponto alto em 2003 (51%) 
a um valor de 39% em 2008 (ver Figura 20). Em 2008, a mais baixa sinistralidade foi 
apresentada nos seguros de acidentes pessoais em grupo – um típico componente de 
vários produtos de microsseguros – no valor de 16%, ao passo que a mais alta (75%) se 
apresentou no seguro de vida educacional.

Para se ter uma melhor ideia das tendências das diferentes categorias de produtos, 
tanto no ramo vida quanto nos demais ramos, consideraremos em maior detalhe, na 
próxima seção, a decomposição dos prêmios por natureza de despesa: gerenciamento, 
sinistralidade e despesas de vendas de alguns produtos.

Analisando a Composição dos Prêmios nas Principais 
Linhas de Produtos de Microsseguros

A decomposição dos prêmios nas cinco linhas de produtos mais importantes para os 
microsseguros (como se deduz da análise apresentada na Seção “Panorama dos Produtos 
de Microsseguro”) está mostrada a seguir. Esses cinco produtos são acidentes pessoais 
em grupo, seguro de vida prestamista, seguro de vida em grupo, extensão de garantia 
e riscos múltiplos:
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Figura 21 – Decomposição dos prêmios líquidos dos produtos relevantes nos microsseguros

Fonte: diagrama dos autores, cuja referência é a Base de Dados da Susep (2009)

Enquanto as despesas de vendas e os dados sobre sinistros líquidos estão baseados 
em números reais da indústria como um todo, tivemos de estimar as despesas de ge-
renciamento com base no desempenho de uma pequena (mas signifi cativa54) amostra, 
pois tais despesas não estavam disponíveis por linha de produto na época da publicação. 
Assim, foi necessário estimar essas despesas com base em dados no nível de empresa. 
Como mostra o diagrama, as despesas de gerenciamento podem variar entre 10% (para 
grandes seguradoras) até 30% (para as menores).

Variações signifi cativas nas despesas de venda para as diversas linhas de produtos. 
Observando a Figura 21, pode-se notar uma signifi cativa variação nas despesas de ven-
da, que variam de 20% para acidentes pessoais em grupo a 52% para riscos múltiplos. 
Vale observar também que a extensão de garantia e o seguro de vida prestamista têm altas 
despesas de venda, a despeito do fato de serem produtos usualmente comercializados 
atrelados à oferta de outro produto.

Baixa sinistralidade em geral. Com exceção dos seguros de vida em grupo, as 
reclamações de sinistros não excedem 25% dos prêmios. A categoria com a menor si-
nistralidade, extensão de garantia, pagou apenas 13% dos prêmios líquidos. De acordo 
com os indicadores internacionais de desempenho dos microsseguros apurados pela 

54 Relevante como medida por tamanho e/ou envolvimento com o mercado de baixa renda.
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Microinsurance Network (Wipf & Garrand, 2008), seguradoras com uma sinistralidade 
menor do que 60% deveriam rever os benefícios pagos ou os prêmios cobrados, pois o 
valor que estão oferecendo aos clientes pode ser questionado.

Grandes lucros potenciais nas vendas. As seguradoras que conseguirem controlar 
suas despesas administrativas e manter constantes os gastos com sinistros e com vendas 
terão espaço para realizar grandes lucros na venda de seguros. Tais lucros potenciais 
variam de 54% nos acidentes pessoais em grupo a 24% nos riscos múltiplos.

Produtos de microsseguro podem estar oferecendo baixo valor aos clientes. 
Levando em consideração a baixa sinistralidade e as altas despesas administrativas e de 
vendas relacionadas com as linhas de produtos examinadas acima, parece que tais linhas 
oferecem um baixo valor aos clientes. No entanto, para determinar a exata proposta de 
valor que deveria ser feita aos clientes atuais e aos clientes prospectivos seria necessário 
realizar uma análise mais profunda.

Panorama do Seguro Saúde
O escopo da presente análise não nos permite abordar em detalhes o seguro saúde. 

No entanto, ele foi incluído, tanto quanto possível, em consideração ao mercado emer-
gente e potencial dos microsseguros por ser um dos produtos mais críticos demandados 
pelos consumidores (ver a discussão na Seção “Entendendo o Cliente Potencial Micros-
seguro”). Nesta seção fazemos um breve relato sobre os tipos de entidades operando no 
setor de seguro saúde no Brasil e os complicadores existentes para o desenvolvimento 
do microsseguro de saúde. Abordamos esse problema separadamente do restante da 
discussão sobre seguros porque o setor de saúde opera apartado dos demais seguros e 
tem uma estrutura regulatória própria.

Estrutura regulatória e supervisão próprias. De acordo com a Lei do Seguro Saúde, 
essa atividade está fora da jurisdição da Susep. Nenhuma seguradora pode operar com 
seguro saúde se não estiver registrada na ANS como operadora de saúde complementar 
(para mais detalhes, ver Seção “Regimes Separados para Seguro, Pensão, Capitalização 
e Saúde”).

Numerosos fornecedores de seguro saúde. Estudos mostram que 40% das pessoas 
que, no Brasil, caem na pobreza foram vítimas de problemas de saúde (Néri, FGV, consul-
ta, 2008), como será mostrado na Seção “Entendendo o Cliente Potencial Microsseguro”. 
Para o mercado-alvo, esse risco é visto como prioritário. Em consequência, esse tipo 
de seguro tem um papel particularmente importante e o Brasil é um dos países onde o 
seguro saúde privado (vs. serviço público de saúde) tem especial destaque. 51,2 milhões 
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de pessoas (26,7% da população) estão cobertas por seguro saúde privado (FenaSaúde, 
2009). Entre estes, pouco mais de 10 milhões têm também planos dentais.

Presentemente há 1.723 organizações oferecendo alguma espécie de plano ou seguro 
de saúde (ANS, 2009, página na web). São entidades de tipos diversos que operam no 
mercado do seguro de saúde, algumas delas possuídas pelos segurados:

1. Seguradoras tradicionais especializadas em saúde. Estão nesse grupo as seguradoras 
dedicadas à saúde ou (mais comumente) subsidiárias para saúde das seguradoras tra-
dicionais. Elas dão cobertura às despesas médicas incorridas. Sob a legislação atual, 
não podem possuir seus próprios hospitais. Elas são conhecidas como fornecedoras de 
saúde suplementar, cujo órgão representativo é a FenaSaúde. As seguradoras de saúde 
que são membros da FenaSaúde atendem a 35% do total de clientes da modalidade. 
Entre elas, o Grupo Bradesco é o principal, com 24,1% do total de prêmios das fi liadas 
à FenaSaúde, seguido pelo Grupo Sul América (20,5%) e pelo Grupo AMIL (19,7%). 
No total, são 16 seguradoras que operam no mercado de saúde complementar, muitas 
delas com mais de uma subsidiária para saúde (FenaSaúde, 2009). Em 2008, elas 
tinham 5,9 milhões de benefi ciários em seus livros.

2. Cooperativas médicas. Essas cooperativas (organizadas segundo a Lei 5.764/71) 
existem em todo o país, e algumas têm seus próprios hospitais. Um exemplo impor-
tante é a UNIMED, uma união de médicos. Eles são 90.000 associados e a UNIMED 
representa 364 cooperativas55.

3. Cooperativas odontológicas. São cooperativas que não visam ao lucro, organizadas 
segundo a Lei 5.764/71, cujo único objetivo é a saúde dental. Em 2008, elas tinham 
2,04 milhões de benefi ciários (FenaSaúde 2009).

4. Odontologia de Grupo. São organizações para manutenção da saúde para o mercado 
odontológico. Elas se diferenciam das cooperativas odontológicas por não serem 
possuídas pelos benefi ciários. Em 2008, elas cobriam 6,2 milhões de pessoas.

5. Medicina de Grupo. Também conhecidas internacionalmente como Organizações 
para a Manutenção da Saúde, essas entidades proveem [prover= abastecer] planos 
de saúde especialmente para empregados. De acordo com Ocke-Reis (2005), essa 
categoria também pode ser chamada de serviços médicos pré-pagos, e é predominante 
no mercado. Elas gerenciam planos de saúde e prestam serviços médicos, sendo que 
as principais empresas, cujos donos comumente são médicos praticantes, possuem 
seus próprios hospitais. Em setembro de 2008, o mercado de Medicina de Grupo 
compreendia 16,4 milhões de benefi ciários (FenaSaúde, 2009).

55 O que é interessante nessas cooperativas é que elas são formadas pelos médicos e não pelos pacientes. Portanto os 
membros das cooperativas não são necessariamente os benefi ciários do seguro. As categorias de baixa renda tendem a 
ser servidas por essas entidades fi lantrópicas ou por grupos médicos.
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6. Sociedades fi lantrópicas são hospitais benefi centes (sem fi ns lucrativos), licenciados 
pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), que oferecem planos de saúde 
privados. Podem também ser incluídas nesse grupo entidades formadas por munici-
palidades e por companhias de utilidade pública. É uma das menores categorias de 
provedores de seguro saúde, com 1,6 milhão de benefi ciários em 2008 (FenaSaúde, 
2009).

7. Autogestão: este grupo é constituído por empresas ou entidades que proveem, elas 
próprias, assistência de saúde ou dentária a seus empregados. Esses planos de saúde 
corporativos são operados em geral sem fi ns lucrativos e não são comercializados. 
Eles têm suas próprias regras de relacionamento e são administrados pelo departa-
mento de recursos humanos ou por associações de empregados. Com frequência, 
operam ambulatórios e implementam programas preventivos (Ocke-Reis, 2005). 
Essas entidades se distinguem dos grupos 2 e 3 por não serem cooperativas. Em 2008, 
o número de indivíduos cobertos era de 5,4 milhões (FenaSaúde, 2009).

A participação desses diferentes tipos de entidades no mercado de seguro saúde, 
medida pelo número de benefi ciários, pode ser representada pelo diagrama abaixo:

Figura 22 – Participação dos diferentes tipos de provedores no mercado de seguro saúde

Fonte: baseado nos dados compilados pela FenaSaúde (2009)
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Sistema Governamental para os Seguros Agrícolas
Os seguros agrícolas constituem outra área especializada que foi levada em conta 

nesta análise. Contudo, uma análise mais detalhada está além do escopo do presente 
trabalho. Nossa principal constatação é de que o Estado tem um papel dominante nesse 
mercado e age com um grande subsídio. Não parece que um mercado comercial signifi -
cativo possa aparecer entre os pequenos agricultores num futuro próximo, mesmo que o 
governo se retire da área. No entanto, uma pesquisa mais aprofundada pode identifi car 
bolsões específi cos de oportunidades que possam ser explorados.

Como já discutido, o setor agrícola contribui com cerca de 5% do PIB brasileiro. 
De acordo com o IBGE, existem 4,4 milhões de estabelecimentos agrícolas familiares 
no Brasil, representando 84,4% do total. Daí se conclui que o total das fazendas é de 
5,2 milhões (IBGE, 2006). Há, portanto, um grande número de pequenas propriedades 
familiares (aquelas que usam predominantemente mão de obra da família) que poderiam 
formar uma base de clientes potenciais para os microsseguros. Este é um setor com 
intenso envolvimento governamental.

Proagro como instrumento de apoio governamental aos agricultores. O setor agrí-
cola ou rural é muito importante sob o ponto de vista de políticas públicas, e o governo 
atribui especial ênfase ao seguro rural. De acordo com o artigo 19 do Código dos Seguros 
(Decreto-Lei 73/66), o seguro rural é isento de quaisquer impostos ou taxas federais. 
O esquema tradicional de seguro agrícola do governo inclui o Programa de Garantia da 
Atividade Rural (Proagro), criado pela Lei 5.969/73 e implementado em 1975. Seu pro-
pósito é proteger os produtores rurais dos ônus fi nanceiros provenientes de fenômenos 
naturais, pragas e doenças. Trata-se, pois, de um programa de garantia do governo mais 
do que de um seguro propriamente dito, uma vez que não é gerenciado de acordo com 
os princípios que regem os seguros. Seu alvo são os produtores com boa fi cha de crédito, 
e o programa ainda inclui assistência técnica.

Proagro Mais, criado para o mercado de microsseguro. A tendência para maior 
envolvimento governamental no seguro agrícola começou efetivamente em 2003 (Ozaki, 
2008) com a aprovação da Lei 10.823 (que discutiremos mais adiante). Em 2004, o 
Banco Central do Brasil (BACEN) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
projetaram e implementaram um produto chamado Proagro Mais, que é um seguro de 
vida familiar rural. Ele é gerido pelo BACEN e visa especifi camente aos agricultores 
familiares inscritos compulsoriamente no programa de fi nanciamento agrícola que é 
parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), uma 
importante iniciativa governamental para o desenvolvimento da agricultura que inclui 
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a provisão de crédito subsidiado. Para se qualifi car para o PRONAF, a propriedade do 
agricultor deve ter até quatro módulos fi scais (aproximadamente três hectares, mas varia 
de estado para estado conforme as condições climáticas e do solo). O trabalho deve ser 
realizado pela família, com não mais de dois trabalhadores contratados, e a renda deve 
ser menor do que cerca de R$ 80.000 por ano. 

Cerca de um terço das propriedades familiares incluídas. De acordo com consultas 
que fi zemos ao MDA e ao BACEN, o programa atualmente abrange cerca de 750.000 
propriedades familiares, de um total de 2,5 milhões de candidatos potenciais. Proagro 
Mais foi criado para preencher um vazio que o mercado não cobria, numa fase em que 
a agricultura experimentava rápida expansão. Mais uma vez, é antes uma forma de 
garantia governamental fi nanciada pelos impostos do que propriamente um seguro, de 
acordo com a defi nição estrita do termo. O programa cobra um mesmo pequeno prêmio 
de todos os agricultores, sem levar em conta o perfi l particular do risco em sua área de 
operação. Tal prêmio é determinado conforme o que o governo julga ser a capacidade 
de pagar dos agricultores, e não de acordo com os princípios do risco. Além da cober-
tura para a colheita, os agricultores podem pleitear uma cobertura para a manutenção 
da família de até R$ 2.500 por agricultor por ano para prover seu sustento no caso de a 
colheita falhar, isto é, não apenas para cobrir a própria colheita.

Um grande compromisso com subsídios. Em meados de 2009, o governo havia gasto 
um total acumulado de R$ 16,6 bilhões (cerca de US$ 9,2 bilhões) no programa Proagro 
Mais. Deste total, cerca de R$ 51 milhões vieram da receita de prêmios. Durante toda 
a vida do programa, 3 milhões de pessoas participaram. O valor médio coberto é de 
R$ 5.571, e o número de eventos adversos reportados alcançou quase meio milhão, com 
uma compensação por sinistro de R$ 3.252.

Outros envolvimentos governamentais na esfera dos seguros rurais. O Proagro Mais 
vai passo a passo com outros programas governamentais, tais como:

 A criação, em 1997, do ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) pelo Mi-
nistério da Agricultura. Com base em colheitas que apresentaram grandes ganhos de 
produtividade, ele determina quais devem ser as técnicas agrícolas em certos estados 
para essas culturas (consulta ao BACEN/MDA, 2009). É usado para determinar 
quais as culturas seguráveis sob outros programas de seguro do governo, tais como o 
SEAF (Seguro de Agricultura Familiar), um seguro multirrisco. Envolve um pesado 
subsídio governamental e coleta um pequeno volume de prêmios, além de ser ligado 
a créditos bancários.

 Outro programa é o Garantia-Safra, para agricultores abaixo da linha de pobreza. 
Destina-se a um número menor de produtos, só é aplicado na região do semiárido 
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nordestino, para pessoas cuja renda seja de até 1,5 salário mínimo e que cultivem 
não mais de 10 ha. Esse programa não está ligado a crédito e atualmente cobre cerca 
de 558.000 agricultores. É fi nanciado pelos municípios e pelo governo federal. Os 
agricultores pagam apenas R$ 6 como prêmio. Perdas são verifi cadas por amostragem 
e não por meio de um índice meteorológico.

 Além disso, o Ministério da Agricultura tem um programa de subsídio para seguros 
rurais privados chamado Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural (PSP). 
O subsídio varia com o tipo de cultura e é limitado a um máximo montante por produ-
tor (sempre dependendo do tipo de cultura). Na média, 50% do prêmio são cobertos 
pelo subsídio, e pagos diretamente ao agricultor. O estado do Paraná recebe 64% do 
total de subsídios desse programa (Ozaki, 2008). É autorizado a agir assim sob a Lei 
10.823/03 e o Decreto 5.121/04. Isso cria um subsídio indireto para as seguradoras 
(pelo estímulo da demanda) e as atrai para o campo dos seguros agrícolas, onde tam-
bém há a vantagem da total isenção de impostos federais. Antes do lançamento desse 
programa, apenas umas poucas seguradoras operavam no setor rural, com coberturas 
limitadas e também uma limitada gama de produtos (Ozaki, 2008).

 Outro produto rural é o seguro de vida prestamista operado pela Aliança do Brasil 
(uma subsidiária do Banco do Brasil). Essa operação está no âmbito da Susep e, 
portanto, não é um programa de subsídio do governo. Opera independentemente do 
Proagro e do Proagro Mais e é ativamente comercializada pelo banco em conjunto 
com crédito. Em 2009, espera-se que seu público atinja 70.000 agricultores, com 
a venda de 100.000 apólices.

Entupindo o mercado ou preenchendo uma lacuna? O envolvimento do governo 
nos seguros rurais signifi ca que o setor privado não está muito envolvido nos microsse-
guros rurais, a não ser no programa PSP. Embora várias seguradoras forneçam seguros 
agrícolas, elas geralmente visam aos fazendeiros comerciais e não os minifúndios, 
e os seguros são frequentemente distribuídos através de cooperativas de produção. 
A questão é se o governo está ocupando um espaço que deveria fi car com a iniciativa 
privada ou se está provendo um serviço para uma área que a iniciativa privada não al-
cança. Dado o fato de que os incentivos do Estado são necessários mesmo na zona mais 
alta do mercado, e a difi culdade de fazer o microsseguro agrícola funcionar internacio-
nalmente, nossa visão é que a segunda hipótese é a verdadeira. Temos a confi rmação 
disso na experiência internacional sobre a viabilidade do microsseguro agrícola, como 
resumido no Apêndice 5.
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Panorama dos Produtos de Microsseguro
Nesta seção, faremos breves considerações sobre o panorama dos produtos de mi-

crosseguros agrícolas conforme depreendemos a partir de nossos contatos com os opera-
dores dessa indústria. É importante entender o panorama dos produtos de microsseguro 
atualmente no mercado, particularmente considerando a necessidade de defi ni-los com 
vistas à respectiva regulamentação, que abordaremos na Seção “Pontos Estratégicos 
para a Regulamentação”.

A tabela abaixo sumariza as informações sobre produtos de microsseguro que ob-
tivemos através de nossas consultas. Note-se que não se trata de uma lista exaustiva de 
todos os produtos no mercado e nem que estejam apresentados todos os detalhes para 
cada produto, pois nem sempre eles estavam disponíveis. Trata-se antes de uma indica-
ção sobre os tipos de produtos de microsseguros disponíveis no Brasil, servindo como 
uma primeira indicação sobre o tipo de informação que o regulador precisará reunir no 
processo de defi nir os parâmetros para os diversos produtos:

Tabela 8 – Panorama dos produtos de microsseguro
Produto Prêmio Mensal* Benefícios

Varejo 1 R$ 7,50

• R$ 600 vida (R$ 200/cesta)
• R$ 500 acidentes pessoais, hospitalização (R$ 50/dia)
• R$ 10.000 morte acidental (dobrado, se transporte público)
• Sorteio mensal de R$ 1.500
• Até 50% de desconto em remédios

Varejo 2 Não disponível

Valor do produto comprado a crédito, cobertura max. de R$ 600
• 12 prestações para acidentes pessoais
• 6 prestações para desemprego involuntário
• Assistência de call center (i. e., aconselhamento legal) 

Varejo 3 Não disponível

Cobre a parte não paga de um empréstimo no caso de:
• Desemprego Involuntário
• Morte
• Incapacitação total
• Acidente pessoal
• Sorteio mensal de prêmio

Varejo 4 Não disponível • Extensão de garantia

Provedor 
de Crédito R$ 2,1-12,6**

• R$3.000-18.000 vida
• R$ 840 – 5.040 funeral
• 4 sorteios mensais de R$ 1.500

Utilidade
pública 1

R$ 3,99 (R$ 7,99 
para cobertura 
mais ampla)

• R$ 20.000 (R$ 50.000) residencial (incêndio, raio, explosão)
• R$ 50 (R$ 100) por mês por 4 meses cobrindo conta de luz, 

desemprego involuntário e incapacitação temporária
• R$ 50 (R$ 100) por mês, por 1 ano, cobrindo conta de luz e 

acidentes pessoais
• 4 sorteios mensais de R$ 3.000 (R$ 10.000)
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Produto Prêmio Mensal* Benefícios

Utilidade
pública 2 Não disponível

• Vida: R$ 5.000 mais 12 contas de luz de até R$ 50 cada, e mais 4 
cestas básicas no valor de R$ 150

• Auxílio-funeral de até R$ 2.000
• Descontos de até 60% na compra de medicamentos
• R$ 3.000 de saques autorizados por mês

Utilidade
pública 3 R$ 2-8

• Vida & seguro de bens residenciais
• Seguro de vida prestamista
• Extensão de garantias

Afi nidade 

R$ 10 
(telemarketing)
R$ 1-4 (mala 
direta)

• Proteção fi nanceira para o desemprego 
• Seguro residencial
• Assistência de call center
• Componente de capitalização

Seguradora 
funerária

R$ 12-30 
[por família]

• Funeral: R$ 1.800-R$ 3.600
• Seguro de vida opcional (proteção da renda): até R$ 48.000
• R$ 10.000 sorteio mensal

Grupos de 
Empregados

R$ 5 (média);
R$ 15 (max) 
[por família]

• Morte acidental & natural
• Invalidez
• Nascimento (com doença congênita)
• Doenças profi ssionais
• Assistência à alimentação materna
• Auxílio-funeral no caso de acidente do trabalho

Banco R$ 15-50

• Seguro de vida prestamista
• Desemprego
• Assistência doméstica (suporte em serviços)
• Acidente pessoal
• Funeral
• Seguro educacional para crianças

Auxílio-
Funeral

R$ 18 em média 
[por família]

• Auxílio-funeral R$ 2.500
• Auxílio-alimentação
• Descontos em consultas médicas (em clínica própria)
• Descontos em remédios
• Aconselhamento legal

Fonte: consultas diversas
* A não ser quando especifi cado diferentemente, os prêmios são por indivíduo e por mês. Note-se que 
algumas apólices cobram seus prêmios em base anual. Nesses casos, simplesmente dividimos os prêmios 
por 12 para achar o equivalente mensal.
** Note-se que se trata de uma apólice modulada. A apólice custa R$ 25 por ano e prevê um seguro de 
vida de R$ 3.000, além de um auxílio-funeral de R$ 840. Cada segurado pode optar por adquirir mais 
de um “módulo” (até um máximo de 6 módulos) para aumentar a cobertura de sua vida ou para incluir 
outros membros da família.
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Embora devamos ser cautelosos sobre generalizar com base numa amostra limitada, 
os seguintes aspectos começaram a tomar forma em todos os casos examinados:

 Faixas de benefícios e de prêmios. Os produtos indicaram que o microsseguro, embora 
ofereça baixa cobertura e, correspondentemente, baixos níveis de prêmios, não é neces-
sariamente restrito à parte mais baixa do espectro de renda. O mercado de baixa renda 
(defi nido em termos amplos, conforme explicado acima, para abranger 85% da popu-
lação) é consideravelmente grande e, como tal, necessita de uma gama considerável de 
produtos que ofereçam diferentes níveis de cobertura. O nível requerido de cobertura 
para satisfazer a necessidade do mercado também variará com o tipo da cobertura. 
Na amostra acima, os prêmios mensais variam de tão pouco quanto R$ 2 por mês até 
R$ 50 por mês. Os benefícios (ou seja, os montantes segurados) vão até R$ 50.000 
para seguro residencial e seguro de vida, fi cam em torno de R$ 20.000 para acidentes 
pessoais e um pouco abaixo de R$ 4.000 para auxílio-funeral. A amostra também 
contém alguns benefícios de desemprego, embora estes sejam bastante modestos e 
apenas uma espécie de bônus oferecido junto com outra cobertura para aumentar a 
atratividade do produto.

 Ênfase na cobertura dos acidentes pessoais. Outra característica interessante, que será 
relevante quando discutirmos as preferências do mercado-alvo na Seção “Entendendo 
o Cliente Potencial Microsseguro”, é o fato de que, para alguns produtos, o seguro 
de acidentes pessoais excede o seguro de vida. Como foi mostrado na discussão da 
Seção “Tendências no Crescimento dos Prêmios, dos Sinistros e dos Custos de Venda 
das Diversas Categorias de Produtos”, o seguro de acidentes pessoais em grupo tem 
uma sinistralidade muito mais baixa do que o seguro de vida em grupo, indicando 
que aquele traz mais valor para a seguradora e menos para o cliente. 

 Produtos multíplices com ênfase para benefícios em vida. Um aspecto interessante 
que aparece em todos os produtos, e que foi claramente confi rmado pelos Grupos de 
Discussão (Seção “Entendendo o Cliente Potencial Microsseguro”), é que pratica-
mente todos os produtos da lista contêm uma variedade de coberturas. Por exemplo, 
uma apólice terá como núcleo um seguro de vida ou de acidentes, mais um seguro 
funeral, mais um componente de capitalização. Há vários produtos que incorporam 
algum tipo de componente de saúde, como descontos em algumas farmácias ou nos 
serviços de uma clínica. A natureza múltipla, na maioria dos casos, incorpora “bene-
fícios em vida”, com ênfase em benefícios tangíveis (como descontos, um auxílio-
funeral, uma cesta básica ou a assistência de um call center), aos quais a pessoa tem 
acesso enquanto ainda está viva. Como fi cou evidente nos Grupos de Discussão (ver 
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Seção “Entendendo o Cliente Potencial Microsseguro”), há uma forte preferência 
por benefícios tangíveis em comparação com algum montante monetário futuro que 
as pessoas terão difi culdade em trazer para um valor presente.

 Produtos multíplices não são necessariamente produtos compostos. Apesar de quase 
todos os produtos serem multíplices, só dois deles são realmente compostos (cobrindo 
vida e não-vida). A maioria combina acidentes pessoais e/ou vida, seguro de vida 
prestamista e auxílio-funeral. Outros combinam seguro residencial56 com benefícios 
pelo desemprego. Os produtos compostos tendem a combinar acidentes pessoais 
com seguro residencial, ou seguro de vida prestamista com extensão de garantia. 
Também é interessante notar que o seguro residencial, que cai na categoria multirris-
cos, em alguns casos cobre um número muito limitado de riscos, tais como incêndio, 
raios e explosão, apenas.

 Capitalização onipresente. Um elemento dentro do pacote multíplice que vale a pena 
destacar é o papel da capitalização. Todos os produtos acima listados, com exceção 
de três, envolvem um componente de capitalização. Em geral, a capitalização é vista 
como um meio efi caz de atrair os possuidores de apólices que é também um pré-
requisito para o sucesso no mercado voluntário de baixa renda.

 Canais de distribuição infl uenciam as características dos produtos. Algumas carac-
terísticas dos produtos vendidos estão relacionadas ao canal de distribuição usado. 
Onde o distribuidor é uma fornecedora de eletricidade, a cobertura oferecida pode 
incluir benefícios pagos segundo a conta de luz, em vez de pagamentos em dinheiro.
Quando o canal é um varejista que vende a crédito, a âncora em torno da qual 
outros benefícios são agregados será uma extensão de garantia ou um seguro de 
vida prestamista.

Modelos de Microsseguro
Nesta seção apresentaremos um panorama dos principais modelos de microsseguros 

encontrados no Brasil. Esses modelos são fortemente defi nidos por sua estratégia de 
distribuição, mas também combinam produtos específi cos e características de subscrição 
dentro do modelo geral.

56 Durante nossas consultas, foram mencionados vários exemplos de produtos de microsseguro oferecendo seguro 
residencial. Isso se tornou possível porque um grande número de brasileiros mora em casa própria (embora muitos não 
possuam um título de propriedade). De acordo com os dados da PNAD 2007, 76% das famílias brasileiras possuem o 
imóvel onde moram. Esse percentual é um pouco maior nas áreas rurais (77%) do que nas urbanas (75%) (IETS, 2009). 
Em geral, o seguro de estrutura e conteúdo do domicílio é um produto caro e requer um ajuste individual de perdas, o 
que aumenta o custo. Por essa razão, esse seguro tem se mostrado internacionalmente como o produto mais desafi ador 
do microsseguro.
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A importância da distribuição. “O microsseguro pertence ao canal de distribuição”. 
Essa afi rmativa, feita por um segurador durante nossas consultas no país é tão verdadeira 
para o Brasil quanto o é para o resto do mundo. Embora a formatação dos produtos seja 
importante para assegurar que eles sejam facilmente entendíveis, acessíveis em preço 
e adequados às necessidades do mercado de baixa renda, será a distribuição que levará 
ao uso efetivo do seguro. Devido à sua importância, esta seção examinará os principais 
canais de distribuição dos microsseguros no Brasil. 

Vários canais de distribuição atendem ao mercado de baixa renda no Brasil. 
Durante nossas consultas, sete canais principais apareceram como de particular impor-
tância para a distribuição de microsseguros. A seguir examinaremos cada um deles antes 
de abordar os temas que afetam os vários aspectos do mercado (temas transversais) e os 
principais canais mais promissores. 

Todos os modelos de distribuição identifi cados refl etem uma combinação dos fatores 
delineados acima. As principais categorias e características de cada um serão discutidas 
a seguir.

Distribuição Usando Base de Dados de Concessionárias 
de Serviços Públicos

As empresas de utilidade pública e outras distribuições por “base de dados” já 
vendem seguros populares em grande escala. O primeiro canal que tem um papel des-
tacado no Brasil é aquele que chamamos de uma distribuição por base de dados, referido 
em inglês como B2B2C (business to business to client), também chamado no mercado 
de seguros de venda por afi nidade57. A expressão se refere à venda de seguros, usando 
uma base de clientes preexistente, como aquelas possuídas pelas empresas de energia 
ou de telecomunicações. Os produtos vendidos podem incluir seguro residencial, exten-
são de garantia, cobertura contra furto ou roubo de celulares, ou algum seguro de vida 
ou de acidentes pessoais. O diagrama a seguir ilustra o modelo de distribuição por base 
de dados e o papel de cada um dos intervenientes no processo:

57 O “seguro por afi nidade” inclui distribuição por companhias de utilidades e por varejistas. Nós chamamos essas duas 
categorias de distribuição por base de dados e distribuição por varejista. 
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Figura 23 – Representação do canal de vendas por “base de dados”58 

Fonte: autores, com base nas consultas feitas

Nesse diagrama, o corretor dá início à negociação do produto com o parceiro, que é 
a fi rma que possui a base de dados. Ele esquadrinha a base de dados para colher infor-
mações sobre marketing e segmentação, e usa as informações colhidas para formatar o 
produto e atrair seguradoras dispostas a bancá-lo. O corretor se encarrega do marketing 
e da equipe de vendas. Pode usar uma fi rma de telemarketing para ajudá-lo nessa tarefa. 
O parceiro provê a base de dados, se encarrega da administração básica e pode facili-
tar a cobrança dos prêmios (incluindo-os na conta de serviços – luz, gás ou o que for). 
A seguradora aceita o risco e pode contribuir para o desenvolvimento do produto. 

Capitalização e “benefícios em vida” como propulsores de vendas. A maioria (se-
não todos) dos produtos vendidos por esse canal inclui um componente de capitalização 
que, na indústria, se acredita ser um dos principais fatores de aceitação do que é co-
mercializado. Um frequente incentivo adicional são os chamados “benefícios em vida”. 
Estes podem ser alguns serviços gratuitos ou com descontos, como, por exemplo, uma 
central telefônica de assistência. Eles facilitam a venda dos produtos por campanhas te-
lefônicas ou de mala direta, nas quais os agentes não precisam dar ênfase à indenização 
por morte, um tópico sobre o qual as pessoas podem achar desconfortável discutir.

58 “Segur” signifi ca “seguradora” e “C” signifi ca “cliente”.
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Uma base de dados permite marketing orientado e facilita confiabilidade. 
Neste modelo, a companhia de utilidade pública parceira oferece acesso à base de dados 
de seus clientes, que permite garimpar informações sobre eles, contatá-los (através das 
próprias contas que lhes são enviadas) e partilhar o potencial de confi ança que já existirá 
entre ela e os clientes. Isso geralmente requer um acordo com o parceiro, que pode tam-
bém agir como estipulante59. Tipicamente, o marketing é feito por mala direta ou através 
de centrais telefônicas emissoras ou receptoras. Quando a distribuição é feita através de 
uma fornecedora de eletricidade, a agência reguladora exige que a folha da mala direta 
seja de cor diferente da folha da conta de luz, para que sejam facilmente diferenciadas. 
O primeiro contato será um convite para que o cliente aceite o seguro. Se ele aceitar, no 
próximo mês, o valor do prêmio será adicionado ao valor da conta. 

Corretores lideram as relações com o parceiro. Nesse tipo de arranjo, os corretores 
podem assumir vários papéis, dependendo do modelo a ser usado e de como ele veio a 
existir. Na forma mais simples, o corretor apresenta o parceiro à seguradora, mas não 
se envolve nos detalhes da operação. Em outros modelos o corretor pode desenvolver os 
produtos ou operar a central de chamadas; e em modelos mais avançados (como aquele 
representado no diagrama), o corretor pode chamar para si a prospecção da base de dados 
do parceiro, com o intuito de reunir informações sobre o mercado-alvo. Isso permite uma 
melhor segmentação do mercado e a formatação dos produtos para segmentos específi cos 
da clientela. Nesses modelos mais avançados, o corretor pode usar seu conhecimento do 
mercado e o fato de ser o “dono” da relação com o parceiro para oferecer os contratos 
de seguro “em leilão”, fechando com a seguradora que ofertar as melhores condições. 
Em alguns casos, o esquema pode funcionar com mais de uma seguradora, cabendo ao 
corretor escolher, para cada produto, a melhor oferta que obtiver.

A chave do sucesso nesse modelo. Anotamos os fatores-chave para esse modelo:

• A base de dados, que permite uma seleção dos alvos e um marketing muito precisos.
• Suporte dado pela marca do parceiro e a confi ança que isso traz.
• Cobrança de prêmio a baixo custo, pois é integrada com a cobrança feita pelo 

parceiro.
• Ênfase em serviço rápido e efi ciente (incluindo o pagamento de sinistros em dois 

dias).

59 “Estipulante” é um termo legal que fi gura na legislação. “Parceiro” é um conceito menos preciso. Todas as empresas 
de utilidade pública serão “parceiras” se concordarem em ceder sua base de dados a uma seguradora, mas não é certo que 
todas também venham a ser estipulantes.
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Aceitação lucrativa e em larga escala. Embora não haja informações disponíveis 
para o público, conversas tidas com os atores do mercado indicam que esse canal poderia 
chegar a servir mais de 10 milhões de segurados, a grande maioria deles nas classes C, 
D e E. Apesar do aparente sucesso na aceitação dos produtos, a taxa de conversão (isto 
é, pedidos convertidos em seguros) parece bastante baixa. Mais uma vez, não existem 
informações públicas detalhadas a respeito, mas taxas de conversão de 5% a 10% foram 
anotadas para alguns desses modelos. Um operador declarou que a resposta obtida em 
mala direta foi tão baixa quanto 2% a 3%, em contraste com mais de 10% há dez anos. 
Outro agente declarou que 30% dos clientes desistem do seguro após pagar o primeiro 
prêmio, embora depois disso a persistência tenha sido de mais de 90%.

O Vai e Vem dos Fregueses dos Varejistas
A distribuição baseada em varejistas oferece uma base de clientes já pronta. 

Referimo-nos a esse modelo como “o vai e vem do varejo”, porque ele depende das an-
danças dos clientes e da confi ança que o varejista lhes inspira, que resultará na aceitação 
de um produto (o seguro) com o qual eles não estão bem familiarizados. No entanto, 
esse modelo não dá acesso a uma base de dados de clientes que possa ser garimpada. 
Como resultado, o processo de venda depende de os clientes virem até a loja e não dá 
oportunidade para campanhas pró-ativas de venda.

Amplas redes de varejo proporcionam equipe de venda, confi ança na marca, cobran-
ça de prêmios e estrutura administrativa. O Brasil dispõe de uma vasta rede de varejo, 
com pelo menos 27.000 lojas60 (PWC, 2007). 80% delas são supermercados. Há também 
várias grandes cadeias varejistas de vendas a crédito61. Em 2006, os 10 maiores varejistas 
que vendem a crédito tinham um total de 2.503 lojas, sendo os principais as Casas Bahia 
(500 lojas), Ponto Frio (369 lojas), Lojas Colombo (360 lojas), Lojas Pernambucanas (238 
lojas) e Magazine Luiza (350 lojas) (PWC, 2007). Outras cadeias importantes incluíam 
Gazin, Wal-Mart e Carrefour.

Isso fez aparecer um signifi cativo canal para distribuição de seguros através de 
varejistas. Sob a perspectiva deles, a expansão do crédito nas seções não-alimentícias 
tornou-se uma importante força propulsora de suas receitas, e parcerias com instituições 
fi nanceiras se tornaram cada vez mais procuradas como meio de aumentar as vendas 
(PWC, 2007). Desde a perspectiva das seguradoras, a rede varejista provê acesso a 

60 As maiores redes de varejo, com a mais ampla cobertura geográfi ca nas principais cidades e nas diversas regiões do 
país, são a Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar), o Carrefour e o Wal-Mart, sendo que todas elas 
vendem alimentos, entre outros artigos. 
61 Defi nidos como aqueles que vendem a crédito móveis e/ou linha branca.
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uma vasta clientela, a uma equipe de vendas já formada e facilidades para pagamentos 
através dos PDVs, além de dispor de uma administração efi ciente através de sistemas de 
informações gerenciais avançados e integrados. E mais, a rede permite que a seguradora 
coloque seu custo de venda na estrutura de vendas do varejista, que é de baixo custo 
(discutido a seguir).

Esse canal pode ser representado pelo seguinte diagrama:

Figura 24 – Representação do modelo varejista

Fonte: autores, com base nas consultas feitas62

Variedade de produtos com a “marca” do varejista. Os produtos de seguro vendi-
dos por esse modelo recebem uma espécie de “segunda etiqueta”, que é o patrocínio do 
varejista, sendo alavancados pela reputação deste, a quem os fregueses conhecem e em 
quem confi am, em contraste com o desconhecimento sobre a seguradora. Os produtos 
oferecidos podem ser variados, como seguro de vida prestamista, extensão de garantia, 
seguro residencial, seguro de vida, desemprego involuntário, acidentes pessoais ou in-
validez. O Quadro 6, adiante, mostra um exemplo.

Apólices em grupo barateiam o custo de sua administração. Tipicamente, esses 
modelos são estruturados como apólices de grupo aberto, porque o grupo é defi nido de 

62 “C” signifi ca “cliente”.

Papéis
Subscrição do risco
Desenvolvimento do produto
Treinamento dos vendedores

Facilitação de relacionamentos
Consolidação de dados

Marketing
Admin
Mão de obra
Desenvolvimento do produto
Informações sobre clientes
Cobrança de prêmios
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maneira pouco precisa como “a base de clientes do varejista” (portanto, “aberto”, uma 
vez que não existe uma afi nidade especial ou condição para se fi liar a ele, a não ser o 
fato de ser cliente de uma mesma loja). Embora a apólice contenha estipulações que se 
aplicam a todo o grupo, cada membro (isto é, cliente do varejista) decide por si mesmo 
se quer ou não comprar o seguro. Numa tal apólice de grupo aberto, o varejista (como 
estipulante) pode ser na verdade o signatário do contrato de seguro, fi cando os clientes 
como benefi ciários.

Custos compartilhados facilitam vendas ativas e incentivadas. Diferentemente de 
alguns exemplos internacionais (p. ex., Pep/Hollard, na África do Sul), nos quais esse 
modelo se baseia em vendas passivas63, no Brasil, o que ocorre é a venda ativa pelo 
pessoal da loja, no entanto sem a presença de um vendedor especializado em seguros. 
Desta forma, a remuneração do vendedor deriva da venda de vários produtos, e não ape-
nas do seguro. A contribuição das operações em seguros para a formação dessa renda 
pode chegar a 40%, conforme reportado em alguns casos. 

O varejista é o empregador. Tipicamente, o varejista age como estipulante, trazendo 
ao negócio sua clientela e sua equipe de vendas. Não existe uma relação de emprego 
entre os vendedores e a seguradora. Esta paga ao varejista um pró-labore por seu papel 
nas vendas e na administração. O pró-labore não é uma comissão, embora possa ter uma 
relação com o volume das vendas.

Corretor como intermediário. A relação entre o varejista/estipulante e a seguradora 
é intermediada por um corretor. A presença dele e do estipulante cria um novo degrau 
na cadeia de vendas.

Vendas ativas, capitalização e benefícios em vida favorecem a aceitação. Da mesma 
forma que ocorre com o canal de vendas por base de dados, capitalização e benefícios 
em vida são componentes importantes para atrair a clientela. Embora as informações 
sobre a aceitação (seguros efetivamente vendidos) não estejam disponíveis, as consultas 
que fi zemos revelaram que taxas de penetração de 45%-55% junto a clientes de lojas 
podem ser atingidas, isto é, taxas bem mais altas do que as que anotamos acima para 
vendas por base de dados. Embora ainda haja espaço para melhorar o desempenho desse 
modelo, ele já se mostra superior às experiências comparáveis com vendas baseadas em 
base de dados.

63 Venda passiva signifi ca um processo pelo qual o cliente entra na loja, tira o produto que deseja da prateleira do varejista 
e paga por ele, sem a interferência de um agente de vendas.
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Quadro 6 – Distribuição por varejista – Estudo de caso: Casas Bahia
As Casas Bahia têm a maior cadeia de lojas da linha branca no Brasil, com mais 

de 500 lojas em 11 estados (Casas Bahia, 2009)64. Suas lojas vendem vários produtos 
de seguro, inclusive seguro de vida prestamista casado com vendas a crédito e garantia 
estendida. Uma de suas parceiras seguradoras é a Mapfre Seguros.

A Mapfre oferece dois tipos de seguro, via Casas Bahia:

1. Uma proteção fi nanceira cobrindo até 12 prestações do saldo devedor da compra 
de um produto (dependendo da duração do empréstimo – a cobertura cessa quando 
o bem estiver totalmente pago) no caso de morte acidental, e até seis prestações o 
caso de desemprego. Esse seguro é oferecido apenas a clientes que adquiram bens 
a crédito, e sua aceitação é voluntária. A cobertura é limitada a R$ 600 mesmo 
que o fi nanciamento seja maior. Não tem um componente de capitalização, mas 
oferece acesso a um call center de assistência pessoal, onde o cliente pode obter 
aconselhamento sobre vários tópicos.

2. O segundo produto interessa especialmente ao desenvolvimento dos microsse-
guros. Ele é chamado de “Vida Protegida & Premiada”. Seu principal atrativo 
é o fato de ser um produto multíplice, que oferece benefícios aos detentores de 
apólices enquanto ainda vivos. Seu custo é de R$ 89,90 (cerca de US$ 50) por 
ano, pago de uma só vez pelo varejista à seguradora. O consumidor pode optar 
entre pagar o prêmio anual ao varejista ou pagar mensalmente, mediante um 
acréscimo no valor de suas prestações. A cobertura paga pelo prêmio só vale para 
o consumidor, não abrangendo outros membros da família. No entanto, é possível 
comprar mais de uma apólice, de forma a dar cobertura também para o cônjuge 
ou para os fi lhos. A cobertura prevista é a seguinte:

• Cobertura de vida, consistindo numa cesta de alimentos pelos três meses 
seguintes ao falecimento do segurado, no valor de R$ 200 cada uma (cobertura 
total de vida, R$ 600).

• Cobertura de acidentes pessoais, consistindo em:
 – até 10 dias de hospitalização, com um pagamento de R$ 50 por dia de hos-

  pitalização (cobertura total, R$ 500).
 – cobertura de R$ 10.000 no caso de morte acidental.
 – essa cobertura dobra se a morte ocorrer em transporte público.

64  http://www.casasbahia.com.br/pesquisaLojas.do
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Adicionalmente, o segurado tem direito a:

• Participar de um sorteio lotérico mensal de R$ 1.500.
• Comprar com desconto, numa cadeia de farmácias, os remédios constantes de 

uma lista. Dependendo do tipo de remédio, os descontos podem chegar a 50%. 
Segundo informou a Mapfre, esse componente do produto é, de longe, o mais 
popular. Em média, os segurados compram mensalmente de seis a sete remédios 
com desconto.

A cobertura de vida é, portanto, bastante pequena se comparada com a de aci-
dentes pessoais. Isso poderia sugerir baixo valor para segurado, mas os grupos de 
discussão (ver Seção “Entendendo o Cliente Potencial Microsseguro”) mostraram 
que acidentes pessoais são encarados pelo mercado-alvo como o risco prioritário. 
Embora esse produto tenha sido lançado apenas há cerca de um ano, ele tem expe-
rimentado rápido crescimento.

Treinamento da força de trabalho. A equipe de vendas das Casas Bahia atua como 
vendedora das apólices de seguro. Embora esses profi ssionais não sejam remunerados 
diretamente pela Mapfre (e sim pelo varejista, com fundos de seu pró-labore) e não 
sejam empregados dela, ela lhes dá treinamento na venda de seguros. Cada vende-
dor recebe uma média de sete horas de treinamento. O treinamento não compreende 
um exame, mas envolve exercícios práticos para testar a capacidade da pessoa no 
desempenho do papel de um vendedor e de um cliente fi ctício (olheiro), que vai a 
uma loja para observar como vão as vendas de produtos rivais.

Vendas por Agente de Crédito
A venda por agentes de crédito oferece potencial para a venda agregada de micros-

seguros. Uma variante da venda por varejista, a venda por agente de crédito utiliza a 
distribuição através de uma microfi nanceira, fazendo uso de sua marca e seus agentes. 
Assim, o custo dos vendedores é partilhado com outra organização (os agentes de crédito 
provavelmente ainda tiram a maior parte de sua remuneração das operações fi nanceiras). 
Como mencionado na Seção “O Contexto do Setor Financeiro”, o mercado de crédito 
no Brasil foi estimado em 21 milhões (Galiza, 2009). Deste montante, o componente de 
crédito produtivo é ainda limitado a cerca de 1 milhão.

Venda compulsória de seguro de vida prestamista não é a norma. A venda casada 
de crédito e seguro é desestimulada pela legislação (ver Seção “Vendendo Seguros”). 
Como resultado, a maior parte dos seguros vendidos juntamente com transações 
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de crédito resulta de compras voluntárias65, e sua penetração é relativamente baixa. 
No entanto, o seguro de vida prestamista não é o único produto que pode ser vendido 
pelos agentes de crédito, que também podem atrair o interesse de seus clientes pelos 
seguros de vida, de acidentes pessoais, auxílio-funeral e algum tipo de sorteio (como 
mostrará o exemplo do Quadro 7, abaixo).

Vendas ativas conseguem compras voluntárias. Uma diferença marcante entre esse 
canal e o dos varejistas é que o agente de crédito sai à procura dos clientes para vender 
seguros, enquanto no modelo varejista as vendas são efetivadas nas lojas. Mesmo quando 
os varejistas vendem o seguro ligado a bens comprados a crédito, nós não os classifi ca-
mos como vendas por agentes, mas sim por varejistas. Num estudo encomendado pela 
Funenseg sobre a sinergia entre microfi nanças e microsseguros (Gonzalez et al., 2009) 
os méritos do modelo agente de crédito são defendidos, além de ter sido comentado que 
esse modelo parece estar subutilizado atualmente. O agente de crédito é bem conhecido 
na comunidade local e sua continuada relação com os clientes o coloca numa boa posição 
para também vender seguro.

Quadro 7 – Exemplo do modelo agente de crédito: CrediAmigo
Potencial de escala e de penetração. O modelo CrediAmigo do Banco do Nordeste 

é o exemplo mais conhecido no Brasil do modelo agente de crédito. Sua equipe de 
vendas tem mais de 1.000 agentes de crédito (cada um deles com uma média de 430 
clientes ativos de empréstimos ao fi nal de 2008) e já havia vendido mais de 125.000 
apólices de seguro de vida, compradas voluntariamente, atingindo mais ou menos 
um quarto da base de clientes de crédito do CrediAmigo (que deve atingir 550.000 
clientes no fi nal de 2009), a qual tem apresentado crescimento diário (consulta ao 
CrediAmigo, 2009). Os gestores do CrediAmigo acreditam que 60% ou mais de seus 
clientes poderiam se tornar clientes de seguro.

Relações trabalhistas a cargo de uma ONG. CrediAmigo distribui seus produtos 
através de uma ONG chamada Instituto Nordeste Cidadania (Relatório Anual do 
CrediAmigo, 2008). Os agentes de crédito são, portanto, empregados da ONG, e não 
do CrediAmigo ou do Banco do Nordeste. Isso se deve aos estritos requisitos para 
contratação exigidos pela legislação trabalhista para admissão ao serviço público. 
Como o Banco do Nordeste é estatal, ele está sujeito a tais requisitos e, se atendidos, 
aumentariam o custo dos agentes do CrediAmigo.

65 Note-se que as discussões em grupo (Seção “Entendendo o Cliente Potencial Microsseguro”) aparentemente 
contradizem isto. Muitos participantes disseram ter sido “forçados” a comprar um seguro junto com o empréstimo. 
Portanto, o seguro de vida prestamista poderia ser percebido como compulsório, ainda que, estritamente falando, o cliente 
tenha a opção de comprar ou não.
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Cobertura modular. As apólices são emitidas pela Mapfre. O prêmio é de 
R$ 25 por ano e cobre apenas uma pessoa66. Cada mutuário pode comprar até seis 
apólices para aumentar o valor da cobertura ou para cobrir outros membros da família. 
Cada prêmio de R$ 25 provê um seguro de vida de R$ 3.000 e um auxílio-funeral 
de R$ 84067. O produto ainda dá direito a quatro sorteios mensais pela loteria, de 
R$ 1.500 cada. CrediAmigo constatou que esses sorteios são um grande incentivo 
para aceitação do produto. A apólice é essencialmente um ticket, por ser uma apólice 
padrão de grupo aberto, sem avaliação de crédito individual: cada cliente apenas 
assina uma proposta.

Papel do corretor e do agregador. O Banco do Nordeste age como estipulante, 
através do CrediAmigo. Recebe os pagamentos dos clientes para crédito da segura-
dora. A ONG abriga as equipes de venda de crédito e de seguro. Os vendedores agem 
como representantes do corretor, mas seu empregador é a ONG. O Banco do Nordeste 
possui a corretora que intermedeia o serviço entre o CrediAmigo e a seguradora 
(Mapfre). O papel do corretor compreende a avaliação das apólices. Atualmente, o 
sistema de TI do CrediAmigo “fala” com o da Mapfre, de maneira que as informações 
sobre as apólices entram diretamente da base de dados da seguradora.

Para ilustrar esse modelo pelo diagrama abaixo, baseamo-nos no CrediAmigo. 
Em outras operações sob esse modelo, duas variações principais podem ocorrer: 
(1) se o corretor for independente da instituição fi nanceira, não haverá superposição 
entre seu lócus e o do banqueiro; e (2) a equipe de vendas pode pertencer diretamente à 
instituição fi nanceira, e não a uma ONG.

66  CrediAmigo constatou que a maioria dos tomadores de seguros (dois terços dos quais são mulheres) compram-no 
para seus maridos, que são geralmente o principal arrimo de família.
67  Existe uma opção mais barata, de R$ 15 por ano, com um seguro de vida de R$ 1.600.
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Figura 25 – Representação do modelo do CrediAmigo/Agente de crédito

Fonte: autores, com base nas consultas feitas

Vendas por Canal Bancário

Setor bancário – atualmente o mais importante canal de distribuição. De acordo 
com a Susep (2008), os bancos de varejo são responsáveis pela maioria da distribuição 
de microsseguros no Brasil. Como discutido na Seção “O Contexto do Setor Financei-
ro”, é difícil estimar o número total de pessoas que têm acesso aos serviços bancários, 
mas é provável que seja muito maior do que o número de pessoas que estão na base dos 
clientes de seguro. Isso signifi ca que grande parte dos clientes dos bancos não têm se-
guro, mostrando que o uso de um banco como canal pode resultar na venda de seguros 
para seus clientes.

Estrutura. O canal bancário é semelhante ao modelo varejista (especialmente o vare-
jista que vende a crédito) já descrito (ver Figura 24), mas com duas notáveis diferenças: o 
banco pode usar seu cadastro para sinalizar ao corretor vendas potenciais (segmentação 
do mercado), e os corretores ou seus representantes vendem seguros, não são agentes 
de vendas a varejo. Assim, a operação não envolverá um estipulante (a não ser que o 
banco não tenha sua própria seguradora e aja como estipulante para uma seguradora 
que não seja sua).
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Destravando a rede de correspondentes bancários. Embora aos correspondentes 
bancários não seja atualmente permitido vender seguros (ver a discussão na Seção “Mu-
danças Recentes”), o fato de eles terem sido estabelecidos como um canal popular para 
distribuição de serviços fi nanceiros é indicativo de que têm um signifi cativo potencial 
para a distribuição de seguros. Acresce que os correspondentes já desempenham um 
papel importante na cobrança de prêmios pelo sistema de boletos bancários. Para algumas 
seguradoras, o maior volume de prêmios é pago nos correspondentes.

Se viesse a ser permitida aos correspondentes a venda de microsseguros, o recebimen-
to de pagamentos e o pagamento de indenizações em nome e por conta das seguradoras, o 
alcance do mercado de seguros seria grandemente expandido. Presentemente, a incerteza 
sobre se os correspondentes podem vender microsseguros tem impedido o uso desse 
modelo, a não ser como um canal para receber pagamento de prêmios em dinheiro.

Várias seguradoras ligadas a bancos anseiam por usar a vasta rede de correspondentes. 
Além disso, pelo menos um banco está desenvolvendo um projeto-piloto para usar sua 
rede de PDVs para vender seguros por um sistema de TI simplifi cado, on-line, visando 
também à redução de custos.

Bancassurance cria implicitamente incentivo para inovação e busca de canais 
alternativos. O fato de a maioria das grandes seguradoras pertencer a bancos pressiona 
as que são independentes a procurar canais alternativos de distribuição, tais como os 
varejistas e as companhias de serviços públicos.

Negociação Coletiva e Grupos de Interesses Comuns
Outro modelo surge quando um grupo com interesses comuns resolve adotar deter-

minado produto de seguro, e cada membro do grupo resolve aceitar o produto ou não. 
Em alguns casos, a decisão pelo produto é coletiva e todos os membros do grupo são 
compelidos a aceitá-lo.

A estrutura do grupo facilita uma decisão coletiva. Os grupos aqui referidos tipi-
camente têm entre si algum laço preexistente (por exemplo, são de uma mesma igreja, 
de uma cooperativa ou de um sindicato) e geralmente adotam um processo de decisão 
democrático (seja por votos ou através de curadores ou representantes). O grupo, portan-
to, representa os interesses dos membros, que têm poder para infl uenciar suas decisões. 
Em consequência, se o grupo decidir que todos seus membros devem tomar um determinado 
tipo de seguro, esta será uma decisão coletiva, e não algo que tenha sido forçado sobre o 
grupo por um terceiro (digamos, um seguro de vida prestamista compulsório). Por isso, 
referimo-nos a esse modelo como “grupo de opções democráticas”. O grupo não subscreve, 
ele mesmo, o seguro, mas decide coletivamente aceitar determinado seguro.
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Quadro 8 – Distribuição de seguro por grupo de interesse comum: o caso do PASI
Nessa categoria, o seguro provido pelo PASI (feito na Mapfre) merece menção 

especial. O PASI (Plano de Amparo Social Imediato) se originou faz 20 anos na 
indústria da construção, mas desde então evoluiu para oferecer serviços a outras 
áreas. Ele fornece cobertura de seguro – paga pelo empregador – a trabalhadores na 
faixa de baixa renda com emprego formal. De acordo com Galiza (2009), o PASI 
presentemente engloba 2 milhões de segurados (titulares de apólices e membros 
de suas famílias) através de 13.000 acordos com empresas e atingindo mais de 300 
sindicatos. O seguro é especialmente formatado de acordo com as necessidades dos 
trabalhadores. Alguns dos fatores que o fazem atraente são: não há período de carência 
ou limite de idade68 e o ajuste de sinistros é feito em 24 horas.

Processo de adesão. Os trabalhadores, através de seu sindicato, decidem tomar 
uma cobertura de seguro. O sindicato então negocia com o empregador para que a 
cobertura venha a ser um encargo trabalhista (pago pela fi rma). O corretor ajuda no 
debate entre o empregador e o PASI, e sugere diferentes módulos de produtos para 
que se escolha o que melhor atende às necessidades dos empregados. O PASI se 
encarrega da administração do contrato, da emissão dos boletos para pagamento dos 
prêmios e paga os sinistros em nome e por conta da seguradora. Para isso, o PASI 
recebe um pró-labore. O corretor recebe uma comissão.

O produto é formatado conforme o grupo tenha acordado. O produto de seguro 
recebe uma marca branca (white label) como um produto PASI. É baseado no mo-
delo de Apólice de Grupo Aberto. Dentro do amplo acordo, os grupos individuais 
de empregadores e sindicatos dispõem de fl exibilidade para estruturar o produto. 
Cada grupo de empregados e respectivo empregador escolhe o pacote de seguros 
que mais lhes convém (consulta ao PASI, 2009). As coberturas podem incluir 
auxílio-funeral, auxílio-desemprego, certas doenças, auxílio-maternidade e parto 
(fornecimento de víveres à parturiente), bem como uma cesta básica quando um 
membro falece. Esse modelo, portanto, dá ênfase ao conceito de “benefícios em vida”, 
que se encontra também em outros modelos. O montante máximo segurável é de 
R$ 30.000, para seguro de vida e de acidentes pessoais, a um custo de R$ 15 por mês. 
No entanto, os prêmios custam, em média, R$ 5 por mês.

68  Isso provavelmente é possível devido ao fato de que todos os empregados de uma fi rma estão cobertos, removendo 
assim o risco da seleção adversa.
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O modelo PASI pode ser representado conforme a fi gura abaixo: 

Figura 26 – Representação do modelo PASI

Fonte: autores, com base em consultas

Outros exemplos de seguro por grupos de interesse comum, além do PASI, podem ser 
formados por grupos de cooperados, de clubes esportivos ou de uma igreja que tenham 
decidido obter um seguro e assumir a posição de estipulante.

Potencial de crescimento. Ainda há muito espaço para crescimento nesse mercado. 
Galiza (2009) estima que existam 30 milhões de trabalhadores sindicalizados, um número 
que pode subir para 90 milhões se incluirmos as respectivas famílias.

Vendas de Porta em Porta
Vendas ativas, frente a frente. Outro canal de venda é a venda frente a frente feita 

por representantes dos corretores. Embora a regulamentação permita que um corretor 
trabalhe com os produtos de várias seguradoras, alguns deles (e seus representantes) 
trabalham com apenas uma delas. Mesmo que tais corretores sejam tipicamente asso-
ciados a uma seguradora, seus representantes não são empregados dela. Com esse tipo 
de estrutura, as comissões são pagas apenas ao corretor e a equipe de vendas fi ca na 
entidade corretora, afastada, portanto, da seguradora.
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Quadro 9 – Vendas porta em porta: o caso da SINAF Seguros
O único exemplo atual de venda porta em porta de microsseguros no Brasil 

é o da SINAF Seguros, que opera na área do Rio de Janeiro. Sua experiência vai 
contra a noção convencional de que as vendas ativas de microsseguros de porta em 
porta não são viáveis. A SINAF vende apólices que custam de R$ 12,50 a R$ 30 
por mês e oferecem uma variedade de coberturas. O componente principal destas 
é o auxílio-funeral (serviço prestado por uma afi liada da SINAF), bem como uma 
“renda de emergência” no caso de morte, pelo qual os benefi ciários recebem uma 
quantia fi xa por mês durante um número fi xo de meses, que depende do nível de 
cobertura que tenha sido escolhido. As apólices da SINAF são vendidas por uma 
equipe de vendas de 110 representantes de corretores. A cobertura da SINAF com-
preende mais de 500.000 vidas (100.000 detentores de apólices), todas pertencentes 
às classes C, D e E.

O modelo da SINAF pode ser representado assim:

Figura 27 – Representação do modelo de venda porta em porta

Fonte: autores, com base nas consultas feitas

Venda de seguros porta em porta
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O Canal de Funerárias e Cemitérios
O último modelo importante – relevante para uma porção substancial do mercado 

de microsseguros corrente – é sua distribuição através de funerárias e de cemitérios 
privados. Atualmente, essa distribuição se dá fora do campo formalmente regulado dos 
seguros. Portanto, o provimento e a distribuição desse serviço são feitos de maneira in-
formal. Nesse modelo, todas as funções são centralizadas na funerária ou no cemitério 
privado. São eles que executam os serviços, que são vendidos por uma equipe de vendas 
comissionada, principalmente pelo processo porta em porta. A funerária pode empregar 
diretamente seus agentes por não estar sujeita aos dispendiosos acordos salariais do 
setor fi nanceiro e, dado que ela não precisa seguir os regulamentos sobre seguros, não 
há restrições sobre quem pode ou não receber comissões. Desta forma, esse é o modelo 
que tem o menor número de etapas no processamento das vendas.

Quadro 10 – Exemplo de auxílio-funeral através de um cemitério privado: Grupo 
Vila

O Grupo Vila, um negócio de família, é constituído por um grande cemitério e 
várias casas funerárias operando em três estados do Nordeste brasileiro. Como parte 
de seu pacote de serviços, ele oferece planos funerais para famílias. A cobertura é 
estendida aos fi lhos de até 35 anos e aos pais de até 65 anos. Tipicamente, os clientes 
do Plano pertencem às classes socioeconômicas C, D e E.

O prêmio médio gira em torno de R$ 8 a 10, cobrindo um serviço funeral no valor 
padrão de R$ 2.500. As despesas incorridas com o funeral são lançadas em despesas 
gerais, pois o Grupo Vila não mantém, em sua contabilidade, uma reserva técnica, 
como fazem as seguradoras.

As vendas são feitas de porta em porta por uma equipe de mulheres (na suposi-
ção de que mulheres são mais bem aceitas em visitas domésticas). Essas vendedoras 
recebem treinamento intensivo e espera-se que elas atinjam suas metas de venda 
num período de seis meses. Para garantir a consistência dos argumentos que elas 
apresentam aos clientes prospectivos, cada uma leva consigo uma brochura que serve 
de guia para a conversa.

Além do cemitério e dos serviços funerários, o Grupo Vila também opera algumas 
clínicas sob o nome de “Multifam”, que recebem cerca de 5.000 visitas por mês, 80% 
das quais de pessoas ligadas ao plano funeral. A ideia inicial de ter clínicas estava 
ligada à fi delização dos clientes: os participantes do plano funeral recebem descon-
tos nas clínicas (elas também atendem a terceiros, só que por um preço mais alto). 
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Além disso, os participantes são informados sobre a disponibilidade de certos exames 
nas clínicas, em determinados períodos (p. ex., exames urológicos) a preços reduzidos. 
Tal oferta é usada principalmente para atrair clientes, mas pode também ser usada 
como um recurso pró-ativo para reduzir a mortalidade no pool de segurados.

O modelo informal, no entanto, não é a única forma de assistência funeral. 
Várias seguradoras declararam oferecer seguro funeral, frequentemente em associação 
com funerárias, mediante a intermediação de um corretor.

O modelo pode ser representado da seguinte forma:

Figura 28 – Representação do modelo de distribuição por funerárias

Fonte: autores, com base nas consultas feitas

Temas Genéricos
Predominância dos Corretores, mesmo nos canais de distribuição alternativos. 

Atualmente, há no Brasil 74.597 corretores individuais ativos e 34.666 sociedades de 
corretagem ativas (Fenacor, 2009). Embora a distribuição direta seja permitida, a maior 
parte do relacionamento entre terceiros e seguradoras ainda é intermediada por corretores. 
É comum que os corretores assumam um papel pró-ativo na formatação de produtos de 
seguro, na coleta de informações sobre o mercado e em sua segmentação, indo além, 
portanto, da simples intermediação. Os corretores estão especialmente presentes no 
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mercado de vendas diretas, para o qual as grandes casas corretoras desenvolveram sua 
capacidade de análise e de desenhar produtos. Em alguns casos, os corretores também 
controlam o acesso aos agregadores.

O corretor está presente mesmo em situações em que ele age como um representante 
que conduz a operação de venda como se fosse um agente exclusivo para determinada 
seguradora (como, no campo dos seguros, a categoria “agente” não existe no Brasil, esse 
termo não é usado ofi cialmente). Mesmo que esses representantes sejam pagos com base 
nas vendas que fi zerem, sua remuneração não é chamada de “comissão”. Sua relação 
com a seguradora é feita através de um corretor ou de um estipulante.

O papel do estipulante. De acordo com o art. 20 da Lei de Seguros, o estipulante 
é uma pessoa que “contrata seguros em nome de outros, podendo também ser um dos 
benefi ciários do seguro”. Ele age como representante dos segurados. Coleta os prêmios 
dos segurados e passa os valores para a seguradora – uma atividade vedada aos corre-
tores (ver a discussão sobre regulamentação na Seção “Princípios e Leis dos Seguros”). 
O estipulante tem uma função semelhante à que, em outras jurisdições, é chamada de 
administrador. Ele desempenha funções que são, na verdade, delegadas a ele pela segura-
dora, tais como cobrança de prêmios e seu agrupamento em lotes (bulking), administração 
das apólices e das reclamações. Antes de tudo, porém, o estipulante é um agregador de 
clientes. Esse fato o coloca numa posição vantajosa em seus acertos com a seguradora, 
pois pertence a ele o acesso à base de clientes. Este é o caso, por exemplo, de uma cadeia 
de varejo ou de uma companhia de serviços públicos. O estipulante detém o poder para 
transferir sua carteira de uma seguradora para outra e sobre-etiquetar (marca branca) 
as apólices, além de poder infl uenciar na formatação e características dos produtos. 
As seguradoras se protegem contra o poder do estipulante por meio de contratos de longa 
duração ou pelo acúmulo de uma massa crítica em termos da base de clientes – tornando 
mais difícil sua transferência para outra seguradora.

A legislação trabalhista faz com que as seguradoras procurem evitar relação de 
emprego com as equipes de venda. Como iremos discutir na Seção “Princípios e Leis 
dos Seguros”, a legislação trabalhista é um fator-chave para as seguradoras tentarem 
deslocar as equipes de venda para um ambiente de custo mais baixo (por exemplo, os 
varejistas), em vez de tê-las como seus empregados diretos. 

Etapas adicionais na cadeia de produção pesam no custo. Uma característica inte-
ressante de todos os modelos que vimos (com exceção do modelo funerárias/cemitérios, 
por não estar sujeito à mesma regulamentação) é a existência de muitos degraus na cadeia 
de vendas em cada caso. Isso sobe o custo da distribuição e pode explicar a alta despesa 
de venda referida acima. Tudo isso é consequência da legislação sobre o trabalho em 
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geral e sobre corretores em particular que acabam por defi nir a estrutura do mercado 
de microsseguros.

A importância das vendas ativas. Ao mesmo tempo em que os modelos de distri-
buição de microsseguros no mercado precisam ser mantidos dentro de um custo viável, 
será necessário também que eles atendam a um duplo desafi o: (1) promover a aceitação 
de seguros e (2) garantir que os clientes façam decisões bem fundamentadas (não apenas 
para a proteção dos próprios clientes, mas também para sua continuada permanência, que 
é fundamental para o resultado fi nanceiro das seguradoras). Para que isso seja alcançado, 
todos os canais discutidos acima se apoiam (até certo ponto) em vendas ativas de seguros 
através de uma interação frente a frente com um corretor, mesmo no caso de um canal 
alternativo. A exceção principal é o canal de distribuição via base de dados, o qual faz 
uso de três estratégias de marketing: mala direta, centrais de atendimento passivo (que 
informa) e ativo (que telefona). As duas primeiras são principalmente passivas, ao passo 
que a última representa vendas ativas.

A Atual Penetração dos Seguros
Esta seção compulsa [agrupa] os dados disponíveis para apresentar o melhor en-

tendimento possível sobre como se dá a aceitação dos produtos de seguro. O exercício 
que faremos é signifi cativamente comprometido pelo fato de que os únicos conjuntos 
de dados abrangentes que existem se referem a 2003 e, portanto, precedem a recente 
tendência de crescimento do setor de seguros conforme assinalado na Seção “Tendências 
no Crescimento dos Prêmios, dos Sinistros e dos Custos de Venda das Diversas Catego-
rias de Produtos”. Começaremos por analisar as constatações daqueles levantamentos, 
mas, em seguida, usaremos dados de levantamentos menos abrangentes na tentativa de 
aprimorar nossa estimativa sobre qual a aparência atual do mercado.

Fontes de dados usadas. Os últimos dados disponíveis sobre uso de seguros no 
Brasil estão na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 2002/2003, feita pelo IBGE. 
Adiante, tentaremos reconciliar as várias estimativas baseadas na POF 2002/3 para 
chegar a um panorama da penetração atual dos seguros no mercado. Partimos de duas 
fontes principais, ambas baseadas na POF 2002/3, cobrindo todo o país:

• O estudo sobre microsseguros feito pela Fundação Getúlio Vargas (Neri et al., 2009), 
publicado em setembro de 2009 como subsídio para o programa de pesquisa da Fu-
nenseg sobre microsseguros. O estudo restringe a análise à população com mais de 15 
anos. Em seu sítio interativo da web, a ferramenta de análise de dados permite duas 
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opções: um “fi ltro individual” e um “fi ltro por domicílio”69. Isso originou diferentes 
resultados estatísticos sobre o número de pessoas com mais de 15 anos que usam 
seguro frente ao número de domicílios nos quais pelo menos uma pessoa tem seguro. 
Consideraremos a seguir ambos os resultados estatísticos, referidos respectivamente 
como “FGV, análise individual” e “FGV, análise de domicílio”, e assinalando que 
ambos são baseados no mesmo conjunto de dados dos domicílios. O seguro de do-
micílio foi excluído da análise.

•  A análise de dados efetuada pelo IETS (2009), encomendada pela Funenseg como 
um subsídio para nosso estudo. Compreende apenas uma análise por domicílio, não 
fi ltra os dados para adultos (pessoas com mais de 15 anos) somente e não exclui da 
análise qualquer tipo de seguro.

Conjunto antigo de dados não fornece um retrato preciso de presente. Ao ler a análise 
abaixo, deve-se ter em mente que, como os dois conjuntos de dados usados se referem a 
2003, o retrato que deles resulta provavelmente subestima a realidade corrente, porque 
grande parte da ascensão social brasileira se deu após 2003. Há outros aspectos que 
difi cultam a comparação de resultados vindos de estudos diferentes:

• Estudos diferentes estimam diferentemente o total de seguros usados pelos brasi-
leiros, dependendo das hipóteses feitas, das amostras utilizadas e também de como 
as informações foram colhidas, se dos moradores do domicílio, se de uma pessoa 
respondendo por todos70.

• Tratando-se de um levantamento de despesas, o uso de seguros foi medido apenas 
indiretamente. Os pesquisadores perguntaram aos informantes se sua casa fazia des-
pesas em vários tipos de seguros (além de outros tipos de despesas). O informante 
podia desconhecer a existência de despesas com seguros feitas por outro morador 
do domicílio ou podia achar que seguros não constituem um item do orçamento do-
méstico. Isso signifi ca que os resultados encontrados serão diferentes dependendo 
da formulação das perguntas feitas e para quem foram feitas: se todos os residentes 
foram ouvidos, se houve apenas um informante ou se o valor fi nal encontrado foi 
obtido dividindo o uso total de seguros pelo número de residentes do domicílio.

• Não fi cou claro até que ponto foi considerado o uso de seguros informais, como 
auxílio-funeral em espécie (serviço pré-pago).

69 A POF produziu dois conjuntos de dados: um, com as respostas das pessoas consultadas (o “fi ltro individual”), e outro 
no qual as respostas da pessoa foram tomadas como representativas de seu domicílio.
70 Por exemplo, o “fi ltro individual” pode não capturar o uso individual por cada um dos membros do domicílio se apenas 
um deles foi entrevistado
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• Como toda pesquisa pelo lado da demanda, é provável que os resultados apurados 
refl itam mais percepções do que comportamentos verdadeiros, além do que os in-
quiridos podem ter evitado revelar certas informações.

Apesar dessas complicações, esses conjuntos de dados são as o que há disponível 
sobre o assunto: adiante exploraremos essas informações através de duas análises di-
ferentes, a fi m de verifi car se delas podemos tirar alguma conclusão sobre a natureza 
e o desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil. Iniciaremos por considerar as 
conclusões que podem ser tiradas no nível individual (pois os dados saíram de pesquisas 
domiciliares) e prosseguiremos com uma análise para domicílio.

Dados Referentes a 2003
17% dos adultos tinham seguro em 2003. A pesquisa encomendada pela Funenseg 

sobre o mercado de microsseguros, publicada pela FGV em setembro de 2009, revelou 
os seguintes números com relação ao uso de seguros pela população adulta (defi nida 
como pessoas de 15 anos ou mais):

Tabela 9 – Porcentagem de adultos (indivíduos de 15 anos ou mais) em domicílios que têm 
específi cos produtos de seguro
 Total (%) % de CDE

Total de seguros 16,79 10,78

Seguro saúde 12,94 8,09
Seguro de auto 2,95 0,73
Seguro de vida 4,31 2,56
Previdência privada 0,45 0,16
Outros tipos de seguro 1,41 1,2

Fonte: FGV (Neri et al.), 2009, baseado nos dados da POF 2002/3 

Esses números representam a porcentagem de indivíduos com mais de 15 anos que 
têm algum tipo de despesa domiciliar com seguros. Portanto, menos de 20% de todos 
os brasileiros tinham seguro em 2003, número que cai para cerca de 11% para as classes 
econômicas C, D e E. 
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É interessante comparar o uso por tipo de produto:

Tabela 10 – Porcentagem de adultos nos domicílios que têm específi cos produtos de seguro, por 
classe socioeconômica e por produto
 E D C AB
Faixas totais de uso (para os de menor renda na classe 
até os de maior renda) <~3% ~3-10% 10-40% 30-70%

Médias (% da população na classe, com mais de 15 
anos) 1,45% 4,19% 15,69% 46,17%

Seguro/plano de saúde 0,76% 2,64% 12,07% 36,65%

Seguro de auto 0,06% 0,09% 1,15% 13,84%

Seguro de vida 0,29% 1,01% 3,74% 12,88%

Fundo de previdência privada, aberto ou fechado 0,01% 0,13% 0,20% 1,91%

Outros 0,44% 0,74% 1,56% 2,43%

Despesas com saúde pagas diretamente 5,92% 11,87% 26,49% 52,72%

Fonte: FGV (Neri et al.), 2009, com base nos dados da POF 2002/3

O máximo uso de seguro na classe E (pelos que têm a mais alta renda na classe) é de 
3%, mas, na média, apenas 1,45% das pessoas dessa classe têm alguma forma de seguro. 
O uso máximo sobe para 10% na classe D (4,19% na média) e entre 10% e 40% na classe 
C (quase 16% na média). Uma pessoa nas classes A e B tem chance de até 70% de ter 
seguro, com uma penetração média de seguro nessas classes de 46,17%. Isso mostra que 
ainda há campo para crescimento dos seguros nas classes A e B (alem dos microsseguros), 
mas também que a classe C deverá ser um alvo para crescimento.

No uso dos produtos, o seguro saúde é, de longe, o mais procurado, seguido do 
seguro de vida. A parte da amostra que tem despesas diretas com saúde, em lugar 
de seguro saúde, é muito grande, mostrando que as pessoas realmente correm riscos 
com relação à saúde.

Nas diferentes regiões, a penetração do seguro varia, como mostra o gráfi co a 
seguir:
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Figura 29 – Uso de seguros por adultos, por região

Fonte: FGV (Neri et al.), 2009, com base nos dados da POF 2002/3

As regiões menos servidas por seguros continuam sendo o Norte e o Nordeste, que 
são mais pobres e mais rurais do que as demais. De acordo com a POF 2002/2003, 25% 
de todos os domicílios estão no Nordeste, ao passo que o Norte tem 6%. Pode-se dizer, 
portanto, que 31% dos domicílios são carentes desse serviço, se comparados com o resto 
do país. Nas regiões Sul e Sudeste, mais ricas, respectivamente 18% e 22% dos adultos 
têm seguro, porcentagem que cai para 13,4% no Centro-Oeste. Embora a penetração dos 
seguros seja mais alta nessas regiões, ela ainda é sufi cientemente baixa para justifi car 
um trabalho enfocado nelas, que são também mais fáceis de atingir.

Cerca de um terço dos domicílios71 declaram ter seguro. Se, no mesmo conjunto de 
dados, eles forem considerados por domicílio com residentes acima de 15 anos, e não 
por indivíduo, o quadro muda de fi gura, como na tabela a seguir:

Tabela 11 – Discriminação do uso de seguros: “fi ltro de família”, mais de 15 anos
Produto % de Uso

Seguro 35,89

Plano de saúde/seguro 28,78

Seguro de auto 7,14

71 Vale assinalar que isso signifi ca que, segundo os informantes, seus domicílios tinham uma despesa mensal com prê-
mios de seguro. Isso quer dizer que pelo menos uma pessoa no domicílio tinha seguro. A pesquisa não apurou quantos 
residentes do domicílio tinham seguro.
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Nordeste

Norte

% de indivíduos maiores de 15 anos com seguro
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Produto % de Uso

Seguro de vida 10,75

Fundo de previdência privada, aberto ou fechado 1,1

Seguro de bens 2,32

Outros 3,69

Despesas com saúde 51,33

Fonte: FGV (Neri et al.), 2009, com base nos dados da POF 2002/3

Embora apenas 17% dos indivíduos tenham seguro, a medida por domicílio resulta 
numa porcentagem um pouco superior ao dobro desta72. Mais uma vez, os produtos 
com mais penetração são o seguro saúde e os planos de saúde, seguidos pelo seguro de 
vida. Deve-se levar em conta que esses dados refl etem o mercado antes do lançamento 
do VGBL.

A análise por domicílio feita pelo IETS chega a resultados ligeiramente diferentes. 
De acordo com ela, 14,5 milhões, ou 30% do total de domicílios, têm pelo menos uma 
pessoa com, no mínimo, um produto de seguro, sendo que nas áreas rurais esse percen-
tual se reduz a 8%73:

Figura 30 – Uso total do seguro, por área

Fonte: IETS (2009), com base nos dados da POF 2002/3

72 Faz sentido se pensarmos que um membro adulto do domicílio pode fazer um seguro em benefício de todos os mora-
dores. Portanto, o percentual de domicílios com pelo menos um segurado será mais alto do que o percentual de indivíduos 
com seguro.
73 Essa diferença entre as áreas rural e urbana é mais ou menos a mesma nos seguros de vida e de saúde.
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Quase 25% dos domicílios têm algum tipo de seguro saúde ou dental. Em contraste, 
os seguros de vida e de funeral atingem menos de 10% dos domicílios:

Figura 31 – Uso de seguro por tipo de cobertura

Fonte: IETS (2009), com base nos dados da POF 2002/3

Quando agrupadas, fi cam assim as diversas categorias:

Figura 32 – Uso de seguro por categoria de produto
 

Fonte: IETS (2009), com base nos dados da POF 2002/3
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Isso mostra que o seguro de saúde e o dentário constituem de longe a maior categoria, 
o que é confi rmado pelos dados da ANS para 2008 (FenaSaúde, 2009), que apresentam 
51,2 milhões de benefi ciários de seguro saúde/planos no Brasil, dos quais 40,8 milhões 
têm planos de saúde e os demais têm apenas plano odontológico.

Excluindo do mercado os produtos de saúde e previdência privada74 (para se chegar 
ao mercado-alvo mais tradicional para os microsseguros), apenas 14,6% dos domicílios 
têm seguro. Dentro desse mercado, os seguros de vida e de funeral são os que têm maior 
aceitação (pouco menos de 10% de todos os domicílios). Contrastando com outros países, 
os seguros de veículos e de bens não fi cam muito atrás dos de vida e de funeral.

Como era de se esperar, o uso de seguro cresce com a faixa de renda:

Figura 33 – Uso total de seguro por faixa de renda

Fonte: IETS (2009), com base nos dados da POF 2002/3

A natureza linear dessa curva é surpreendente frente à experiência internacional, 
na qual a aceitação de seguros resulta numa curva exponencial (isto é, mostrando uso 
virtualmente zero para as categorias de renda mais baixa e crescendo acentuadamente nos 
segmentos mais ricos). No Brasil, no entanto, mesmo as pessoas nas classes mais baixas 
de renda usam algum seguro e existe uma proporcionalidade direta entre o crescimento 

74 Note-se que as pensões públicas de qualquer maneira não estavam incluídas. Quando as pensões suplementares e a 
previdência privada são também removidas, sobram apenas os dados para os seguros de risco, excluindo os contratos de 
poupança a longo prazo.
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da renda e o uso do seguro. Uma possível explicação pode ser a amplitude das faixas 
de renda usadas nessa análise. Pode haver uma variação signifi cativa dentro da faixa 
“R$ 0-100”75, isto é, o desdobramento dessa faixa poderá resultar numa curva de forma 
mais exponencial. Outra possível explicação pode ser o fato de que os dados usados se 
referem a domicílios e não a indivíduos.

O uso de seguros é algo mais baixo do que o de contas bancárias e muito mais alto 
do que o de empréstimos ou de cartões de crédito. Contudo, a penetração desses serviços 
foi medida como porcentagem dos domicílios que informaram que a amortização de 
empréstimos, as tarifas bancárias ou os juros de cartões de crédito faziam parte de suas 
despesas mensais. É provável, portanto, que os números informados estejam subesti-
mados porque alguns domicílios podem ter relutado em informar sobre dívidas ou não 
ter considerado tarifas bancárias como uma despesa signifi cativa.

Figura 34 – O uso de seguros comparado com outros serviços fi nanceiros

Fonte: IETS (2009), com base nos dados da POF 2002/3

75 Essa faixa cobre todas as pessoas que ganham até US$ 1,80 por dia.
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Outro indicador interessante é a porcentagem da renda mensal gasta em seguros:

Figura 35 – Porcentagem da despesa mensal com seguros nos domicílios que têm seguros

Fonte: IETS (2009), com base nos dados da POF 2002/3

Na média, os domicílios que tinham seguro aplicaram em seguro um pouco menos 
do que 2,5% de seus orçamentos mensais (R$ 138). Os percentuais mais baixos ocor-
rem na região Nordeste e em todas as áreas rurais, e sobe para pouco menos de 3% no 
Sudeste e nas regiões metropolitanas. Se fosse tomada a relação entre os prêmios de 
seguro e a renda como um indicador de capacidade para pagamento, isso signifi caria 
que as seguradoras poderiam, ao formatar os produtos de seguro76, mirar em prêmios de 
2,5% da renda média das pessoas. Para o Nordeste e para as regiões rurais, no entanto, 
a relação seria inferior a 1%.

Extrapolação para o Mercado de Hoje
Digerindo os números referentes a 2003. As análises apresentadas pelas pesquisas 

da FGV e do IETS, embora ligeiramente diferentes, esboçam aproximadamente o mesmo 
panorama sobre o uso de seguros cinco anos atrás: 

• Cerca de um terço dos domicílios tinham algum tipo de seguro em 2003. 
• A presença de seguros era mais alta nas áreas metropolitanas (41% dos domicílios) 

do que nas áreas rurais (8% dos domicílios)77 e se reduzia a cerca de um terço para as 

76 Se se imaginar um prêmio de R$ 5/mês, essa hipótese signifi ca que o microsseguro estaria ao alcance apenas das 
pessoas que ganham mais de R$ 200 por mês (cerca de 40% do salário mínimo).
77 De acordo com a análise do IETS.
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classes C, D e E (no total, 16,8% das pessoas possuem seguro, versus apenas 10,8% 
nas classes CDE78). 

• Os números para 2003 mostram que há bastante espaço para os seguros crescerem. 
Porém, em razão do tamanho e da mobilidade ascendente da classe C, ela deve ser 
considerada como o alvo prioritário. 

• A despeito da penetração maior dos seguros nas áreas urbana e metropolitana, pare-
ce ainda haver nelas um signifi cativo espaço para crescimento. Dada a alta taxa de 
urbanização, a maioria da população vive hoje em áreas urbanas79. 

• O Norte e o Nordeste, que compreendem cerca de um terço dos domicílios, continuam 
sendo as áreas menos servidas. Coerentemente, são também as áreas mais pobres 
e com os mais baixos índices de alfabetização (como discutido na Seção “Macro e 
Socioeconômico”).

O que mudou desde 2003? Como já foi dito, os números apresentados se referem a 
2002/3 e são, portanto, defasados. A FGV estima que, caso se leve em conta (1) o efeito, 
sobre a renda em geral, das pessoas que atingiram uma faixa de renda mais alta, (2) o 
crescimento populacional e (3) as inovações fi nanceiras desde 2003, a taxa de acesso terá 
crescido 44,3% entre 2003 e 2009, isto é, de 16,79% para 24,2% de indivíduos com mais 
de 15 anos. Caso se tome o número de adultos da pesquisa PNAD 2007 (134,8 milhões), 
isso signifi ca que atualmente 33 milhões de pessoas têm seguro80. Uma análise do au-
mento dos prêmios no mesmo período sugere, contudo, que o crescimento pode ter sido 
maior. Por exemplo, o total de prêmios de seguros de vida cresceu numa média de 32% 
por ano entre 2001 e 2008, embora se deva notar que a maior parte desse crescimento 
foi gerada pelo VGBL.

É difícil, porém, fazer uma estimativa precisa sobre quantas pessoas, ou quantos 
adultos, ou domicílios, têm seguro hoje em dia. O seguinte conjunto de informações 
pode ajudar a montar o quebra-cabeças:

• A fi rma JLV Consulting, numa apresentação feita na Ofi cina de Trabalho sobre mi-
crosseguros realizada pela Susep/Funenseg em setembro de 2009, fez uma estimativa 
de que há cerca de 50 milhões de brasileiros com seguro.

78 Note-se que, como o IETS não separou as classes de renda A-E, estamos citando aqui a análise individual feita pela 
FGV (baseada em dados por domicílio). Não signifi ca o mesmo que os 30% de domicílios com seguro.
79 Essas são também as áreas onde há mais pontos de contato para atingir os clientes potenciais, em termos de infraes-
trutura varejista e uso de contas bancárias e serviços de eletricidade e água.
80 Note-se que esse número, assim como os números de uso citados, se refere ao total de pessoas cobertas por seguro: 
não apenas os titulares de apólices mas também os membros da família que eles incluíram em suas apólices.
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• De acordo com os dados da ANS e da FenaSaúde, o número de pessoas com cober-
tura de planos de saúde ou plano dental (isto é, o total dos benefi ciários, não apenas 
os titulares de apólices) foi estimado, em setembro de 2008, em 51,2 milhões (40,8 
milhões em saúde e 10,4 milhões em dental). Só esse número chega a 26% da popu-
lação ou 37% dos adultos81. Como será demonstrado na análise da regulamentação 
(ver Seção “Princípios e Leis dos Seguros”), o campo de aplicação para o microsse-
guro saúde é, no entanto, limitado pelos regulamentos, o que indica que não se deve 
incluir necessariamente a saúde ao se estimar o mercado total atual de microsseguros 
no Brasil.

• A quantidade de brasileiros com cobertura de planos funerais informais é conven-
cionalmente situada entre 20 e 25 milhões de pessoas (note-se, mais uma vez, que 
isso compreende os detentores de apólices e seus familiares nelas incluídos).

• Pelas consultas que fi zemos, pudemos identifi car pelo menos 10 milhões de pessoas 
cobertas por seguro de massa ou popular (embora não tenhamos encontrado infor-
mações sobre eventual superposição de seguradoras servindo a um mesmo cliente, 
o que impede qualquer estimativa defi nida).

• O mercado de microcrédito (incluindo o crédito consignado) foi estimado em 21 
milhões de clientes (Galiza, 2009), boa parte dos quais deve ter uma cobertura de 
seguro de vida prestamista.

• Uma das pesquisas sobre microsseguros encomendada pela Funenseg e apresentada 
na Ofi cina de Trabalho sobre Microsseguros em setembro de 2009 (Datafolha, 2009) 
envolveu um estudo sobre 428 famílias de baixa renda nas cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro para medir sua percepção sobre os seguros e sua disposição para pagar 
por eles82. No total, 44% dos respondentes tinham seguro83, 27% deles tinham seguro 
saúde e 22% tinham seguro de vida.

 Embora a pesquisa não seja de modo algum uma amostra estatisticamente represen-
tativa da população das duas cidades, e que seria um erro aplicar as porcentagens 
encontradas sobre o total da população brasileira, ainda assim ela nos dá uma ideia 
sobre as ordens de grandeza. É provável que a penetração em outras cidades e estados 
(com exceção de Brasília) não seja superior à que foi encontrada para o Rio e para 
São Paulo. Caso se admitisse um cenário em que 35% de todos os brasileiros adultos 

81 Número de pessoas de 15 anos ou mais, segundo o levantamento da população da PNAD 2007, feita pelo IBGE.
82 64% das entrevistas foram feitas em São Paulo e 36% no Rio. O público-alvo das entrevistas foi constituído de pessoas 
com renda domiciliar de 1 a 5 salários mínimos (isso cobre 70% da população). 59% dos respondentes eram chefes de 
família, 35% não tinham quaisquer produtos fi nanceiros, 46% tinham conta bancária e 38% tinham cartão de crédito.
83 Esse percentual cai para 33% para a faixa dos que ganham de 1 a 2 salários mínimos, fi ca em 44% para a faixa de 2 
a 3 salários mínimos e sobe para 56% para os que ganham entre 3 e 5 salários mínimos.
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têm seguro, isso resultaria em cerca de 47 milhões de pessoas84. Aplicando a mesma 
relação usada na pesquisa Datafolha entre uso total de seguro e uso de seguro de 
vida85, esse cenário indicaria que 23,6 milhões de adultos estariam usando apenas 
seguro de vida. Note-se, mais uma vez, que esta não é uma estimativa acurada, mas 
apenas um cenário.

Cenário: o tamanho atual do mercado de microsseguros pode ser maior do que 
30 milhões. Não se pode simplesmente somar esses números para chegar a uma estima-
tiva do mercado total, porque não se conhece o grau de superposição e também porque 
talvez não tenhamos capturado todos os números. Contudo, os números são grandes o 
bastante para que se possa pressupor que o mercado total de seguros (formal e infor-
mal) alcance presentemente pelo menos de 40 a 50 milhões de pessoas (cerca de 30% 
a 37% dos adultos). Supondo que 60%86 das pessoas nas classes A-B já tenham seguro, 
isso signifi caria que 17,4 milhões dos 40 a 50 milhões referidos acima estariam fora do 
mercado dos microsseguros. Os restantes 22,6 a 32,6 milhões representariam então 
a base de clientes para os microsseguros – ou seja, 14% a 20% das classes socioe-
conômicas CED. 

Isso indica que (i) o seguro popular já decolou no Brasil e já representa o microsse-
guro numa escala signifi cativa, mas, ao mesmo tempo, (ii) ainda há muito espaço para 
crescimento. Somente a classe C tem cerca de 98 milhões de pessoas, e o mercado-alvo 
potencial dos microsseguros, como será esboçado na Seção “Desenvolvimento do 
Mercado de Microsseguros: Objetivando uma Estratégia”, compreende quase 70% da 
população, ou seja, 128 milhões de pessoas em 2008.

Como se pode ver, as estimativas acima são apenas aproximações. Para que se possa 
identifi car o nível real da penetração será necessário realizar um levantamento nacional 
representativo focalizado especifi camente no uso de produtos fi nanceiros. 

Entendendo o Cliente Potencial de Microsseguro
Esta seção muda o foco para o lado da demanda e explora as características do mer-

cado atual e do mercado potencial. Começaremos com uma breve referência às análises 
dos fatores determinantes do uso de seguros, com base em dados das pesquisas. O corpo 

84 Note-se que seria preferível calcular o número como uma porcentagem de todos os adultos com uma renda familiar de 
até 5 salários mínimos. Tal cálculo, no entanto, não é possível, visto que só dispomos de dados sobre salários individuais, 
e não por domicílio.
85 Não fi cou claro se a assistência funeral informal foi computada dentro do seguro de vida. 
86 Essa hipótese está baseada nos dados da FGV (2009) que, em média, 46% das pessoas nas classes A-B têm seguro. 
Ajustamos esse número para cima, admitindo que ele tenha crescido desde 2003. Não foi feito qualquer cálculo específi co 
para e chegar a 60%. 
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principal da discussão, no entanto, focalizará os resultados obtidos numa série de Grupos 
de Discussão organizados como parte desse estudo.

Determinantes do Uso de Seguros
Uma parte fundamental em qualquer estudo para o desenvolvimento de um mercado 

é entender quais são os propulsores do comportamento das pessoas que constituem o 
mercado-alvo. Dados obtidos em pesquisas jogam alguma luz sobre os fatores determi-
nantes do uso de seguros87, mas estudos diferentes usam técnicas estatísticas diferentes 
para achar tais fatores e assim chegam a resultados também diferentes, e às vezes con-
fl itantes. A FGV aplicou uma modelagem passo a passo sobre a pesquisa POF 2002/3 
para os fatores determinantes do uso de seguros. Já o IETS fez uma análise de probit 
focada especifi camente em microempreededores. Há um terceiro conjunto de informa-
ções provenientes do levantamento feito pela Datafolha (2009 – como descrito acima). 
Ainda que a amostra tomada não tenha sido nacionalmente representativa, ela revelou 
detalhes interessantes, por ter sido focada na busca de entendimento sobre a percepção 
que o mercado de baixa renda tem sobre seguros e sua disposição para pagar por eles.

As principais conclusões das três fontes sobre os determinantes do uso de seguro 
podem ser comparadas como se segue:

Tabela 12 – Determinantes do uso de seguros segundo três estudos
 FGV IETS Datafolha Síntese

Renda

A classe de renda é 
o mais importante 
determinante do uso 
de seguros, mas a 
renda familiar é mais 
importante do que a 
renda individual.

n/d

Quem percebe o 
seguro como algo 
positivo são os 
mais pobres – um 
resultado que 
contraria a intuição.
No entanto, a 
percepção sobre 
preço alto é, de longe, 
a principal razão para 
não querer comprar 
seguro.

A renda e a 
percepção de 
capacidade para 
pagamento são dois 
pontos que pesam.

Raça e 
religião

Raça e religião não 
pesam na escolha, 
depois que outras 
variáveis tenham sido 
consideradas.

Pessoas brancas têm 
mais probabildade de 
ter seguro do que os 
não-brancos.

n/d

Raça e religião 
não têm um papel 
estatisticamente 
signifi cativo.

87 Mais uma vez, lembramos que isso está baseado principalmente em dados de 2003 e, portanto, um tanto obsoletos.
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 FGV IETS Datafolha Síntese

Sexo

O seguro saúde atrai 
mais as mulheres 
do que os homens. 
No demais tipos de 
seguro, predominam 
os homens.

Vários fatores 
indicam que as 
mulheres tendem 
mais a ter seguro do 
que os homens.

Há menos vontade 
para pagar por 
seguros se o chefe da 
família é mulher.

Contrariando 
as conclusões do 
IETS, a impressão 
geral é que os 
homens são mais 
inclinados a 
contratar seguros 
do que as mulheres.

Idade
Demanda estabilizada 
após 50 anos de 
idade.

A probabilidade de 
ter seguro aumenta 
com a idade entre os 
microempresários, 
mas a taxas mais 
baixas.

Percepção sobre 
seguros mais positiva 
entre jovens; porém 
chefes de família 
mais velhos são mais 
inclinados a pagar, 
espe-cialmente se 
há na família crianças 
com menos de 5 anos.

Demanda aumenta 
com idade e 
também quando 
família tem 
crianças pequenas.

Tipo de 
produto 
de seguro

Relação 
complementar 
entre ter algum 
seguro privado ou 
de previdência e o 
desejo por algum 
seguro específi co.

n/d

As pessoas acham 
que seguro saúde é 
mais importante do 
que seguro de vida 
ou de auto.

Seguro saúde 
é importante. 
Seguros são mais 
comprados por 
alguém que já 
tenha algum 
seguro.

Região/ 
Estado

Para um mesmo 
perfi l demográfi co, 
os cariocas têm 46% 
mais chance de ter 
seguro do que os 
paulistas. 

Classifi cação 
decrescente das 
regiões com 
maior proporção 
de segurados: 
Centro-Oeste, Sudeste, 
Sul e Nordeste.

O desejo de ter 
seguro é menor no 
estado de São Paulo 
do que no estado do 
Rio de Janeiro.

Ter seguro é mais 
comum entre 
habitantes do Rio 
do que de São 
Paulo.

Educação n/d

Quanto maior o grau 
de instrução, maior a 
chance de ter algum 
tipo de seguro.

Não há ligação 
estatisticamente 
signifi cativa entre o 
grau de instrução do 
chefe da família e o 
interesse em comprar 
seguros. 

Provavelmente, a 
escolaridade não é 
signifi cativa. Esta 
foi uma constatação 
contrária à 
expectativa, dada 
a correlação 
geralmente aceita 
entre grau de 
instrução e renda. 
Também não fi ca 
claro o efeito de 
educação fi nanceira 
ou alfabetização.

Outros 
serviços 
fi nanceiros

n/d

Ter crédito e uma 
conta bancária são 
indicativos de uma 
maior probabilidade 
de ter seguro.

Usar outros serviços 
fi nanceiros não 
tem um efeito 
estatisticamente 
signifi cativo.

Os resultados 
apurados sobre 
o efeito de outros 
serviços fi nanceiros 
foram ambíguos.

Fonte: FGV (Neri et al., 2009); IETS (2009); Datafolha (2009)
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Como os determinantes dos diversos estudos diferem, e dependem de sua signifi -
cação estatística, não é fácil generalizar sobre os resultados encontrados. É importante, 
portanto, complementar essas constatações quantitativas com percepções qualitativas 
sobre como as pessoas percebem sua exposição ao risco, quais as estratégias que usam 
para enfrentá-las e qual é sua imagem e percepção sobre o que são os seguros.

Resultados dos Grupos de Discussão
No restante desta seção examinamos as percepções, pelo lado da demanda, obtidas 

da série de Grupos de Discussão reunidos para melhor entender a base potencial de 
clientes para os microsseguros.

Quadro 11 – Pesquisa com Grupos de Discussão: lógica e metodologia
O que são Grupos de Discussão? Grupos de Discussão são uma ferramenta para 

pesquisa qualitativa de marketing. A metodologia básica consiste em formar pequenos 
grupos (usualmente de 8 a 10 pessoas) e testar suas percepções e seus pontos de vista 
sobre determinado assunto através de uma discussão interativa entre o grupo e um 
moderador profi ssional. A seleção dos membros do grupo leva em conta seu sexo, 
idade e classe socioeconômica. Durante o recrutamento também foi anotado se a 
pessoa tinha seguro e conta bancária, de forma a permitir uma análise desagregada 
e comparações entre pessoas com e sem seguro. Um dos grupos foi formado só com 
pessoas que tinham seguro, nos demais ter ou não ter seguro foi aleatório. Como as 
constatações são qualitativas, elas não podem ser usadas para tirar conclusões válidas 
para a população como um todo, mas apenas dar indicações sobre a experiência das 
pessoas do grupo.

Papel dos GD. O objetivo das discussões de grupo foi entender o perfi l de rendi-
mentos e de gastos das pessoas de baixa renda, sua experiência em relação a riscos 
(gravidade dos diferentes riscos) e sua interação com os seguros. Pretendeu-se também 
conhecer seus critérios para decisão (comprar ou não comprar seguros) e sua percep-
ção sobre o mercado de seguros. Embora uma pesquisa de mercado possa também 
jogar luz sobre esses fatores, ela não captaria o nível de discernimento qualitativo 
necessário para entender as percepções e a motivação por trás do comportamento. 
Os Grupos de Discussão (GDs) geram a oportunidade de testar esses tópicos através 
de discussões.

Características dos participantes. Para este estudo foram formados 15 GDs com 
pessoas escolhidas em quatro locais diferentes: 5 grupos na cidade do Rio de Janeiro; nas 
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cidades de S. Paulo e Fortaleza, 4 grupos em cada uma; e 2 grupos numa área semirrural 
no estado do Ceará. Esses dois grupos foram constituídos por associados do programa 
CrediAmigo de microfi nanças. Os perfi s dos participantes foram os seguintes:

• Um total de 125 participantes (61 homens e 64 mulheres) foi consultado. Um dos 
grupos do Ceará foi constituído de homens e mulheres, ao passo que os demais 
foram só de homens (7) ou só de mulheres (7).

• Metade dos participantes era da classe C, e metade da classe D88.
• Os participantes de 6 grupos tinham idade entre 25 e 35 anos; em outros 6, en-

tre 40 e 60 anos. Um grupo (o grupo dos segurados) tinha entre 30 e 55 anos. 
Nos dois grupos semirrurais as idades não foram registradas. 38% dos participantes 
estavam na faixa 25-35 anos e 42% na faixa 40-60 anos.

• O tamanho das famílias variou de 1 ou 2 pessoas até 8 pessoas.
• Nos grupos semirrurais (15 pessoas) não foi verifi cado se os participantes tinham 

conta bancária, seguro ou moravam em casa própria. Para os demais:
 – 66% possuíam casa própria (pessoalmente ou através de um membro da 

 família)
 – 85% tinham conta bancária (pessoalmente ou através de alguém da família 

 nuclear)
 – 51% possuíam seguro (ou alguém da família imediata possuía)
• Incluindo os grupos semirrurais, é provável que os percentuais acima aumentas-

sem um pouco no item “casa própria” e diminuíssem um pouco nos itens “conta 
bancária” e “seguro”.

Um completo sumário estatístico sobre os Grupos de Discussão é apresentado 
no Apêndice 4.

 
Relatório sobre os Grupos de Discussão. Um experiente pesquisador de mer-

cado, Sr. João Fortuna, foi contratado para conduzir os trabalhos com os Grupos de 
Discussão. O CENFRI forneceu elementos para orientar as discussões e participou 
dos dois primeiros grupos no Rio de Janeiro para sentir, em primeira mão, como 
as discussões evoluíam e quais percepções iam aparecendo. O relatório completo 
sobre essas discussões está disponível, mediante solicitação. Aqui, resumiremos as 
principais conclusões89.

88  A classe social dos grupos semirrurais não foi verifi cada, mas, pelo teor das conversas, concluímos que todos perten-
ciam à classe D (ou mais baixo).
89  Note-se que tiramos material diretamente do relatório do Sr. Fortuna, copiando sentenças inteiras, quando relevantes, 
sem usar aspas. Estas foram usadas somente para citar observações dos participantes dos grupos de discussão.
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Rendimento e Prioridades no Orçamento Doméstico
Baixo emprego formal, mas grande variedade de atividades geradoras de renda. 

A maioria dos participantes era de autônomos ou de empregados informais. Apenas um 
pequeno número deles tinha emprego formal, e todos esses vinham de áreas urbanas. 
No grupo semirrural, todos eram autônomos. Havia diferenças marcantes entre a ma-
neira de ganhar dinheiro de homens e de mulheres, como também entre os de regiões 
rurais e os urbanitas.
• As mulheres tendem a se ocupar com venda de roupas, trabalhos do campo, como 

cabeleireiras ou outras atividades similares. Nas áreas semi-rurais, a maioria era de 
rendeiras ou de negociantes de toalhas e roupas, em geral vendidas em Fortaleza, a ci-
dade mais próxima. Outra ocupação comum é a fabricação e venda de doces e lanches. 
No caso das que tinham empregos fi xos, geralmente eram vendedoras de lojas, caixas 
ou empacotadoras de supermercados, e também recepcionistas.

• Homens autônomos tendem a trabalhar na construção (pedreiros, pintores) ou como 
eletricistas, técnicos de informática, e ainda, como entregadores e vendedores. 
Os que têm empregos, diferentemente das mulheres, trabalhavam na construção, no 
setor público ou em companhias de transporte (por exemplo, motoristas). 
Grau de instrução geralmente baixo. Embora 80% dos pesquisados tivessem ensino 

médio incompleto, muitos dentre eles apenas o começaram. Alguns dos participantes 
tinham somente educação primária. Não obstante, guardamos uma impressão de vivos 
debates por pessoas razoavelmente bem informadas nos poucos grupos em que estivemos 
presentes. Isso contrastou fortemente com a experiência que tínhamos com grupos de 
discussão na África e na Ásia, nos quais uma das mais importantes revelações foi sobre 
a necessidade de se educar os consumidores e lhes aumentar o senso de percepção.

Prioridade nos gastos segue a hierarquia das necessidades. A maioria dos pergun-
tados informou que as prioridades em seus orçamentos eram comida e serviços públicos 
(luz, gás, água, telefone). A maioria morava em casa própria. Para os demais, o aluguel era 
uma despesa que pesava. O Grupo do Ceará declarou que as prestações do CrediAmigo 
eram uma prioridade no orçamento mensal. Em todos os casos, os declarantes foram 
positivos em afi rmar que despesas médicas, caso existissem, teriam prioridade e pode-
riam até levá-los a gastar menos em comida e serviços públicos. Despesas com educação 
vêm depois de comida, serviços públicos, aluguel (para quem paga) e despesas médicas. 
Isso porque tais despesas só são importantes para quem tenha fi lhos em escolas parti-
culares, o que era o caso de muito poucos declarantes. 

Abrindo no orçamento espaço para o lazer. Ainda que a maioria dos declarantes 
dissesse que não tinha qualquer sobra de dinheiro no fi m do mês e, com frequência, lá 
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chegavam no vermelho, quase todos gastavam algum dinheiro em atividades de lazer e 
despesas não essenciais. Os homens tendem a separar algum dinheiro para beber uma 
cerveja com os amigos, ao passo que as mulheres compram alguns itens de uso pessoal 
ou vão ao cabeleireiro:

“... E também para comprar alguma roupa. Todos os meses eu compro um par de 
sapatos ou alguma peça de vestir.” 

“Uma nova realidade”. O fato de gastar algum dinheiro em itens não essenciais 
refl ete aquilo que o relatório sobre os grupos de discussão chamou de “a nova realida-
de” dos brasileiros de baixa renda. Os efeitos da inclusão social no Brasil são evidentes. 
Os grupos de discussão transmitiam um senso de transformação e uma recém-encontrada 
prosperidade, uma percepção de “estar inserido no consumismo”. Pela primeira vez as 
pessoas sentiam que bens duráveis, como aparelhos de DVD, geladeiras etc, estavam 
ao seu alcance, e que elas poderiam dedicar parte de seu orçamento ao entretenimento. 
Isso se deveu a um real aumento da renda familiar, à expansão em sua vizinhança do 
número de pontos de venda desses produtos e serviços e a uma perceptível expansão na 
oferta de crédito. Dois dos participantes exprimiram essa sensação de viver “numa nova 
e otimista realidade” nas seguintes palavras:

“Na crise em que estávamos vivendo, nós não tínhamos nem os meios para comer 
adequadamente. Hoje em dia podemos comer bem, comprar carne, feijão, frutas. 
O melhor tempo é o tempo presente, a Era Lula.”

“Tudo é mais fácil agora... Comida... Podemos comprar um aparelho de TV, pagando 
prestações mensais. Consegui comprar minha casa, o que era um velho sonho.” 

“Acho que, hoje em dia, com um pouco de planejamento, os pobres podem comprar 
tudo o que precisam.”

 “Tornou-se mais fácil possuir coisas. No meu negócio, há momentos de difi culda-
de, mas há meses em que faço boas vendas, e então posso pagar minhas contas, 
equilibrar as coisas e comprar mais algumas coisas.”

Novas preocupações na nova realidade. No entanto, a maioria dos participantes 
ainda vê a vida como algo difícil, porém num nível diferente. Com o aumento do con-
sumismo, vem o aumento das despesas e do endividamento. Muitos participantes se 
sentem “quebrados” no fi m de cada mês. Agora, eles veem como seu desafi o principal 
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buscar um equilíbrio entre seu desejo de comprar bens e serviços e sua ainda limitada 
renda familiar:

“Quando há um aumento de salário, há também um aumento de dívida. É tão fácil 
comprar coisas, todos possuem um cartão de crédito...”

A inclusão social não conduziu a um aumento da poupança. 40% a 50% dos moradores 
urbanos disseram que suas famílias têm uma conta bancária. Embora 3 ou 4 participantes 
em cada grupo de 10 informaram possuir conta de poupança, quase todos revelaram que 
seu saldo era zero. Havia também o caso de três participantes (no total) dos grupos de 
Fortaleza e dos grupos semirrurais do Ceará que guardavam em casa suas economias.

Apesar de seu poder econômico recém-adquirido, menos de 10% dos participantes 
tinha economias para uma emergência ou para a educação das crianças. Embora eles 
não dissessem claramente, sua atitude prevalecente era “quando chegarmos à ponte, 
veremos como cruzá-la.” 

Experiência com Riscos
A atitude gerada pela “nova realidade” infl uencia a avaliação de risco das pesso-

as e também suas preocupações quanto ao futuro. Os participantes espontaneamente 
mencionaram a educação de seus fi lhos como sua principal preocupação com o futuro. 
“Um futuro melhor para minhas crianças” é uma frase-chave na cultura brasileira, 
especialmente entre as classes menos favorecidas, sendo comum as pessoas afi rma-
rem que estão preparadas para fazer sacrifícios no intuito de alcançar aquele objetivo. 
A educação é vista como a chave da mobilidade social ascendente. Somente após serem 
estimulados pelo facilitador foi que os membros do grupo, em sua maioria, expressaram 
preocupação sobre eventos de risco. O consenso foi que não era hora de se preocupar sobre 
a possibilidade de morte ou outros eventos de risco, mas sim de aproveitar totalmente a nova 
realidade. Contudo, uma vez devidamente instigados, todos os participantes reconheceram 
estar expostos a ocorrências imprevistas e espontaneamente mencionaram os tipos e a 
gravidade dos acontecimentos que os poriam em risco e pesariam em seus orçamentos. 

Os riscos de saúde e acidentes pessoais estão em primeiro lugar nas preocupações 
da população-alvo urbana. Os Grupos de Discussão apresentaram um interessante desvio 
nas constatações do lado da demanda. Internacionalmente, os dois riscos considerados 
principais no mercado-alvo dos microsseguros são a morte e a saúde. Enquanto a morte 
continua suprema, o temor de acidentes é mencionado logo a seguir. Isso confi rma que 
a tendência da indústria para enfatizar, nos microsseguros, a cobertura para acidentes 
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pessoais está alinhada com a realidade do mercado (aqui cabe, uma vez mais, advertir 
sobre generalizações que partem de uma amostra limitada, como essa).

São os riscos de saúde os que causam a maioria dos apertos fi nanceiros. O sur-
gimento de uma doença ou a ocorrência de um acidente são geralmente imprevisíveis, 
assim como imprevisíveis são sua duração e os gastos para seu tratamento. Todos estão 
sujeitos a esse imprevisto, que pode durar um dia ou vários anos. Há casos em que um 
tratamento médico corrói seriamente o orçamento familiar:

“Minha fi lha mais velha teve epilepsia, eu gastava 70% do que ganhava com o 
tratamento dela.“ 

A saúde é um bem precioso, que permite que as pessoas trabalhem e possam re-
cuperar ou impedir perdas de outra natureza. Cuidar da cura pode ser caro, mas não 
pode ser evitado ou adiado, sob pena de prejuízos ainda maiores.

“Problema com a saúde é um pouco mais difícil. Se for uma doença grave, demora mais. 
Você pode perder tudo, mas se você tiver a sua saúde, você recupera suas perdas.”

Essa última citação enfatiza a percepção de que vale a pena investir na saúde como 
um bem. Se a pessoa se recupera, pode voltar a trabalhar para sustentar a si e a seus 
dependentes. Uma doença do arrimo da família pode ser desastrosa.

Os três grupos semirrurais foram a exceção a essa tendência. Todos declararam que 
doença e acidentes pessoais eram riscos de meia gravidade e que os principais riscos 
eram perda dos rendimentos e roubo.

O desemprego fi ca em segundo lugar, superando a morte. Visto no conjunto dos 
quinze grupos de discussão, o desemprego / perda de negócio fi ca situado em segundo 
lugar na hierarquia dos riscos mais preocupantes e mais custosos. Ainda que a morte 
seja um risco inevitável, no pensamento das pessoas o risco de perder seus rendimentos 
é mais iminente. Como já dito, essa posição foi especialmente marcante nos participantes 
semirrurais, que eram todos microempresários. Perder seus negócios signifi caria regressar 
a um passado marcado por oportunidades limitadas:

“O que eu tenho foi com muito trabalho, fiz a minha freguesia. Estou no 
CrediAmigo há mais de dez anos, sempre crescendo um pouquinho. Se perco 
isso, vou viver de quê?”

 “Eu tenho uma barraquinha na calçada. Se a prefeitura proibir, eu fi co sem meu 
dinheirinho da noite pro dia.” 
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Vale notar que a preocupação com o desemprego foi mais acentuada entre as mulheres 
e os participantes com mais de 40 anos. Essa preocupação também esteve menos presente 
no Rio e em São Paulo do que em Fortaleza, onde as pessoas julgavam serem mais limi-
tadas as oportunidades de reemprego ou de ganhar a vida em atividades alternativas.

A morte considerada como um risco, com sérias consequências financeiras. 
Embora a morte tenha sido reconhecida como um acontecimento inevitável e impre-
visível, muitos dos entrevistados se mostraram, a princípio, relutantes em discuti-la. 
Isso pode ter sido o motivo pelo qual a morte, como risco, foi posta de lado durante a 
discussão. Não obstante, a maioria dos respondentes declarou sentir que a morte de um 
membro da família pode ter um sério impacto fi nanceiro na família. A primeira pre-
ocupação mencionada foi o custo do funeral, geralmente considerado alto. Embora os 
municípios ofereçam enterro gratuito para aqueles que não tenham condições de pagar, 
os respondentes disseram que a altivez e dignidade da família não eram compatíveis 
com um “funeral de pobre”:

“Esses enterros são muito tristes. A pessoa, para poder fazer o enterro de graça, 
passa por humilhações. Vai de um lado para o outro, espera assinatura, assistente 
social, atestado de pobreza... E o caixão muito ruim, de papelão.”

Adicionalmente, os participantes enfatizaram a perda da renda familiar caso o fale-
cimento seja do chefe da família:

“A coisa fi ca pior se morre o esteio da família. Aí, tem o enterro e ainda acaba a 
fonte de sustento. Não há mais dinheiro para manter a casa.” 

O medo de roubos é uma constante realidade para muitos. A possibilidade de roubo 
foi mencionada com frequência durante as discussões e, no total, vem depois do risco de 
morte. Objetos pessoais podem ser roubados a qualquer momento. Invasões de domicílio, 
embora menos frequentes, podem ter um impacto mais forte para muitos:

“Isso acontece com frequência, na rua, no banco, enquanto se está dirigindo. 
Alguém que ainda não tenha sido roubado certamente tem um membro da família 
que foi.”

“Minha amiga saiu do trabalho levando todo seu dinheiro e foi assaltada.”

“Eu tranco minha casa e tomo muito cuidado. Você passa trinta e seis meses pagando 
um aparelho de TV para chegar um ladrão e levá-lo? Só se você for maluco!”
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O impacto fi nanceiro de um assalto foi visto como mais sério pelos respondentes que 
eram comerciantes informais, especialmente os de grupos semirrurais que viajavam para 
Fortaleza para fazer seus negócios. Para isso, eles tinham de levar dinheiro no bolso ou 
numa sacola. A possibilidade de esse dinheiro vir a ser roubado era, para eles, o principal 
risco, declarado como tal pelos três grupos rurais:

“Quando vou a Fortaleza, morro de medo! Rezo durante toda a viagem, e também 
na volta.”

Essas histórias ressaltam as vantagens, em termos de segurança, de passar de uma so-
ciedade que negocia em dinheiro para outra que usa meios eletrônicos de pagamento.

Danos à estrutura da moradia classifi cados em último lugar. As pessoas não atribuíram 
prioridade ao risco de suas casas serem danifi cadas. Discutiram o fato de que isso pode 
ocorrer. Enchentes recentes e um grande incêndio ocorrido numa favela de São Paulo, aci-
dentes de que eles tinham ouvido falar, aguçaram sua consciência sobre estarem sujeitos a 
tais riscos. No entanto, eles avaliaram esses riscos como algo raro. Sua percepção era que 
todos estão expostos a doenças e morte, e ladrões podem estar em qualquer esquina, mas 
muitas famílias passam toda vida sem que suas moradias sofram qualquer dano.

Em resumo, a percepção geral de risco dos grupos de discussão pode ser representada 
pela seguinte matriz de risco:

Figura 36 – Representação gráfi ca da experiência de risco dos participantes dos grupos de 
discussão

Nota: o tamanho dos círculos é proporcional à percepção de risco.
Fonte: diagrama dos autores, com base no relatório sobre os grupos de discussão feito pelo Sr. João Fortuna90

90 Note-se que isso é nossa impressão apenas, baseada nas discussões e ordenação de prioridades. Não apresenta os níveis 
reais de exposição.
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Mecanismos de Defesa
Segundo os Informantes, para enfrentar despesas inesperadas, eles buscam em-

préstimos e apoio recíproco em lugar de poupança. Como dito acima, os participantes 
acham que não têm sufi ciente poupança para enfrentar tempos difíceis. E aceitam ser 
responsáveis por isso:

“Não ter reservas é um grande erro nosso.”

Em vez disso, eles recorrem a vários tipos de empréstimo, ou ao apoio da família 
ou de sua comunidade.

O recurso mais frequente são os empréstimos feitos por parentes ou amigos. 
Essa parece ser a fonte mais comum, a mais utilizada para cobrir emergências.

Os empréstimos feitos pela família implicam apoio recíproco. Foram citados alguns 
casos em que tais empréstimos foram apenas parcialmente pagos, devido a um tácito 
entendimento de que, no futuro, o devedor estaria moralmente obrigado a ajudar o credor, 
caso este se visse em circunstâncias similares.

“Quando estou apertado de dinheiro, peço a meus parentes. Às vezes um irmão 
não tem o total que eu preciso, então eu pego um pouco com um, um pouco com 
outro. Vou resolvendo assim.” 

“Se possível, eu peço emprestado à minha irmã. Pagarei a ela como me for pos-
sível. Às vezes nem pago tudo. A gente esquece, deixa de lado. Mas se acontecer 
de ela não poder pagar uma conta, eu pagarei para ela e, se eu puder, ainda 
emprestarei a ela um pouco mais.”

Corresponsabilidade pelas despesas familiares. No que se refere a despesas pelas 
quais toda a família é responsável, é feita uma coleta, uma “vaquinha”, para a qual se 
considera que as contribuições sejam “obrigatórias”. Um dos membros da família toma 
a iniciativa de coletar o dinheiro, e cada qual contribui de acordo com suas posses. 

“Minha avó morreu. Ninguém estava preparado para isso, e ela não tinha recur-
sos. O enterro iria custar 3.500 reais. Meu marido fez um cheque pré-datado, foi 
atrás de seus sete irmãos e coletou 200 de um, 300 de outro...”

Adiantamentos de empregadores ou de clientes também são comuns. Embora o apoio 
da família seja considerado como certo, acontece de, às vezes, não ser sufi ciente para 
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enfrentar o impacto de um evento de risco. Acresce que o nível de apoio oferecido vai 
depender da relação e do nível de confi ança existente assim entre os membros da família 
como entre os amigos. Para quem esteja formalmente empregado, é comum solicitar um 
adiantamento ao patrão. Por seu lado, os autônomos podem procurar um cliente habi-
tual e pedir um empréstimo com a garantia de bens ou serviços a serem fornecidos no 
futuro. Também esses recursos são geralmente de pequena monta e não cobrirão, por si 
mesmos, perdas de vulto.

Donativos, em vez de empréstimos, nas áreas rurais – e como recurso extremo 
para residentes urbanos. Em todos os casos acima, um empréstimo é tomado, mesmo 
que não venha a ser resgatado no caso de vir de membros da família. Isso difere do que 
encontramos em grupos de discussão nos países africanos, nos quais família e amigos 
são procurados para donativos em vez de empréstimos. Os três grupos semirrurais se 
revelaram mais em linha com a experiência que obtivemos em outros países mais pobres. 
Doações e apoio da comunidade são mais comuns do que empréstimos:

“Aqui, quando alguém está num aperto, toda a gente ajuda. Todos são amigos. 
Às vezes, quem está em necessidade nem precisa sair pedindo. Se alguém toma 
conhecimento do fato, fala com outra pessoa, que fala com mais outra e assim 
todos fi cam sabendo, e todos ajudam.”

Ademais, mesmo os respondentes urbanos mencionaram o uso de listas de doação, 
mas apenas como um último recurso, se não tinham mais ninguém para quem apelar. 
Essas listas foram mais populares nas décadas de 70 e 80, mas acabaram por perder 
credibilidade devido a abusos por oportunistas:

“Nas comunidades há quem faça listas e peça donativos a seus vizinhos. 
Mas hoje em dia as pessoas suspeitam das listas, porque têm ocorrido abusos. 
No mês passado morreu a mãe do fulano, neste mês morreu a avó, no mês seguinte 
a mãe morre de novo.” 

A penetração dos cartões de crédito no mercado de baixa renda aumentou a con-
fi ança das pessoas em sua capacidade para enfrentar riscos. Com a popularização dos 
cartões de crédito em anos mais recentes, e sua distribuição através de supermercados e 
cadeias de lojas aos consumidores da classe média baixa, a população objeto do presente 
estudo tem, à sua disposição, uma nova fonte de fundos de emergência. A maioria dos 
portadores de cartões de crédito tem um limite sobre quanto eles podem sacar nos caixas 
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automáticos com seus cartões. Assim, eles agora têm acesso imediato ao dinheiro sem 
terem de pedir a alguém ou justifi car sua necessidade. Isso, no entanto, tem um custo:

“Penso imediatamente em meu cartão de crédito. Saco com ele diretamente, 
sem ter de me explicar com quem quer que seja. Apenas tenho de fi car alerta 
para não atrasar o pagamento, porque os juros são tão altos que eu perderia 
minhas calças.”

Cartões de crédito ainda não são uma realidade nas áreas mais pobres e nas áreas 
rurais. Houve diferenças marcantes entre os diferentes respondentes no tocante a cartões 
de crédito: seu uso era mais comum entre as mulheres do que entre os homens, e mais 
encontrado no Rio de Janeiro e em São Paulo do que em Fortaleza, uma cidade mais 
pobre. Em áreas semirrurais, essa possibilidade não era sequer cogitada.

Empréstimos bancários não são procurados, a não ser na forma de crédito consig-
nado. Embora quase a metade dos respondentes urbanos possuísse contas bancárias com 
as quais poderiam obter empréstimos, havia maior relutância em pedir empréstimos do 
que em usar cartões de crédito:

“Tenho um empréstimo bancário. Há sempre algum banco oferecendo emprésti-
mo. É coisa fácil, mas o problema está nas taxas de juros. Penso que só se deva 
recorrer a um empréstimo quando não houver outro jeito.”

Respondentes disseram que servidores públicos e aposentados têm acesso ao crédito 
consignado oferecido por bancos estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econô-
mica Federal, e também por alguns bancos privados. Tais empréstimos, descontados 
diretamente na folha de pagamento, têm juros mais módicos e são vistos como muito 
atraentes para os que podem se habilitar. Embora poucos possam, diversas pessoas 
faziam uso dessa vantagem através de um amigo ou parente que tinham acesso ao 
crédito consignado:

“Quando meu pai faleceu, nós nos lembramos que minha mãe, aposentada, po-
deria obter um crédito consignado. Fui ao Banco do Brasil com meu irmão, que 
tinha poderes para movimentar a conta dela. E tiramos na hora o dinheiro para 
pagar o enterro.”

O crédito produtivo também usado em emergências. Nos grupos de Fortaleza, a 
terra do CrediAmigo, o uso do crédito solidário (em que cada membro do grupo assina 
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pelo total do empréstimo, como um colateral social) também foi mencionado como um 
mecanismo para enfrentar imprevistos:

“Sou um membro do CrediAmigo desde muito tempo. Uma vez fi z um emprés-
timo de trezentos reais, mas minha fi lha adoeceu e eu gastei tudo em remédios. 
Depois que eu paguei o empréstimo, fi z outro para comprar minhas coisas.”

Esse fato era conhecido nos grupos semirrurais, embora não usado; era coisa des-
conhecida em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Caixinhas, um processo comum de poupar que serve como um meio de mitigar riscos. 
Caixinhas foram citadas com frequência nos grupos do Rio de Janeiro, presentes também 
em São Paulo e Fortaleza, embora com menos frequência, mas totalmente ignorados no 
Ceará rural. Trata-se de grupos de poupança que também fornecem empréstimos a seus 
membros, a taxas de juros preestabelecidas. Os membros combinam qual a frequência 
das contribuições, geralmente mensais e no dia de pagamento. Essas caixinhas são 
mais comuns entre empregados trabalhando numa mesma fi rma. Contudo, elas são às 
vezes fundadas por grupos de amigos ou vizinhos, e sempre operam sob um sistema de 
confi ança mútua. No fi nal de cada ano, o saldo da poupança e os ganhos advindos dos 
empréstimos são distribuídos entre os membros.

Esquemas rotativos de poupança também existem, mas são menos comuns. A cai-
xinha é diferente das chamadas Associações de Crédito e Poupança Rotativa (ROSCAs) 
que existem em muitos países. Nessas associações, os membros recebem, em rodízio, 
um pagamento mensal ou semanal, dependendo da frequência das contribuições. 
No Brasil, essa função é preenchida por sorteios. A modalidade foi encontrada entre 
participantes de São Paulo e de Fortaleza, mas era desconhecida no Rio de Janeiro e 
nas áreas semirrurais.

Como ocorre no conceito de caixinha, pequenos grupos de amigos ou conhecidos 
são formados e operam na base da confi ança mútua. O grupo tem encontros a intervalos 
regulares, seja a cada quinzena ou a cada mês. Nos encontros, cada membro faz sua 
contribuição para um Fundo de Poupança, num valor igual e estabelecido, por acordo, 
quando da formação do grupo. É feito então um sorteio, e o vencedor recebe todo o 
dinheiro reunido no fundo. Não há empréstimos e as contribuições são feitas exclusiva-
mente nas datas das reuniões. O membro que tenha sido sorteado é excluído dos sorteios 
seguintes, mas continua a contribuir para o Fundo. Isso signifi ca que todos terão sua 
vez para receber o monte. Os encontros também são considerados oportunidades para 
convivência social.
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Com alguma fl exibilidade por parte dos membros, o ROSCA pode ser usado para 
cobrir despesas de emergência. Um pequeno número dos participantes dos Grupos de 
Discussão mencionou que usavam o sorteio para emergências. Algum membro que esteja 
num aperto pode solicitar ao grupo que, naquele mês, o dinheiro lhe seja entregue sem 
sorteio. Se os demais membros recusam a proposta, sempre será possível negociar um 
empréstimo com o vencedor:

“Se alguém tem um problema, pode negociar uma troca com o vencedor. 
Assim, a pessoa fi ca com o dinheiro e, quando o nome dela for sorteado, ela poderá 
pagar a quem emprestou.”

Estratégias a posteriori e não por antecipação. Os mecanismos para enfrentar riscos 
acima descritos são todos a posteriori, isto é, providências buscadas após o fato, quando o 
risco já ocorreu e a pessoa se vê necessitada de recursos para lidar com as consequências 
fi nanceiras. Constatou-se que havia pouca percepção sobre a necessidade de se prevenir 
contra o impacto de riscos prováveis. Nenhuma ação preventiva, como, por exemplo, a 
formação de um grupo de riscos compartilhados, foi mencionada, embora a expectativa 
de suporte recíproco pela família ou o ingresso num consórcio de sorteio, sabendo que é 
possível “avançar” sua vez num caso de emergência, possam ser vistos como um modo 
de planejar com antecedência para a eventualidade de riscos futuros.

Consciência, Percepção e Relacionamento com o Seguro
Seguros não são espontaneamente mencionados como estratégia de defesa. 

Muito poucos respondentes mencionaram o seguro como uma maneira de se precaver 
contra riscos e, assim mesmo, somente depois de mencionadas todas as demais medidas, 
em particular os empréstimos.

No entanto, a penetração dos seguros é bastante grande. Isso é particularmente 
intrigante considerando que quase a metade dos respondentes, ou alguém de suas famí-
lias, tinha seguro. Apenas um grupo (10 pessoas) foi recrutado especifi camente por ter 
seguro – para os demais foi um acontecimento fortuito. O tipo de seguros que as pessoas 
tinham era seguro funeral, seguro para cartão de crédito e seguro de benefícios múlti-
plos, todos vendidos através de empresas fornecedoras de eletricidade. Uma observação 
interessante é que muitos dos participantes semirrurais que tinham seguro funeral não 
viam isso como um seguro. 

Conhecimento geral sobre seguros, mas sem entendimento dos detalhes. Em geral, 
mesmo aqueles que não tinham seguro tinham algum conhecimento básico do assunto. 
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A maioria dos entrevistados defi niu o seguro como uma “coisa boa” para circunstâncias 
imprevistas. Alguns explicaram o conceito de seguro da seguinte forma:

“O seguro é como um mealheiro, onde se deixa uma certa quantia guardada, para 
quando surgir uma necessidade... uma boa coisa para a família. Mas é para quem 
pode, quem tem condições ...” 

“Seguro é como uma poupança. É um dinheiro posto de lado para quando se pre-
cisar. Neste momento, porém, não temos condições de fazer poupança: o dinheiro 
que a gente ganha ainda não dá.”

“Seguro é uma coisa boa de ter, mas difícil de manter. Vem a ser mais uma conta 
para pagar.”

Os entrevistados, em sua totalidade, mostraram entender o funcionamento básico 
dos seguros, como o pagamento de um prêmio para ter direito a uma compensação se 
um evento de risco acontecer. Mostraram-se cientes do fato de que, mesmo após um 
longo período de contribuição, se pararem de pagar o prêmio e então ocorrer o risco, 
não receberão a compensação:

“Se algum golpe, alguma fraude for descoberta, eles não pagarão a compensação. 
Acho que isso é justo. O que não acho justo é que eles não paguem se o pagamento 
do prêmio estiver atrasado.” 

Muitos mostraram conhecimento dos procedimentos para reclamar um sinistro:

“Se for um roubo, você tem de ir a uma delegacia de polícia para fazer um Boletim 
de Ocorrência. Depois, leva o boletim à seguradora e preenche um formulário. 
Então, eles irão verifi car se está tudo em ordem para proceder ao pagamento.”

“No caso de um plano funeral, você deverá mostrar a Certidão de Óbito emitida 
pelo Cartório.”

O entendimento foi melhor em Fortaleza, seguida do Rio de Janeiro e depois por 
São Paulo e pelos grupos semirrurais. Isso pode ser atribuído ao fato de que campanhas 
de marketing sobre seguros foram mais intensas nas duas primeiras cidades do que em 
São Paulo ou na área rural. Também se notou que os entrevistados mais jovens tinham 
melhor conhecimento sobre seguros do que os mais velhos.
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A chamada “escrita miúda” permanece como um desafi o. Os conhecimentos sobre 
seguros não eram sufi cientes para remover as incertezas e suspeitas sobre as cláusulas em 
letra miúda. Não havia familiaridade com as exclusões, as condições e demais dizeres da 
escrita miúda e muitos suspeitavam que as seguradoras usassem as letras miúdas como 
um truque para iludir o segurado e exonerar-se do pagamento de sinistros. 

“As seguradoras não sabem como se comunicar com o público. Não produzem 
mensagens claras, não explicam exatamente como os seguros funcionam.”

“Acho muito difícil entender o documento do seguro. É escrito em letra miúda e 
necessito de um dicionário. De modo geral, você está assinando um documento 
cujas disposições você só entende se tiver um advogado para lhe explicar.”

“Quando meu pai fi cou inválido, acho que a situação se complicou por causa da 
escrita miúda. Nem ele nem eu entendemos que ele tinha direito a uma pensão 
por invalidez. Quando descobri isso, ele já havia falecido”.

Alguns confi am em seguros, mas muitos continuam desconfi ados. Uma vez confron-
tados com o tópico de seguros, houve marcante diferença entre os que tinham seguro 
e os que não tinham. Estes últimos se mostraram suspeitosos sobre seguros e pouco 
sabiam sobre o assunto. Suas suspeitas estavam baseadas em disse me disse sobre más 
experiências que outros tiveram com reclamações de sinistros, como fi ca evidente nas 
afi rmativas a seguir:

 “No mundo em que vivemos hoje, o seguro é uma boa coisa. Mas não tão boa assim, 
porque se você perde seu carro, a seguradora não vai lhe pagar o valor exato; e 
além disso, todos sabem que há demora no pagamento e coisas assim...”

“Eu preferiria economizar dinheiro num cofrinho qualquer. Você sabe que um 
dia vai morrer. Você paga seguro por 10 anos e o montante chega, por exemplo, a 
R$ 10.000. Mas seu velório e funeral custarão apenas R$ 2.000.” 

“Alguns dizem que seguros não são confi áveis. Tiveram seu carro roubado e o 
seguro não pagou. O montante que deveria ter sido pago não foi.”

“Ter seguro é uma boa coisa, mas é meio complicado. No meu caso, eu paguei, 
mas não sei se algum dia serei compensado.”
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“Minha mãe fez um empréstimo e, por isso, foi obrigada a fazer um seguro de vida. 
Então ela morreu. A seguradora não quer pagar o benefício, nem pelo menos pagar 
o quanto ela pagou. Quando ela morreu, havia prêmios em atraso. Por isso, agora 
estou envolvido numa disputa judicial tentando forçar a seguradora a pagar os 
prêmios em atraso e pagar a mim o saldo que restar. É algo realmente difícil.”

A atitude dos que tinham seguro era totalmente diferente: eles estavam bem a par do 
custo real do seguro e acreditavam que os benefícios valiam a pena. Mesmo que o custo 
do prêmio signifi casse que eles teriam de reduzir seus gastos em diversão ou postergar a 
compra de um bem muito desejado, eles preferiam a paz de espírito que o seguro trazia. 
Paz de espírito e segurança foram os termos mais frequentemente usados para defi nir o 
seguro pelos entrevistados que tinham seguro:

“Seguro signifi ca exatamente o que a palavra diz. Signifi ca segurança e a paz 
de espírito trazida pelo fato de você saber que está preparado para qualquer 
eventualidade.”

 “O seguro faz a pessoa se sentir mais confortável quanto ao futuro. Dorme-se 
melhor à noite, porque se tem menos preocupações.”

Essas pessoas tinham boa experiência com reclamações, ou sentiam confi ança que 
receberiam pelos sinistros:

“Quando a gente fez o plano funeral, todos na família eram a favor, só meu marido 
era contra. Mas nós fi zemos assim mesmo, e ele foi o primeiro a morrer, coitado. 
O plano pagou tudo. Nós estávamos certos e ele estava errado.”

“Meu seguro não é muito caro. E eu nem quero receber! Não quero que me acon-
teça nada, que eu nunca precise. Mas, se precisar, ele está lá.”

Não foi assim, porém, com o seguro de automóvel, que em geral era visto como 
muito caro e, se não ocorresse um sinistro, “dinheiro posto fora”.

Entre os que tinham seguro, havia um forte entendimento sobre os seguros serem 
uma forma de “poupança disciplinada”:

“Por causa do seguro, a pessoa acaba economizando, porque se comprometeu 
a fazer um pagamento mensal. É diferente de uma conta de poupança, porque 
sempre há uma coisa que se quer comprar ou uma conta a pagar e, por isso, a 
pessoa acaba por não fazer o depósito na poupança.”
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“As pessoas desejam fazer um seguro, mas sempre aparecem outras prioridades, 
outras coisas a pagar, e vai-se adiando o seguro. Especialmente nós, mulheres, 
sempre queremos um brinco novo ou um novo batom. Assim, acabamos por gastar 
cinquenta, sessenta reais em coisinhas.”

Mas as seguradoras também têm motivos para suspeitar de seus segurados. 
Embora a fraude fosse condenada por todos os participantes, muitos deles conheciam 
casos em que o segurado fraudou a seguradora:

“Conheço um caso em que um segurado pegou seu carro, desmontou e vendeu 
peça por peça, após o que disse à seguradora que o veículo havia sido roubado. 
A seguradora pagou pelo carro.”

“Um amigo meu estava envolvido em ‘pega’ de automóveis. Arrebentou sua pick-up 
Corsa contra um muro, ela fi cou irrecuperável. Uma outra pessoa do grupo 
tinha seguro, e eles fi zeram um trato: o sujeito jogou seu carro contra a traseira 
da pick-up e, após isso, eles contataram a seguradora, que acabou pagando por 
ambos os carros.”

Os participantes condenaram tal comportamento e declararam que isso empurrava 
os custos para cima, penalizando, portanto, os inocentes.

Percepção de que os seguros são caros, mas não são apenas para os ricos. A opinião 
geral era de que seguro é muito caro. Opinião mais forte entre aqueles que não tinham 
seguro, mas também presente entre os que tinham um tipo de seguro mais barato, como 
seguro funeral e seguro múltiplo vendido pelas fornecedoras de eletricidade. Essas pes-
soas imaginavam que o custo de, por exemplo, um seguro de vida era muito mais alto 
do que na realidade é. Em geral, a estimativa dos participantes era que o custo do seguro 
fi cava na razão de 1 (prêmio mensal) para 100 (compensação). Mesmo em Fortaleza, 
onde o conhecimento do assunto se mostrou melhor, os custos imaginados eram muito 
maiores do que os custos reais. Perguntados sobre quanto eles imaginavam que custaria 
uma apólice de seguro de vida de R$ 30.000, eles responderam na seguinte linha:

“Para um tal benefi cio, você teria de pagar entre R$ 150 e R$ 180 por mês...”

Ainda mais caro, de acordo com a opinião geral, é o seguro para carros e motos:

“Eu tenho uma Parati 92, mas não tenho seguro. Tentei fazer um mas desisti. 
Ter um seguro é mais caro do que comprar um carro do ano.”
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Não obstante, os debatedores em geral não acharam que seguro era só para os ricos:

“Não é uma coisa só para os ricos Mas nós precisamos primeiramente equacionar 
nossas despesas. Uma vez feito isso, será mais fácil começar a pensar em seguros, 
por exemplo.”

Vale o que se paga, especialmente se os benefícios são tangíveis. Aqueles que ti-
nham seguro achavam que o serviço valia o que se pagava. Sobre o seguro para cartão 
de crédito, um dos entrevistados disse:

“É muito barato, e aparece no demonstrativo da conta, de modo que você paga 
sem sentir. E lhe dá segurança: se seu cartão for perdido ou roubado, você não 
sofrerá qualquer perda.”

Planos funerais foram considerados como especialmente valiosos:

“É barato, apenas 17 reais por mês para 10 pessoas... O vendedor vem em casa, 
conversa com você, mostra que vale a pena… e depois eles tratam de tudo muito 
bem, o caixão, o velório, as fl ores para o carro fúnebre, o café, o chá, os biscoitos. 
Você não precisa se preocupar com nada.”

Quadro 12 – Estudo de caso de seguro funeral: a estória de Renata
“Ele era nossa referência, a pessoa que mantinha as coisas em harmonia.” 

Assim falava Renata, uma dona de casa vivendo com seu marido, sua mãe e dois fi lhos 
adolescentes em Nilópolis, uma cidade de baixa renda ao norte do Rio de Janeiro. 
A família tinha acabado de voltar de uma viagem para visitar parentes, com apenas 
R$ 4 (~US$ 2) de reserva, quando o desastre aconteceu: inesperadamente o pai de 
Renata faleceu. Ele já tinha tido alguns problemas de coração, mas se recusara a ir a 
um médico. Sua morte chegou como um grande choque para a família. Alguns meses 
após a ocorrência, eles ainda estão lutando com as consequências.

O marido de Renata é um motorista de ônibus. Ele era muito estimado por seu 
sogro. “Como se fosse seu próprio fi lho”. Ele trabalha dois turnos por dia para dar 
à sua família todas as oportunidades a seu alcance. Provas disso são sua casa e sua 
mobília asseadas. Mesmo assim, eles estão preocupados com a educação e o futuro 
de seus dois fi lhos, de 17 e 11 anos. “Eles são preguiçosos, esse é o problema.” 
Analfabetismo funcional no Brasil gira em torno de 25% e a instrução continua sendo 
um dos maiores desafi os do governo.
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Ganhando pouco mais de R$ 1.000 por mês (~US$ 555), a família não é rica, 
mas vem gradualmente aumentando suas posses. Renata e sua mãe ajudam na renda 
familiar vendendo picolés pela vizinhança. Em seu dia de folga, aos domingos, o 
marido de Renata está construindo um segundo andar na casa, casa aliás que ele 
próprio ergueu nos fundos do lote em que seus sogros moram. Ele também fez um 
terraço na casa, com uma churrasqueira, seu refúgio doméstico e motivo de orgulho 
para a família. Mas tudo isso pode ser posto em perigo por um choque fi nanceiro.

Por isso, Renata se congratulou por ter feito um seguro funeral – alguns meses 
antes e ter incluído seus pais como benefi ciários. Embora ela inicialmente estivesse 
meio desconfi ada com o seguro, e sem ter certeza se conseguiria manter o paga-
mento mensal do prêmio, foi uma tia sua que a convenceu dos benefícios de se ter 
um seguro. Quando, poucos dias depois, um agente de seguros bateu à sua porta, 
ela decidiu tomar um seguro funeral91 – uma medida que ela agora vê como “caída 
do céu”. A experiência de Renata com a reclamação do sinistro foi muito positiva: 
“A única coisa que fi cou para nós fazermos foi chorar, todo o resto fi cou a cargo da 
seguradora”. Como resultado disso, ela manteve as apólices de seguro funeral e se 
tornou uma ativa defensora dos seguros em sua comunidade. Ela descreve o agente, 
que ainda mantém contato com ela de tempos em tempos, como “um anjo”.

Este caso ressalta a importância do bom trato dos sinistros e da transmissão boca 
a boca para fi rmar o conceito de que o seguro vale o que custa. Também mostra o 
valor do contato direto entre clientes e agentes. 

O estudo de caso confi rma o que foi constatado nos Grupos de Discussão, a saber, 
que as pessoas atribuem alto valor a benefícios tangíveis – como os planos funerais 
que pagam o serviço funeral. Este também é o caso do seguro de cobertura múltipla 
vendido pelas fornecedoras de eletricidade, que incluem benefícios tangíveis enquanto 
o segurado está vivo:

“O seguro oferecido pela COELCE é muito bom. Cobre incêndio, vida, desemprego, 
a cesta básica e ainda dá descontos em remédios comprados em determinadas 
farmácias.”

Outro benefício tangível é a extensão de garantia. Este produto era bem conhecido 
entre os entrevistados e pelo menos metade deles havia usado a extensão de garantia na 
compra de eletrodomésticos feita em anos recentes. A extensão de garantia custa cerca 
de 20% do preço do produto para um ano adicional de cobertura.

91 Um plano da SINAF.
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Planos de saúde têm tido muita procura, assim como os seguros que dão direito a 
descontos em farmácias. Todos desejam ter um plano de saúde, especialmente por causa 
da baixa qualidade dos serviços de saúde pública. Contudo, como os custos são em geral 
considerados como muito altos, apenas alguns participantes (uns 20%) tinham um pla-
no de saúde para suas famílias. Na maioria dos casos, os benefi ciários são as crianças. 
É comum também que o plano de saúde seja pago por um parente, como os avôs. 
Como uma circunstância atenuante da falta de um plano de saúde, os entrevistados men-
cionaram uma pequena melhora na saúde pública e a expansão de farmácias populares e 
de seguros baratos que oferecem descontos na compra de remédios. Assim, as pessoas 
acabam buscando seguros que oferecem algum benefício relativo à saúde porque não 
podem pagar um plano de saúde completo.

Persistência relativamente forte. Apenas um número pequeno de respondentes decla-
rou que já tinham tido seguros mas haviam cancelado. A principal razão do cancelamento 
foi a expiração de um empréstimo: 

“Eu antes tinha seguro. Quando precisei de um empréstimo, o gerente do banco me 
forçou a fazer um seguro. Eu fi z o seguro e fui pagando, mas o valor foi subindo. 
Após algum tempo, eu estava pagando juros sobre juros. Assim que eu paguei o 
empréstimo, parei de pagar o seguro.”

Experiências negativas com reclamações de sinistros também levaram alguns par-
ticipantes a cancelar suas apólices.

A distribuição de seguros não é vista como uma difi culdade. Contrastando com 
Grupos de Discussão em outros países em desenvolvimento, mais pobres, todos os 
entrevistados declararam que adquirir seguros era uma coisa fácil, devido à facilida-
de com que era possível encontrar corretores, vendedores, lojas ou pontos de venda. 
Os vendedores de seguros estão por toda parte: em agências bancárias, shoppings, lojas 
de rua, além de existirem aqueles que vendem de porta em porta. Estes últimos vendem 
principalmente seguro funeral.

“É muito simples. Seguros são vendidos em cada esquina. Há tendas e balcões 
nos shoppings, no meio dos corredores, nos bancos...”

“Todos conhecem alguém que trabalha com seguros. É mais fácil comprar seguro 
do que jogar na loteria...”

O pagamento dos prêmios é fácil. A opinião unânime foi que era tão fácil pagar 
os prêmios quanto encontrar um vendedor de seguros. Havia uma percepção de que as 
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seguradoras tinham uma solução para cada pessoa – de ordens de débito a boletos de pa-
gamento através de um correspondente. Nas áreas semirrurais (na maioria das quais existe 
o seguro funeral) foi mencionada a coleta de porta a porta, em datas pré-agendadas.

Os seguros são ativamente vendidos. O adágio de que “seguros são vendidos, não 
comprados” foi confi rmado pelos Grupos de Discussão. Muito poucos participantes 
afi rmaram ser pró-ativos na compra de seguros. Em vez disso, eles são abordados por 
um vendedor e convencidos a comprar:

“Se você entra num banco, imediatamente aparece alguém para lhe vender segu-
ro. Se você fala com o gerente, se você solicita um empréstimo ou um cartão de 
crédito, ele quase força você a comprar um seguro...”

“Os vendedores de Paz Eterna, da Créd Urna e da Plaza vão às ruas, batem nas 
portas e convencem as pessoas a comprar um plano funeral.”

“A SINAF manda seus vendedores à sua casa. Eles fazem juma pesquisa e sorteiam 
prêmios entre os que respondem. Mostram as vantagens do plano funeral, que ele 
é barato e que vale a pena comprar um.”

“Aqui em São Paulo, para uma Kombi na rua, descem dela várias moças que 
batem nas casas e oferecem o plano funeral.”

“As seguradoras enviam mala direta, com ofertas promocionais, ou dizendo que 
o seguro foi pago... Mandam revistinhas, querem agradar... tentam te vender 
mais seguros... telefonam para meu marido para saber se ele quer fazer outros 
seguros...”

O mesmo é verdade para seguro sobre cartões de crédito. As empresas de cartão 
de crédito enviam correspondência e telefonam a seus clientes para informá-los das 
vantagens de ter um seguro sobre o cartão de crédito.

“Eu tenho cartões de crédito. Em qualquer oportunidade eles tentam me vender 
seguro.”

O desafi o de converter uma demanda potencial em uso real. Quando perguntados 
se, no futuro, eles pensavam em comprar alguma forma de seguro, quase todos os en-
trevistados responderam positivamente. Suas respostas, no entanto, não foram muito 
convincentes. Quase todas as respostas vieram acompanhadas de uma ressalva, que 
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eles pensariam no caso com mais atenção quando “sua situação fi nanceira melhorasse”. 
Um grande número dos respondentes disse que não existia um seguro que fosse realmente 
apropriado para pessoas como eles. De um modo geral, as respostas e reações indicaram 
que aquelas pessoas precisariam de algum estímulo para transformar sua vaga intenção 
num genuíno desejo de ter seguro. As mais signifi cativas intenções de comprar seguros 
vieram dos grupos mais jovens, e também dos grupos de Fortaleza, seguidos de perto 
pelos grupos do Rio de Janeiro92 e então, um pouco atrás, pelos de São Paulo.

Persistem as barreiras culturais. Os Grupos de Discussão revelaram alguns precon-
ceitos e superstições envolvendo falecimento e acidentes específi cos. Uma boa proporção 
dos respondentes desejava evitar discussões sobre esses tópicos por acreditar que falar 
sobre eles de certa forma favorece a que eles ocorram.

“Não gosto de falar sobre morte. Sinto como se alguém estivesse me amaldiçoando. 
Imediatamente mudo de assunto. Seguro, hein? Nem pensar!”

O entendimento das pessoas era que o motivo para fazer um seguro funeral para um 
parente era o impacto que a morte teria em sua renda, sem pensar que um seguro de vida 
iria amparar sua família caso ele fosse morrer. Isso pode estar relacionado com fatores 
culturais (os brasileiros são apaixonados pela vida, não pela morte) ou com o fato de que 
a expectativa de vida (72 anos) é bastante alta93, implicando que as pessoas não esperam 
morrer antes que seus dependentes já estejam arrumados na vida. Essas pessoas veem 
o seguro como algo para resolver um problema, e não como uma ferramenta fi nanceira 
de longo prazo.

Necessidade de produtos sob medida e de fl exibilidade. Os participantes discutiram 
animadamente sobre quais características eles precisariam nos seguros. Muitos menciona-
ram a necessidade de mais leniência com o atraso no pagamento de prêmios. Autônomos, 
que não têm acesso ao fundo federal para desempregados, gostariam que fosse criado 
um seguro desemprego, especialmente para pessoas que perderam seus negócios.

“É muito ruim perder o emprego. Arruína a vida de uma pessoa. Deveria haver 
um seguro que garantisse uma renda durante algum tempo, digamos, seis meses, 
enquanto a pessoa procura outro trabalho.”

92 É importante notar que Fortaleza e Rio de Janeiro (em particular, Grande Rio) são áreas em que houve ações mais 
enérgicas para vender seguros aos grupos de renda C e D, como seguro funeral.
93 Na Índia, a expectativa de vida é de 65 anos. Em países onde grassa a AIDS, como a África do Sul, é de apenas 50 
anos (Indicadores Mundiais de Desenvolvimento, Banco Mundial, 2009).
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Conclusões sobre o Mercado de Microsseguros
Esta seção resume a análise do mercado alinhando uma série de características mar-

cantes do mercado. Em seguida faremos uma síntese dos principais propulsores para o 
desenvolvimento do mercado de microsseguros no Brasil.

Características Marcantes do Mercado
A análise precedente sobre os vários aspectos do mercado de microsseguros no Brasil 

pode ser resumida nas seguintes características marcantes:

• Mobilidade ascendente. Mais de 20 milhões de pessoas ascenderam à classe média 
devido a políticas de bem-estar social e crescimento gerador de trabalho, conjugados 
com um baixo nível de infl ação. Apesar dos problemas com o sistema educacional, 
os fatores socioeconômicos apontam para um desenvolvimento continuado e o de-
semprego é baixo.

• Acesso à população “conectada”. 85% da população vivem em áreas urbanas e vir-
tualmente toda ela é servida por utilidades públicas. Isso signifi ca que as informações 
para contactar as pessoas e o respectivo perfi l de adimplência estão capturados pela 
base de dados das empresas fornecedoras, e que elas recebem regularmente suas 
contas. Além disso, a maioria dos brasileiros tem atualmente um telefone celular, e 
boa quantidade deles possui cartões de crédito ou débito, ou uma conta bancária.

• Uma infraestrutura para pagamentos de baixo custo e longo alcance. O Brasil tem 
a maior rede mundial de correspondentes, onde transações bancárias e pagamentos 
podem ser feitos. Adicionalmente, há mais de 3 milhões de pontos de venda. O alcance 
do sistema fi nanceiro através dos correspondentes e da rede de PDV, bem como os 
inúmeros pontos de contato através de varejistas e fornecedoras de serviços públicos 
resulta numa malha de distribuição e de pontos de pagamento que é extensa, ubíqua e 
fácil de usar. Tais fatos mostram que a maior parte da experiência internacional com 
microsseguros, na qual as maiores difi culdades encontradas são como lidar com a 
preferência do público-alvo pelos pagamentos em dinheiro, face à limitada penetração 
do sistema formal de pagamentos, não se aplica ao Brasil.

• Um setor fi nanceiro bem desenvolvido. Embora não haja dados abrangentes sobre o 
número de clientes de bancos, os dados do Banco Central sobre o número de contas 
e de cartões em circulação sugerem que um grande número de clientes potenciais dos 
microsseguros já possui uma conta bancária e um cartão de crédito. Ademais, ainda 
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que o mercado de microcrédito seja relativamente pouco desenvolvido no Brasil, seu 
alcance aumentou muito nos anos recentes.

• Indústria de seguros sofi sticada, mas ainda não toda engajada nos microsseguros. 
A indústria de seguros no Brasil é bem organizada através de federações, tem muitos 
atores que operam através de múltiplos canais e trabalham com uma diversidade de 
produtos para venda em massa. Isto já representa uma presença razoável nos mi-
crosseguros. Há umas poucas operadoras que têm sido importantes inovadoras no 
campo dos microsseguros, ao passo que outras fi cam mais numa atitude de “esperar 
e observar”.

• A tendência para os microsseguros ainda é recente. Embora a indústria dos seguros 
no Brasil seja de grande vulto e venha mostrando crescente interesse no campo dos 
microsseguros, deve-se ter em mente que o mercado de seguros no Brasil como se 
apresenta hoje ainda é relativamente recente. Apenas 15 anos se passaram desde que 
o Plano Real trouxe estabilidade à economia do país. Sob muitos aspectos, a indústria 
de seguros, como também o restante da economia, teve de se reinventar depois de 
terminada a hiperinfl ação. A entrada de estrangeiros no mercado de seguros só foi 
permitida depois de 1996, e o setor teve de se alinhar para explorar as oportunidades 
do mercado de varejo, após sua expansão no mercado corporativo e no de benefícios 
para empregados. De muitos modos, as tendências do setor de seguros, inclusive o 
crescimento da base de clientes e a expansão dos planos VGBL, é coisa relativamente 
recente, e as seguradoras só agora estão se posicionando no mercado popular o de 
baixa renda.

• Valor decrescente na avaliação dos clientes. Embora a introdução do microsseguro 
ou de produtos para vendas maciças tenha levado a uma mais extensa cobertura, os 
dados sobre regulação de sinistros mostram que o valor que os clientes lhe dão tem 
decrescido. Uma análise dos produtos importantes para o microsseguro mostra que, 
no Brasil, a taxa de sinistros reclamados é alarmantemente baixa em linhas de pro-
dutos tais como extensão de garantia e seguro de vida prestamista; e também revela 
que as despesas de venda são altas, comparadas com os padrões internacionais.

• Benefícios em vida são um bom atrativo de venda. Algumas apólices oferecem 
descontos em remédios, consultas médicas gratuitas ou reembolso de despesas 
hospitalares em caso de acidente. Outras oferecem benefícios em forma de cesta 
de alimentos (geralmente em vales ou cupons, para minimizar a administração). 
O atrativo está em proporcionar alguns serviços em vida, isto é, que tenham valor 
para os detentores das apólices enquanto eles ainda estão vivos, e, além disto, que 
sejam benefícios tangíveis.
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• Importância da capitalização. A maioria dos produtos de microsseguros que vimos 
considerando engloba também um componente de capitalização, fazendo os segu-
rados participar de um sorteio mensal. Este é uma parte fundamental dos benefícios 
em vida. A existência de planos de capitalização e a opção de isolar o componente 
lotérico do componente poupança de foram a oferecer o primeiro como um incentivo 
adicional ao seguro é uma característica muito interessante do mercado brasileiro de 
microsseguros. Virtualmente todos os produtos que até agora encontramos têm um 
componente de capitalização, e parece que este é um instrumento efi caz para gerar 
interesse sobre o mercado segurador.

• Forte demanda por seguro saúde. Presentemente, o mercado de seguro saúde é o maior 
segmento do mercado de seguros no Brasil, por número de pessoas com cobertura, 
e os Grupos de Discussão mostraram um forte desejo de pagar por uma cobertura de 
saúde. O governo brasileiro põe muita ênfase (pois se trata de um direito constitucio-
nal) em saúde para todos. O mercado de seguro saúde suplementar se caracteriza por 
uma regulamentação estrita, que proíbe a exclusão de condições prévias de saúde, 
o cálculo do preço na base do risco individual do segurado, além de prescrever uma 
lista de benefícios obrigatórios. Como resultado, o preço dos planos de saúde fi ca 
fora do alcance de muita gente do mercado de baixa renda.

• A importância das vendas ativas. Como fi ca evidente nas discussões acima, o grau 
atingido pelo Brasil na arregimentação de vendedores de microsseguros ativos e 
voluntários coloca o país fora de muitos aspectos da experiência internacional no 
assunto, e continuará a impulsionar o desenvolvimento do mercado.

• Uma grande força de vendas de microsseguros, com potencial para crescer. A rede 
de correspondentes bancários, bem como a malha de varejistas com seus agentes de 
vendas, e, em menor grau, a rede de vendedores de crédito constituem uma grande força 
potencial para a venda de microsseguros. Esses vendedores não têm os seguros como 
atividade principal, de modo que parte do respectivo custo não onerará os seguros.

• Distribuição sem vínculo de emprego. O impacto combinado da legislação sobre 
corretores (o fato de que comissões só podem ser pagas a corretores, e que não existe 
uma categoria de agentes exclusivos) e da legislação trabalhista faz com que as segu-
radoras fi quem relutantes em estabelecer uma relação de emprego com representantes 
de vendas. Isso conduziu a uma situação na qual a intermediação de seguros é feita 
de uma forma que não caracterize uma relação de emprego. Por isso, as vendas não 
são feitas por pessoal da seguradora, mas sim por empregados deu um corretor, de 
um varejista, de uma fornecedora de serviços públicos, etc, mesmo que eles vendam 
produtos de uma só seguradora.
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• A existência de angariadores de clientes. Essa distribuição por terceiros também tem 
a ver com o fato de que existe no Brasil uma variedade de canais de distribuição em 
massa para o mercado, que servem como angariadores de clientes. Tais angariadores 
agem como “estipulantes” que dão acesso a grupos de clientes e se encarregam de 
funções administrativas. Embora a distribuição em massa por esses angariadores 
podem reduzir os custos frente às vendas por corretores individuais, a análise mos-
trou que esse processo também cria etapas adicionais à cadeia de venda, o que pode 
explicar os altos custos de venda no mercado.

• Uso presente já é bastante alto. Nossa hipótese conservadora é de que o mercado 
de seguros (excluindo a saúde) já deve estar cobrindo uns 40 ou 50 milhões de indi-
víduos. Se levarmos em conta certo contingente nas categorias A e B (com seguros 
tradicionais), podemos dizer que cerca de 30 milhões de pessoas já devem estar 
consumindo microsseguro.

• Um atraente mercado-alvo, vivendo uma nova realidade, mas ainda não priorizando 
os seguros. Evidência colhida através dos Grupos de Discussão aponta um mercado de 
baixa renda bem informado e ativo. As pessoas têm um forte sentimento de estarem 
“inseridas no consumismo” e aspiram a uma vida melhor, com otimismo em relação 
ao futuro. Ao mesmo tempo, seu endividamento está aumentando, e a nova realida-
de está criando uma cultura de gastos, e não de poupança. Embora reconhecendo o 
valor do seguro, o mercado necessitará de alguma persuasão para realmente comprar 
seguros. As pessoas acham que o pagamento regular de prêmios é uma restrição à 
sua liberdade de gastos.

• Defi ciência de poupança no mercado de baixa renda representa um risco fi scal. 
Além dos riscos que a falta de poupança e de cobertura contra riscos traz a uma 
família, ela também gera riscos potenciais para o Estado. Isso porque aqueles que 
não têm como prover a si próprios terminarão por se tornar uma responsabilidade do 
Estado, por exemplo, como clientes do Bolsa-Família. Fazer com que as famílias, se 
puderem, provejam a seus próprios riscos permitirá que o Estado priorize seu apoio 
àqueles que mais precisam de ajuda.

O mercado para os microsseguros no Brasil já é maior do que o que se poderia esperar 
e tem ainda muito potencial para crescimento, em termos de cobertura, diversidade de 
produtos e fornecimento a preços mais acessíveis. O mercado-alvo total (classes C, D, e 
E) abrange cerca de 128 milhões de pessoas, entre as quais uns 50 a 60 milhões, pode-se 
assumir, constituem o mercado potencial para os microsseguros. Esse crescimento se 
dará através de um variado número de canais (como comentado acima) e, como mostrou 
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a análise de produtos, abrangerá uma variedade de linhas de produtos, o que pedirá uma 
fl exibilização do que seja classifi cado como microsseguro.

A seguir apresentamos uma síntese dos principais propulsores do desenvolvimento do 
mercado de microsseguros conforme detectado pela análise que fi zemos. Esta síntese, por 
sua vez, servirá de base para os capítulos fi nais desse trabalho, que tratam do mercado de 
microsseguros e da estratégia de regulamentação para favorecer seu desenvolvimento. 

Propulsores para Desenvolver o Mercado de 
Microsseguros 

A simples descrição das características mais marcantes do microsseguro no Brasil 
não proporciona uma base sufi ciente para se projetar uma estratégia para o desenvol-
vimento futuro do mercado. As questões mais fundamentais giram em torno do que 
impulsiona o desenvolvimento dos microsseguros no Brasil. Propomos abordar os 
seguintes propulsores:

• Condições macroeconômicas
• Inclusão social
• Uma infraestrutura privada e pública desimpedida e abrangente
• A legislação trabalhista e o regime dos corretores
• Propulsores culturais
• Propulsores de regulamentação

Discutiremos aqui os cinco primeiros propulsores. Os propulsores de regulamen-
tação serão analisados na Seção “Impacto da Regulamentação no Desenvolvimento do 
Microsseguro”.

Condições macroeconômicas impactam o desenvolvimento dos seguros tanto po-
sitiva quanto negativamente. A melhoria das condições econômicas, combinada com a 
estabilidade fi nanceira aumentou a renda das pessoas, preservou o valor de seus ganhos 
e deu a elas opções para investir e aumentar o montante de seus ganhos. Isso signifi ca 
que aumentou o poder de compra das classes de baixa renda, o que pode ser usado para 
comprar seguros, entre outras coisas. O retorno da estabilidade econômica gerou uma 
volta da confi ança em investimentos de longo prazo e a necessidade de reconstruir pou-
panças perdidas (como resultado da instabilidade econômica) causou o rápido crescimento 
do VGBL94. Apesar da rápida estabilização obtida através do Plano Real, no entanto, 

94 A hiperinfl ação também pode explicar o alto nível de moradia própria (porque a moradia é um bem que mantém seu 
valor real).
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o legado da hiperinfl ação continua a infl uenciar o comportamento da geração atual. 
A hiperinfl ação gerou uma suspeita quanto aos investimentos fi nanceiros de longo prazo 
e também minou o hábito de poupar. Segundo se comenta, pessoas do mercado de baixa 
renda ainda costumam sacar seus vencimentos integralmente no início do mês e gastá-los 
imediatamente. Talvez seja necessário que uma geração completa (25 anos) passe antes 
que os efeitos psicológicos da hiperinfl ação sejam apagados da memória das pessoas. 
Um inesperado efeito positivo da hiperinfl ação foi que ela forçou as instituições fi nan-
ceiras a serem efi cientes e inovadoras. Este efeito se tornará um benefício signifi cativo 
na exploração do mercado de baixa renda por essas instituições. Também foi observado 
que a hiperinfl ação obrigou a população a gerenciar ativamente suas fi nanças, investindo, 
por exemplo, na casa própria em vez de em outros ativos fi nanceiros cujo valor poderia 
ser erodido pela infl ação.

A inclusão social deu poder aos pobres. Os frutos do forte crescimento do Brasil 
em anos recentes foram largamente distribuídos, principalmente pela forte política de 
inclusão social implementada pelo governo. Tal política abrange iniciativas que criam 
empregos e também transferências diretas de recursos aos mais carentes. Assim, a ação 
do poder público tem sido um importante propulsor do crescimento. Tem sido reconhe-
cido que as políticas de inclusão social têm tido um grande papel na mobilidade social 
ascendente do mercado médio brasileiro. A pesquisa através dos Grupos de Discussão 
apoiou decididamente o resultado das consultas, que indicaram que a mobilidade social 
levou o mercado médio para o consumismo. Essas pessoas ganharam consciência de seu 
novo poder econômico e aspiram a uma vida ainda melhor, com mais bens de consumo. 
Ficaram otimistas em relação ao futuro, a um ponto que até pode prejudicar seu interesse 
pelos seguros. No entanto, pela primeira vez, seus orçamentos podem ter espaço para 
comprar seguros95. Tal fato expandiu signifi cativamente o mercado-alvo de pessoas que 
têm capacidade para comprar os microsseguros. O sucesso da inclusão social também 
gerou a inclusão fi nanceira que hoje faz parte dos programas de ação do Ministério da 
Fazenda, do BACEN e do CNSP.

Uma infraestrutura, pública e privada, de longo alcance criou pontos de contato 
com o mercado potencial. Diferentemente do cenário típico encontrado em países em 
desenvolvimento, no Brasil existe um sistema fi nanceiro bem desenvolvido, um sistema 
de pagamento ubíquo e fácil de usar, uma população urbanizada e ligada em sistemas 
e uma estrutura pública abrangente através das municipalidades. Tudo isso se combina 
para formar um forte tronco para apoiar o desenvolvimento do setor fi nanceiro. Assim, as 

95 Na POF de 2003, os respondentes que tinham seguro gastaram em média um pouco menos de 2,5% de sua renda 
mensal em prêmios. Isso pode ser tomado como uma medida grosseira de sua capacidade para comprar seguros. 
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seguradoras dispõem de um amplo sistema de distribuição capaz de colocar seus produtos 
ao alcance da massa da população. A existência de uma efi ciente rede para efetuar os 
pagamentos é fundamental para o funcionamento do mercado de microsseguros, dada 
a preferência habitual do mercado-alvo pelos pagamentos em dinheiro.

A legislação trabalhista e o regime de corretagem tiram das seguradoras o poder 
de negociação e aumentam os custos. A atual estrutura do mercado e dos processos de 
distribuição resulta, em larga escala, de uma combinação da legislação trabalhista e do 
poder dos corretores no Brasil, e não de um projeto efi ciente orientado para os clientes. 
Devido ao esforço das empresas para evitar uma relação direta de emprego, há um aumen-
to dos empregos informais e do uso de terceiras pessoas. No setor de seguros, isso resulta 
em cadeias de distribuição mais longas e em aumento dos custos. Outra consequência é 
dar aos cabos agregadores um poder desproporcionalmente grande frente às seguradoras. 
O controle do canal de distribuição e da base de clientes (pelo controle do acesso a eles) 
pelo corretor ou pelo estipulante tornou-se uma consideração importante que impacta 
decisões sobre parcerias e, portanto, infl ui no desenvolvimento do mercado. Em alguns 
casos, como na distribuição pelas concessionárias de serviços públicos, seguro de vida 
prestamista e extensão de garantia, o formato do produto também será comandado pelos 
interesses dos agregadores e não dos clientes. Isso talvez ajude a explicar os altos custos 
encontrados nos dados da Susep.

Formato dos produtos e sua distribuição são afetados por fatores culturais. 
Os produtos de microsseguros encontrados no Brasil têm características singulares, entre 
as quais o fato de que eles enfeixam vários “benefícios em vida”, além do componente 
de capitalização. Isso se deve a fatores culturais – a paixão dos brasileiros pela vida 
e sua aversão ao tópico “morte”. Em outro nível, a crescente cultura do consumismo 
também se tornou uma força propulsora do mercado de microsseguros e determinante 
dos produtos procurados. Ao mesmo tempo, ela levanta um alerta sobre o risco de essa 
classe média recentemente enriquecida vir a perder os ganhos da inclusão social por 
não poupar adequadamente nem buscar proteção contra riscos. Para que o mercado de 
microsseguros se desenvolva no Brasil será crucial desenvolver políticas públicas que 
evitem o crescimento desses fatores negativos. 

A Estrutura Regulatória dos Microsseguros
Esta seção discutirá a estrutura regulamentar dos seguros no Brasil, bem como as mu-

danças nos regulamentos nos últimos anos que impactaram os microsseguros, as consequ-
ências sobre o mercado da regulamentação tal como se encontra no presente, o trabalho da 
Comissão Consultiva e os principais dispositivos do Projeto de Lei sobre Microsseguros.
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Panorama da Regulamentação dos Seguros
Sistema Político e Cultura Legal

Sistema federativo. O Brasil é uma república federativa que consiste de 26 estados 
e o distrito federal, onde está a capital, Brasília. Os estados funcionam como entidades 
semiautônomas, cada um com sua própria administração (embora todos segundo o 
mesmo modelo, como estabelecido pela Constituição Federal) e com relativa autonomia 
fi nanceira. Sob a Constituição de 1988, os estados podem lançar seus próprios impos-
tos, além de receber uma parte dos impostos federais coletados em seu território96. 
O sistema federal se manifesta em muitas áreas. Por exemplo, a verbas orçamentárias 
são alocadas por estado e as estatísticas nacionais são coletadas em nível estadual. 
Na esfera dos seguros, a Susep licencia as seguradoras por estado e os requisitos de capital 
são estabelecidos conforme o número de estados em que a seguradora opera.

Sistema político congressual. O Brasil está organizado segundo um sistema presiden-
cialista e não parlamentarista. O país é governado por um Congresso Nacional formado 
por duas câmaras: um Senado Federal com 81 cadeiras, representando os estados, e uma 
Câmara de Deputados consistindo de 513 deputados eleitos diretamente. Um projeto de 
lei é apresentado por um representante, passa pelas várias comissões e, depois de apro-
vado, segue para a outra casa antes de se tornar lei. Tal processo pode ser mais moroso 
do que nos países que adotam o parlamentarismo. Nesse sistema, os ministros minutam 
os projetos que são depois aprovados pelo parlamento e sancionados pelo presidente.

Cultura legal. O Brasil usa um sistema legal codifi cado que deriva em grande parte 
da lei civil portuguesa, a qual segue a tradição legal romana. Há uma distinção entre 
leis ordinárias e leis complementares. A detalhada Constituição de 1988, contendo 250 
artigos97, é a lei suprema. Entre muitas outras disposições, ela contém um sumário da 
legislação fi scal e dos direitos fundamentais do trabalho98. Algumas leis (incluindo a 
Lei dos Seguros) são redigidas como complementos da Constituição. Elas só podem ser 
mudadas pelo voto da maioria absoluta do congresso (Gomm-Santos, 2008)99. O sistema 
congressual brasileiro confere ao executivo poderes muito fortes. Por essa razão, as leis 
feitas pelo congresso tendem a ser gerais em seus objetivos, fi xando apenas princípios 
gerais. Os detalhes são deixados para a legislação subordinada, que é emitida por um 
ministro ou uma agência reguladora.

96 http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Brazil
97 http://www.marcusmarsiglia.com/articles/brazilian-legal-system.html
98 http://www.marcusmarsiglia.com/articles/brazilian-legal-system.html
99 Como a análise sobre a regulamentação mostrará, isso traz implicações para a estrutura regulatória do microsseguro. 
Disposições contidas na Lei do Seguro, como se trata de lei complementar, são muito difíceis de mudar. As autoridades 
reguladoras, porém, têm liberdade para aprovar legislação subordinada que especifi que detalhes dentro dos princípios da 
lei complementar.
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Panorama Institucional
O terceiro relatório parcial do grupo de trabalho da Susep sobre Microsseguro dis-

crimina todos os participantes no campo de seguros. No nível macro ou regulatório, os 
principais participantes são:

• O Ministério da Fazenda é o órgão executivo responsável pela regulamentação 
do setor fi nanceiro. Na esfera dos seguros, preside o CNSP. A Secretaria de Política 
Econômica do Ministério (SPE) tem um papel signifi cativo no processo regulatório 
do microsseguro, aconselhando o Ministro da Fazenda na formulação, acompanha-
mento e coordenação da política econômica (GT Susep, 2009100).

• O CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) é o regulador do seguro, responsá-
vel pela “orientação, recomendações e determinações do governo brasileiro relativas 
às companhias de seguro no Brasil”. O Ministro da Fazenda ou seu representante atua 
como presidente do CNSP e o superintendente da Susep é o vice-presidente. Outros 
membros do conselho são: representantes do Banco Central, Ministério da Justiça, 
Ministério da Previdência Social e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (GT 
Susep, 2009). O CNSP foi criado pelo Decreto-Lei 73/66, que também defi ne suas 
principais funções, a saber:
– Determinar os critérios e diretrizes para o seguro privado
– A regulamentação e supervisão da incorporação, organização e operação das 

seguradoras e dos corretores, assim como a aplicação de penalidades
– O estabelecimento das características gerais dos contratos de seguros
– A fi xação das exigências sobre capital

• A Susep (Superintendência de Seguros Privados) é uma instituição autônoma criada 
pelo Decreto-Lei 73/66, mas com fortes laços com o Ministério da Fazenda. É a agên-
cia supervisora dos seguros, o órgão executivo responsável pela execução de todas 
as orientações determinadas pelo CNSP e pela supervisão, organização, operação e 
controle do mercado de seguros no Brasil (excluído o seguro saúde). Na prática, a 
maioria das funções do CNSP é delegada à Susep. Junto com o CNSP, ela forma o 
corpo central para a regulamentação dos microsseguros (GT Susep, 2009).

• A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é a agência reguladora do seguro 
saúde. Foi criada pela Lei 9.961/2001 como uma entidade autônoma ligada ao Mi-
nistério da Saúde, e não ao Ministério da Fazenda. A criação da ANS ocorreu após 
a implementação da Lei 9.656/1988, que estabeleceu uma regulamentação à parte 
para o seguro saúde, retirando-o do âmbito da Lei do Seguro (Decreto-Lei 73/66). 
A ANS é responsável pela regulamentação, padronização, controle e supervisão do 
seguro saúde no Brasil (GT Susep, 2009).

100 Terceiro relatório parcial.
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• O SPC (Secretariado de Pensões Complementares) supervisiona fundos de pensão 
privados fechados. Isso não é de relevância direta para os microsseguros.

• O Ministério da Previdência Social (MPS) é responsável pela previdência e segurança 
social no Brasil. No futuro, o microsseguro pode se transformar num instrumento 
complementar para a segurança social.

• O MDS (Ministério de Desenvolvimento Social) é responsável pela implementação 
do programa Bolsa-Família e planeja desenvolver um programa de inclusão fi nanceira 
ligado ao Bolsa-Família.

• O Banco Central do Brasil (BACEN) é uma instituição federal autônoma estabelecida 
pela Lei 4.595/64. Sendo a autoridade monetária do país, seu mandato determina 
“que a estabilidade do poder de compra da moeda seja assegurada, assim como a 
estabilidade e efi ciência do sistema fi nanceiro”. Considera o objetivo da inclusão 
fi nanceira como incluído neste mandato.

• Em aditamento à sua função geral, o BACEN também tem um papel na esfera do 
seguro agrícola, como a agência encarregada do programa Proagro Mais.

As instituições de seguros que não pertencem ao governo mas que têm importância 
no processo dos microsseguros são (GT Susep, 2009):

 
• A Funenseg (Escola Nacional de Seguros) é uma fundação mantida pela Susep, CNseg 

e Fenacor. Participa na da Comissão Consultiva do CNPS sobre microsseguro, para 
a qual dá suporte de pesquisa, e age como coordenadora do subcomitê de pesquisa 
do GT Susep.

• A CNSeg, que é a federação nacional das empresas de seguro privado e companhias 
de investimento. Através de seus associados representa virtualmente todo o setor 
de seguros.

• A Fenacor, que é um sindicato registrado que representa os corretores de investi-
mentos e seguros.

Princípios e Leis dos Seguros
Os documentos legais básicos que se aplicam ao fornecimento de seguros no 

Brasil são:

1. Decreto-Lei 73, de 1966, com emendas (daqui por diante referido como a Lei dos 
Seguros)101.

101 O artigo 192 da Constituição Federal determina que companhias de seguro necessitem de autorização governamental 
para operar, e que tal autorização, bem como a participação de capital estrangeiro nas seguradoras,será objeto de legisla-
ção complementar. A constituição e operação das seguradoras são regulamentadas pelo Decreto-Lei 73/1966 (conforme 
detalhado pelo Decreto 60.459/67), por dispositivos específi cos dos Códigos Civil e Comercial, e por outras peças de 
legislação subordinada.
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2. A lei que regula a profi ssão de corretor (Lei 4.594, de 1964, daqui por diante referida 
como a Lei dos Corretores).

3. Lei 9.656, de 1998, sobre seguro saúde suplementar (daqui por diante referida como 
Lei da Saúde).

4. Decreto-Lei 261, de 1967, que regula as companhias de capitalização102.
5. Lei complementar 109/2001, de 1967, que estabelece os esquemas para aposenta-

doria suplementar (privada, aberta) (daqui em diante referida como Lei de Pensões 
Privadas).

6. Código Civil, Lei 10.406/2002 (daqui em diante referida como “Código Civil”).
7. Código do Consumidor.
8. O Sistema Brasileiro de Impostos, como descrito nos artigos 145 a 162 da Consti-

tuição de 1988. Conforme prescrito pelo art. 146, uma lei impositiva complementar 
foi promulgada, tornando-se o Código Federal de Impostos103.

A seguir apresentamos os principais pontos da regulamentação dos seguros no Bra-
sil que têm a maior importância no desenvolvimento do microsseguro, agrupados em 
cinco cabeçalhos temáticos. Além de nos referirmos aos Atos acima, também faremos 
referência à legislação subordinada, quando relevante.

Regimes Separados para Seguro, Pensão, Capitalização e Saúde

Embora todos os produtos fi nanceiros baseados em risco, com exceção dos fundos 
de pensão fechados e seguro saúde, sejam regulados e supervisionados pela Susep, eles 
são submetidos a diferentes regimes regulatórios. As diferenças que se seguem são de 
relevância para a análise do microsseguro:

• A regulamentação do seguro saúde, a Lei do seguro saúde não está sob a jurisdição 
da Susep. Nenhuma seguradora pode fornecer seguro saúde, a não ser que esteja 
registrada como agente de saúde suplementar junto à ANS. As principais diferenças 
entre o tratamento do seguro saúde e o de outros seguros são:
– Existe um grau de fl exibilidade muito maior entre a esfera do seguro saúde do 

que na esfera do seguro comercial. Apesar de apenas companhias poderem se 
registrar como seguradoras, o espaço da saúde104 é aberto também a cooperativas. 
Na verdade, como demonstrado pelas análises do mercado, uma grande proporção 

102 A Resolução 015, de 1992, e suas emendas estipulam a regulamentação da capitalização, e a Circular 130 de 2000 
contém as condições gerais e a nota técnica atuarial com respeito aos papéis de capitalização (Susep, 2009).
103 http://www.v-brazil.com/government/laws/tax-laws.html
104 Juntamente com o seguro agrícola e o de acidentes do trabalho. 
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de participantes é de cooperativas. Ademais, organizações mantenedoras de saúde, 
organizações odontológicas ou fi lantrópicas que possuem seus próprios hospitais 
podem também fornecer seguro saúde, e são elas que constituem a maioria do 
mercado. A integração vertical é, portanto, permitida na esfera da saúde, para 
todas as entidades, com exceção das seguradoras. Devido à restrição da Lei do 
Seguro que determina que os agentes de seguro não podem ter outra atividade, os 
provedores de saúde que são registrados como companhias de seguro não podem 
possuir hospitais.

– O seguro saúde é sujeito a controle de preços por faixa de idade. A ANS defi -
niu sete diferentes níveis de preços para planos individuais (Ocke-Reis, 2005). 
Esse controle de preços aplica-se ao prêmio a ser pago pelos detentores de apó-
lices, mas não aos preços pagos pelas seguradoras aos provedores de serviços 
médicos. Embora os preços iniciais possam ser determinados livremente, os au-
mentos subsequentes de preço são controlados. De acordo com nossas consultas, 
tais preços são negociados sob forte pressão política, o que não ocorre no resto 
do mercado de seguros.

– Além disto, benefícios mínimos prescritos se aplicam aos planos de saúde su-
plementar, não sendo permitidas discriminação ou exclusão por conta de idade 
ou condição médica anterior.

– O Art. 1 da Lei da Saúde defi ne os planos privados de assistência à saúde105 como:

 “Prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço 
pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a fi nalidade de garantir, 
sem limite fi nanceiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendi-
mento por profi ssionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes 
ou não da rede credenciada, contratada ou referenciada, visando à assistência 
médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às ex-
pensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao 
prestador, por conta e ordem do consumidor.”

 Essa defi nição deixa claro que o benefício sob um plano de seguro de saúde suplemen-
tar está ligado ao custo de um procedimento de serviço médico e que será garantido 
aos associados acesso ao tratamento. Portanto, caso uma seguradora que não seja de 
saúde venda um produto de seguro cujo “gatilho” seja uma hospitalização, ou que 
forneça descontos em farmácia como vantagem adicional a um seguro de acidente 

105 Copiado do texto da Lei.
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pessoal, seguro de vida ou de outro tipo de seguro, ela sempre poderá alegar que 
isso não constitui um seguro de saúde como defi nido acima, já que não envolve um 
benefi cio sob forma de indenização.

• A exigência de capital mínimo para as companhias de capitalização é diferente da que é 
feita para as seguradoras ou para os planos privados de pensão. Outras diferenças são:
– Os contratos de capitalização estão sujeitos a especifi cações detalhadas sobre 

como devem ser redigidos, qual o prazo que se aplica, como os juros sobem, 
são calculados e somados ao principal, como e quando as retiradas podem ser 
feitas, etc.

– É relevante notar que, no microsseguro, uma pessoa/entidade pode pagar o prêmio 
para um benefício de capitalização em favor de outra(s) pessoa(s).

– Apólices de capitalização com duração de menos de 12 meses podem ser reunidas 
em série ou grupo, todas submetidas às mesmas condições gerais. Por exemplo, 
uma série de 100.000 títulos de capitalização pode ser comprada (por uma se-
guradora ou outra entidade qualquer) para até 100.000 clientes diferentes, que 
competirão no mesmo sorteio (Susep, 2009).

No resto dessa análise, nosso foco será sobre seguro, com referência a pensões, 
capitalizações e saúde apenas no que for relevante para o desenvolvimento do mercado 
de microsseguro.

Quem Pode Ser uma Seguradora?

Espaço institucional restrito. O artigo 24 do Decreto-Lei 73/66 especifi ca que apenas 
“seguradoras organizadas como companhias de ações ou sociedades cooperativas devi-
damente autorizadas poderão operar com seguros”. Todavia, cooperativas não podem 
estabelecer o espectro completo dos produtos de seguro: “Uma seguradora organizada 
como sociedade cooperativa está autorizada a lançar apenas seguros de agricultura, saúde 
e acidentes do trabalho”. Portanto, seguros gerais e de vida só podem ser lançados por 
seguradoras corporativas.

De acordo com o Decreto-Lei 73/66, a autorização para operar com seguros será dada 
pelo Ministro de Estado da Indústria e Comércio. Atualmente, essa função é exercida 
pelo Ministro da Fazenda, que a delegou à Susep. Uma companhia que deseje se registrar 
como seguradora deve, consequentemente, submeter à Susep uma solicitação por escrito. 
Tal solicitação deverá ser acompanhada de uma cópia de seu estatuto, prova de sua in-
corporação regular e prova do depósito exigido de uma parte do capital integralizado.
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Exigências quanto ao Capital

As exigências de capital são determinadas de acordo com o número de regiões (cada 
uma compreendendo um ou mais estados federativos) nas quais uma seguradora ou outra 
companhia opera. As exigências variam também entre diferentes tipos de operadoras.

Exigências de capital. Para uma seguradora que trabalhe com seguro de vida e de 
bens, operando em todo o país, o mínimo capital básico não deverá ser menor do que 
R$ 15 milhões. Isso compreende uma parcela fi xa de R$ 1,2 milhão exigido como mínimo 
para iniciar a operação, mais uma parcela variável calculada de acordo com o número de 
regiões nas quais a seguradora irá operar. A tabela que estabelece as exigências básicas 
de capital está na Resolução 178/2007 do CNSP, que identifi ca 8 regiões e os estados 
que as compõem. As exigências de capital por região são as seguintes:

Tabela 13 – Requisitos mínimos de capital para seguradoras que operam em vida e bens 
Região Estados Valor (R$)

1 Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia 120.000
2 Piauí, Maranhão, Ceará 120.000
3 Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas 180. 000
4 Sergipe, Bahia 180.000

5 Goiás, Distrito Federal (Brasília), Tocantins, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul 600.000

6 Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais 2.800.000
7 São Paulo 8.800.000
8 Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 1.000.000

Exigência mínima de capital para operar em todos os estados 15.000.000

Fonte: Resolução 178/2007 do CNSP

O fato de as exigências de capital diferirem por estado indica que existe uma gra-
duação de facto de capital, já que as exigências são mais baixas se a fi rma negocia em 
apenas alguns estados. Uma seguradora pode, portanto, começar num estado e, à medida 
que seu capital for crescendo, expandir-se para outros estados. Todavia, as exigências 
somente para São Paulo, onde está a maioria das atividades econômicas, ainda são muito 
altas para uma operadora pequena.

O Artigo 11 da resolução CNSP 178/2007 (capítulo IV) determina que a integralização 
do capital exigido (composto do capital básico mais o capital adicional correspondente 
ao risco subscrito) pode ser paga num período de quatro anos após a data na qual a 
resolução entrou em vigor: 15% no primeiro ano, 40% dentro de dois anos, 79% dentro 
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de 3 anos e 100% dentro de 4 anos. Isso representa uma gradação ou um progressivo 
enquadramento nas novas exigências de capital, mas não se aplica a uma companhia que 
esteja hoje buscando se registrar ou expandir sua área de operação.

Exigências de capital para fundos de pensão privados são as mesmas exigidas para 
seguro de vida. A exigência mínima de capital para uma companhia aberta de planos de 
pensões privadas operando em todas as regiões é de R$ 7,2 milhões. A proporção fi xa 
é de R$ 1,2 milhão e a proporção variável deve seguir a Resolução 73/2002 do CNSP, 
como mostrado na tabela anterior.

Capitalização sujeita a exigências maiores do que as seguradoras de vida. As com-
panhias de capitalização estão sujeitas a uma exigência de capital mínimo de R$ 10,8 
milhões. O componente fi xo para obter autorização para começar a operar é R$ 1,8 milhão 
e o restante é um componente variável de acordo com as demais linhas de produtos.

Exigências de capital mais baixas para seguro saúde. No mercado de saúde, apesar 
de também discriminado por região, o capital mínimo exigido para operar em todos os 
estados é menor do que aquele determinado para outras seguradoras que operem em 
todos os estados. Além disso, operadores de saúde que não conseguiram alcançar os 
níveis mínimos exigidos pela nova legislação do seguro saúde ganharam uma tolerância 
de seis anos para aumentar seu capital até o nível mínimo exigido.

As exigências quanto à solvência determinadas pela Susep. Em aditamento às exi-
gências de capital apresentadas acima, as seguradoras também precisam manter margens 
mínimas de solvência. Essas margens estão estabelecidas na Circular da Susep 12/1996 
e são fi xadas por tipo de atividade, indo de zero a R$ 4.143.500 (GT Susep, 2008b).

Registro e Exigências durante a Operação

Em aditamento às exigências sobre o capital, a Resolução 166/2007 do CNSP estipula 
exigências adicionais para registro como seguradora. O candidato deve submeter um 
plano de negócios e deve explicar como o gerenciamento e a governança serão conduzi-
dos. Deve também demonstrar sua competência atuarial, sua capacidade para fornecer 
seguro e lidar com os riscos inerentes, assim como explicitar os critérios de conduta 
corporativa que serão observados. A Circular 249/2004 da Susep contém vários requisitos 
sobre auditoria interna e outras exigências de controle próprio. A Resolução 86/2002 do 
CNSP, emendada pela Circular 371/2008 da Susep, estabelece os padrões contábeis que 
as seguradoras terão que utilizar. Um deles é a exigência de que os resultados fi nanceiros 
auditados independentemente sejam publicados em jornal/periódico de larga circulação. 
Além disso, o Código Civil de 2002 aumentou as exigências sobre a publicação anual 
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dos resultados fi nanceiros. O custo de tais publicações pode ser signifi cativo para uma 
pequena companhia de seguros106.

Exigências detalhadas sobre um plano de negócios. As exigências sobre o plano de 
negócios (estabelecidas pelo art. 4 da Circular 311/2005, da Susep) são bem detalhadas 
e incluem:

I. propósitos estratégicos da companhia supervisionada;
II. detalhamento da estrutura organizacional, consistente com o plano de negócio 

e com clara defi nição das responsabilidades atribuídas aos diferentes níveis da 
companhia supervisionada;

III. descrição do ambiente econômico no qual a companhia ou entidade supervisionada 
espera operar;

IV. estimativas fi nanceiras, mostrando o desenvolvimento do patrimônio no período, com 
a identifi cação da origem dos fundos que tornarão possível tal desenvolvimento;

V. política de investimento;
VI. política da companhia relativa a tecnologia de informação (TI);
VII. ramos do seguro nos quais a companhia ou entidade supervisionada pretende agir 

e estimativa das participações de tais ramos no seu rendimento total; e
VIII. política de resseguros.

O Plano de Negócios deverá mostrar como a seguradora operará seu plano para con-
quistar uma quota do mercado e estimativas do desempenho, rendimentos e resultado 
fi nanceiro. Além disso, para o tópico (iii) deverão ser apresentadas estatísticas sobre taxas 
de juros, taxa de crescimento econômico, taxas de remuneração do ativo e do passivo, 
infl ação e estimativa do crescimento econômico futuro, com ênfase nos efeitos que isso 
possa ter nas vendas da organização107.

Como os Produtos são Definidos e Registrados
• Demarcação
 Nenhuma seguradora tem permissão de operar qualquer serviço que não seja o seguro 

(Artigo 73). Há no Brasil quatro categorias de licenças de seguro:
– Seguro geral (não-vida);
– Seguro de vida;

106 O GT SUSEP nota que a publicação de meia página num jornal de grande circulação custa cerca de R$ 50.000.
107 Como um projeto-piloto e um subsídio para a Comissão Consultiva do CNSP, a FUNENSEG encomendou um exercício 
de modelagem de um plano de negócios para uma unidade de microsseguros numa seguradora tradicional (Araújo, 2009).
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– Fundos de Pensões Privados; e
– Seguro saúde (essa autorização é dada pela ANS e não pela Susep).

Após o registro, uma seguradora está autorizada a operar em todas as categorias 
acima, ou uma combinação delas, com exceção do seguro saúde, para o qual uma com-
panhia separada deverá ser formada e uma licença à parte obtida na ANS. Entidades de 
Pensões Privadas necessitam de uma autorização específi ca do Susep. Apenas segura-
doras de vida (autorizadas pela Susep) podem obter autorização adicional para vender 
produtos de pensões privadas. Seguradoras mistas (de vida e não-vida, excluindo seguro 
saúde) podem ser autorizadas sob a condição de manter contabilidades separadas entre 
as divisões de seguro de vida e não-vida108.

Embora seguradoras mistas sejam permitidas, existe um grau de demarcação. Fora 
de certas combinações de produtos multíplices (tais como seguro domiciliar e seguro de 
acidentes pessoais), que são pré-aprovadas pela Susep, as seguradoras não têm permissão 
para criar produtos compostos. Todavia, um certifi cado cobrindo dois tipos diferentes 
de seguro (p. ex., vida e propriedade) pode ser dado aos clientes sob a condição de que 
mais de um número de apólice seja criado. Deve fi car claramente especifi cado quanto o 
detentor da apólice está pagando por cada tipo de cobertura. Essas apólices combinadas 
não podem englobar saúde, uma vez que há uma demarcação estrita entre seguro saúde 
e outros tipos de seguro.

• Aprovação de Produtos
 Apólices não padronizadas necessitam de aprovação prévia. De acordo com Artigo 

78 do Decreto-Lei 73/66, “as seguradoras têm permissão para emitir apólices apenas 
para tipos de seguro para os quais obtiveram a necessária autorização, de acordo com 
os planos, taxas e padrões aprovados pelo CNSP”. Novos produtos serão registrados e 
arquivados com a Susep. O produto deverá ser submetido à Susep junto com a neces-
sária nota técnica atuarial, além das cláusulas e condições que o regerão. A qualquer 
momento a Susep poderá estabelecer exigências que precisam ser preenchidas antes 
de o produto ser lançado (comunicação da Assessoria Legal da CNSeg, 2009). Para a 
maioria dos produtos, um processo de aprovação “arquive e use” é seguido. A Susep 
faz apenas verifi cações limitadas e a seguradora pode ir em frente e lançar o produto, 

108 Na prática, seguradoras mistas não são a regra. Um grupo segurador terá empresas separadas para vida e não-vida (e 
frequentemente até empresas separadas dentro do ramo não-vida, para autos e para bens). Por exemplo, o grupo Brades-
co tem cinco seguradoras registradas: Bradesco Saúde, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (seguro de veículos), 
Bradesco Capitalização, Bradesco Seguros (em geral) e Bradesco Vida e Previdência (Susep – Base de Dados – Lista de 
Seguradoras registradas).
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a não ser que a Susep apresente alguma objeção. Não há prazo limite para que a Susep 
possa levantar alguma objeção. Para um produto com um componente de poupança, é 
necessária uma aprovação prévia mais detalhada (consulta à Susep, 2009).

 Estandardização permitida. Pela Resolução 11/1988 do CNSP, o Conselho deu à 
Susep a autoridade para permitir os seguintes tipos de apólices (Artigo 2):
– Planos não-padronizados, a saber, planos de seguro para os quais as condições 

contratuais e notas técnicas atuariais são defi nidas pela própria seguradora.
– Planos padronizados, nos quais todas as apólices sob o plano padrão estão 

submetidas às mesmas condições contidas nas normas publicadas pelo CNSP/
Susep ou aprovadas pela Susep e publicadas no seu website. Para os produtos 
padronizados não há necessidade de aprovação individual.

 Todas as apólices comercializadas por meio de tickets (ver discussão abaixo) serão 
padronizadas, já que um ticket, por sua natureza109, implica características padroni-
zadas. A única exceção é o seguro de propriedade pessoal (danos). Nessa categoria, 
nenhum produto é padronizado, posto que todos eles são singulares, não importando 
se são negociados por meio de tickets ou de apólices (GT Susep, 2008b).

• Tickets
 Sob o Decreto-Lei 73-66, há duas maneiras de se fazer um contrato de seguro: através 

de uma proposta assinada pelo candidato (detentor de uma apólice) ou por meio de 
um ticket:
– Art. 9o “O contrato de seguro será efetuado depois da aceitação de uma solicitação 

assinada e apresentada pelo segurado proposto ou seu representante legal ou por 
um corretor registrado e a respectiva apólice de seguro será emitida, exceto nos 
casos apresentados no Artigo seguinte.”

– Art. 10 “Fica autorizado por meio desta a efetivação de um contrato de seguro 
depois de uma proposta oral feita pela parte interessada com a respectiva emissão 
de um simples ticket de cobrança110”. No art. 2o do Decreto 60.459/67 isso foi 
mais bem explicado, onde é declarado que os contratos através de tickets podem 

109 Os tickets têm duas características básicas: a primeira, relativa à maneira de contratar, é tornar dispensável uma 
proposta; a segunda, relativa à estrutura contratual, é sua padronização, que envolve condições contratuais relativamente 
mais simples do que as usadas em produtos não-padronizados (GT SUSEP, 2008b).
110 Art. 11: quando um contrato de seguro for assinado na forma mencionada no artigo anterior, a boa-fé da seguradora 
em aceitar a solicitação é considerada uma presunção “juris tantum” (apenas de direito).
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ser feitos simplesmente através de sua simples emissão, não sendo necessária a 
assinatura do proponente numa proposta. Isso reduz e simplifi ca ainda mais o 
procedimento contratual (GT Susep, 2008b).

 A possibilidade da venda de tickets está garantida no Código Civil (Lei 10.406/2002), 
que diz que (Artigo 758) “o contrato de seguro é provado pela apresentação da apólice 
ou do ticket de seguro e, na falta destes, por documento que prove o pagamento do 
respectivo prêmio”.

 Um ticket automaticamente cria um produto de seguro padronizado no qual a segura-
dora não tem opção de analisar as características do risco individual de cada cliente, 
podendo apenas fazê-lo pelo ticket como um todo. Os tickets, por dedução, ligam-se 
a apólices de grupo, aberto ou não (ver abaixo). O cliente, da mesma forma, não pode 
escolher os riscos específi cos a serem cobertos ou o nível de cobertura, mas deve 
aderir aos termos gerais do ticket.

• Apólices de grupo versus apólices individuais
 A diferença entre seguro por ticket e seguro por proposta tem relação com a diferença 

entre apólices de grupo e individuais:
– Apólices individuais são vendidas individualmente e não através de qualquer 

estrutura de grupo, sendo baseadas na subscrição individual (avaliação de risco 
individual). Portanto, os tickets de apólice não serão apólices individuais consi-
derando que o risco só pode ser estimado para o grupo como um todo.

– Apólices coletivas ou de grupo são todas aquelas que seguram o risco de duas 
ou mais pessoas, havendo ou não algum vínculo preexistente entre elas (parecer 
da Assessoria Jurídica da CNSeg, 2009). Isto tem a ver com a criação do estipu-
lante (ver comentários na subseção seguinte) sob o artigo 801 do Código Civil 
como a entidade que contrata seguro em benefício de outras pessoas, e também 
com a Resolução 107/2004 do CNSP. Apólices de grupo aberto são seguros de 
vida e de acidentes pessoais que admitem qualquer pessoa do público em geral 
na apólice, através do estipulante. Mesmo que os portadores de apólices sejam 
considerados como portadores de apólices individuais, a apólice não perde sua 
natureza coletiva. Apólices de grupo fechado são relacionadas a grupos com um 
vínculo preexistente, tais como clubes de poupança ou grupos de afi nidade, onde 
a admissão de qualquer pessoa na apólice de grupo depende de uma ligação espe-
cífi ca ou associação que não é baseada apenas no seguro (parecer da Assessoria 
Jurídica da CNSeg, 2009).
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• Regulamentação para linhas de produtos específi cos
 Existem várias regulamentações referentes a tipos específi cos de seguros que apa-

recerão como relevantes para os microsseguros, conforme será debatido na Seção 
“Pontos Estratégicos para a Regulamentação”.

 Auxílio-funeral. Até 2001, a Lei 6.435/77, art. 6o, permitia que pequenas quantias 
fossem pagas para assistência funerária com exigências reguladoras muito limitadas 
porque esse seguro era considerado somente como cosseguro entre os sócios. Tal lei foi 
revogada em 2001 pela Lei Complementar 109, criando um vazio em relação ao auxí-
lio-funeral. O problema foi parcialmente resolvido em 2004 quando a Resolução CNSP 
102/2004 foi promulgada. Esse documento estabeleceu uma diferença entre “cober-
tura de seguro” e “serviços assistenciais”, permitindo que serviços de assistência 
funerária operassem fora da defi nição de seguro, porque esses serviços implicam 
benefícios em espécie (serviços assistenciais) e não em reembolso, no caso de uma 
reclamação. Assim sendo, o auxílio-funeral, um produto potencialmente importan-
te para os microsseguros, não é atualmente considerado “seguro” e não é regulado. 
Uma organização não precisa necessariamente ser uma seguradora para vender 
auxílio-funeral e o processo de venda não necessita ser intermediado por um 
corretor.

 Seguro popular. Como será discutido na Seção “Mudanças Recentes”, duas circulares 
da Susep foram apresentadas para criar respectivamente seguro popular de vida e 
de automóveis As seguradoras, todavia, não lançaram produtos que estivessem de 
acordo com os exatos parâmetros destas circulares. As características dos produtos 
de seguro popular e as razões para a falta de aceitação serão exploradas na Seção 
“Impacto da Regulamentação no Desenvolvimento do Microsseguro”.

 O Seguro Agrícola pode ser fornecido por sociedades cooperativas ou empresas se-
guradoras. O setor é também caracterizado pelo envolvimento governamental devido 
à ênfase na política de desenvolvimento agrícola. Há várias circulares e resoluções 
referindo-se especifi camente ao seguro agrícola111 que não estão especialmente co-
bertas nesse relatório.

Vendendo Seguros

A regulamentação da conduta do mercado está contida no Código de Seguro 
(Decreto-Lei 73/66) e na Lei da Profi ssão de Corretor (Lei 4.594, de 1964), que esti-

111 Por exemplo, Resoluções 46/2002, 50/2001 e 100/2004, do CNSP; e Circulares 160/2001 e 305/2005, da SUSEP.
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pulam quem pode intermediar seguros e quais as exigências a que devem obedecer. 
Existem duas principais questões relevantes para os microsseguros:

• Quem pode vender seguro? Através de que canais podem os prêmios ser pagos? 
• A quem pode ser paga a corretagem?

Tais perguntas, por sua vez, relacionam-se à natureza do regime de corretores no 
Brasil, o papel do estipulante e a restrição da venda de seguros pelos correspondentes 
bancários. Abaixo, fazemos breves considerações sobre cada uma.

• Vendas de Seguros
 As corretoras são as entidades predominantes na venda de seguros, mas não exclusivas. 

Diferentemente do que ocorre em muitas outras jurisdições, não há agentes de seguro 
exclusivos no Brasil. Sob o artigo 122 da Lei 73/66, a distribuição de seguros deve 
ser conduzida por corretores registrados, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. 
O corretor é assim apresentado como intermediário legalmente autorizado a angariar 
e promover contratos de seguro entre companhias de seguro e os compradores de 
apólices (GT Susep, 2008b). Por outro lado, o artigo 9o determina que a proposta 
de seguro112 pode ser assinada e submetida pelo segurado proponente, ou por seu 
representante legal ou por um corretor registrado (Decreto-Lei 73/66, ênfase acres-
cida). Isso implica não ser necessária a intermediação de um corretor para que um 
contrato seja assinado, o que é confi rmado pela Lei 4.584/64 (Lei do Corretor), que 
diz explicitamente que a intermediação do corretor não é obrigatória:

“Companhias de Seguros, através de seus escritórios centrais, afi liados, agências 
ou representantes podem receber propostas de contratos de seguros apenas:

a. através de um corretor de seguros devidamente qualifi cado;
b. diretamente de um proponente ou de seus legítimos representantes113” (artigo 18)

 O art. 13(2) da Lei 4.594/64 também explicitamente permite o contrato direto entre 
a seguradora e o segurado, sem interferência de um corretor114. Apesar de ainda não 
ter sido implementada, a Resolução CNSP 115/2004 requer que os empregados e 
semelhantes de companhias de seguro, companhias de capitalização e fundos de 

112 Como discutido na Seção “Como os Produtos São Defi nidos e Registrados”, um contrato de seguro é efetivado quando 
uma proposta é recebida ou por meio de um ticket. 
113 Este último parágrafo parece abrir um espaço para a fi gura do estipulante – a ser discutida mais adiante. 
114 Isso, no entanto, é desencorajado pelo art. 19 da mesma Lei (a ser discutido mais adiante) pelo qual as seguradoras 
que fi zerem vendas sem corretor devem pagar certa importância à Funenseg.
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pensão privados sejam certifi cados se, entre outros, eles processam reclamações de 
sinistros, controles internos ou vendas diretas115. Por conseguinte, as vendas diretas 
estão implicitamente incluídas nas funções de empregados das seguradoras.

 Não há, além disso, barreiras explícitas a outros canais de marketing. A circular 
267/2004 da Susep (sobre seguro de vida em grupo popular) expandiu os canais de 
distribuição que poderiam ser usados para incluir linhas de utilidade, provedores e 
concessionárias de serviço público, centros de atendimento e a internet. Para o mi-
crosseguro, é importante que haja fl exibilidade em relação aos canais de distribuição. 
Na prática, todavia, muitas vezes essa distribuição alternativa é ainda intermediada 
por um corretor. Isso se relaciona com a forte posição da profi ssão de corretor, como 
será discutida abaixo.

 Correspondentes bancários não têm permissão para vender seguros. Correspon-
dentes bancários foram criados através da Resolução 2.640/99, do Banco Central, 
emendada pela Resolução 2.707/2000, Resolução 3.110/2003 e emendas subse-
quentes e regras adicionais. A permissão inicial para correspondentes bancários 
data da Circular 220, de 15 de outubro de 1973 (BACEN, 2009b). De 2003 em 
diante, todas as instituições autorizadas pelo Banco Central (não apenas bancos) 
têm permissão de ter correspondentes.

 A Circular 3.111 (2003) do Banco Central do Brasil lista os vários serviços bancá-
rios a serem providos pelos correspondentes, tais como receber depósitos e fazer 
pagamentos relativos a várias contas bancárias e fundos de investimento, realização 
de serviços de cobrança, recepção e encaminhamento de propostas para emissão de 
cartões de crédito, etc. Esta lista não inclui a venda de seguro116.

 Vendas condicionais de seguro: vendas casadas. De acordo com o Artigo 39 do 
Código do Consumidor de 1990 (Lei 8078) vendas casadas não são permitidas no 
Brasil. O Artigo 39, inciso I diz:

“É vedado ao provedor de bens ou serviços, condicionar o fornecimento de produto 
ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa 
causa, a limites quantitativos.”

 Isto signifi ca que a aquisição de um produto não pode ser condicionada à compra 
de outro produto que não esteja com ele relacionado. Por exemplo, uma loja de mó-

115 De acordo com a Resolução 115/2004 do CNSP, a certifi cação deve ser feita por instituições abonadas pela Susep, que 
determinará quais os parâmetros para a certifi cação. As Associações da indústria podem também estabelecer critérios. 
A certifi cação deverá estar completa num período de 5 anos, devendo todos os empregados estarem certifi cados até 1o 
de janeiro de 2010. Se o empregado mudar de função, uma nova certifi cação deverá ser obtida. A implementação dessa 
Resolução, no entanto, foi suspensa pela Resolução 179, de 2007.
116 Há, porém, um dispositivo para incluir “qualquer outra atividade, à discrição do Banco Central”. Isto indica que caberá 
ao Banco Central abrir o espaço para a intermediação dos microsseguros. 
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veis não pode exigir que a pessoa compre uma mesa ou cômoda de apoio para uma 
televisão como condição para comprar o aparelho em si mesmo, se a pessoa quiser 
comprar apenas este. Na esfera de serviços fi nanceiros, o banco não pode exigir que 
a pessoa faça um seguro residencial quando ela compra um carro a crédito. Isto seria 
uma venda casada. Todavia, se o banco corre o risco de perder dinheiro no caso de 
a pessoa morrer e não poder pagar o empréstimo, é lícito que ele exija um seguro 
sobre o carro como medida preventiva porque existe o risco no fornecimento do em-
préstimo. O princípio também se aplica para a regulamentação do estipulante (ver a 
argumentação abaixo). Sob a Resolução 107/2004, do CNSP é vedado ao estipulante 
juntar qualquer de seus produtos a seguro, a não ser que tal seguro sirva de garantia 
direta para o produto.

 O conceito de venda casada pode ser bem complexo. Tome como exemplo o caso 
no qual supermercados vendem conjuntos de seis embalagens com diferentes sabo-
res de iogurte: a venda de um sabor está condicionada a venda de outro? Quanto a 
seguro como garantia de empréstimo, pode ser considerado que isto não constitui 
uma “venda casada”, já que é típico da própria natureza do seguro, garantido pelo 
principio constitucional de livre empreendimento e não deve ser confundido com as 
vendas casadas que a legislatura procurou impedir ao escrever o artigo 39 do Código 
do Consumidor de 1990.

 A proibição de vendas casadas não é, portanto, absoluta. Além do mais, há algumas 
exceções especifi cas para seguro de crédito: o artigo 20 (f) do Decreto-Lei 73/66 
diz que a cobertura de seguro para risco de crédito de um empréstimo de hipoteca, 
é obrigatória. Ademais, o art. 791 do Código Civil exige expressamente um seguro 
para garantir uma dívida no caso de morte.

 Apesar destas exceções, as vendas casadas permanecem abertas para interpretações 
legais. No Brasil, a concepção geral117 é que magistrados e juízes tenderão a favorecer 
o consumidor em ações judiciais relativas ao Código do Consumidor, por exemplo, 
quando o consumidor argumenta que foi “quase compelido”, mesmo que a seguradora 
argumente que o consumidor, na verdade, deu autorização formal.

 Os provedores de crédito geralmente não consideram a proibição sobre vendas ca-
sadas como impedimento para exigir que os candidatos façam um seguro de vida 
prestamista quando estão pleiteando um empréstimo. Alguns provedores de crédito 
procuram respeitar o princípio das vendas casadas oferecendo aos clientes, para que 
escolham, uma variedade de apólices de seguros de vida prestamista.

 Exigências sobre conduta no mercado para vendas de seguro. De acordo com o 
Código do Consumidor, os consumidores devem estar bem informados e deve haver 

117 Confi rmada por parecer da Assessoria Jurídica do CNSP (2009). 
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total transparência. O artigo 31 exige que produtos e serviços sejam oferecidos aos 
consumidores de maneira correta, clara e precisa, com informações adequadas (em 
português) sobre suas características, qualidade, quantidade, preço, garantia, validade, 
origem, etc. (parecer legal do CNSeg, 2009). Tais detalhes podem ser interpretados 
como o direito que o consumidor tem de uma escolha informada para aceitar ou 
não o seguro. Isso vale também para o seguro de crédito, assim como para o seguro 
vendido junto com uma conta de luz ou telefone118: o consumidor deve estar ciente 
sobre o seguro e concordar explicitamente em contratá-lo.

 O CNSP e a Susep também desenvolveram critérios específi cos para proteção do 
consumidor de seguros, contidos na Resolução 110/2004 do CNSP e na Circular 
292/2005 da Susep, respectivamente:
– A Resolução 110/2004 estabelece as regras mínimas e critérios a serem observados 

ao vender seguros a fi m de salvaguardar os consumidores, informá-los sobre seus 
direitos e assegurar que medidas preventivas sejam tomadas de maneira que não 
surjam queixas. Para isso, cada seguradora deve ter uma Ouvidoria e fi xar critérios 
e regras mínimas para seu funcionamento. Os principais objetivos de um Ouvidor 
são: i) explicar e clarifi car os direitos do segurado e do benefi ciário; e ii) agir para 
prevenir e resolver confl itos. Isso pode incluir modifi cações nos procedimentos 
internos da companhia, visando a melhorar a qualidade do serviço.

– A Circular 292/2005 estipula os procedimentos administrativos e requisitos para 
lidar com os consumidores. Ela simplifi cou signifi cativamente os requisitos ante-
riormente vigentes com o objetivo de diminuir a burocracia e os custos, e assim 
aumentar a efi ciência. O cliente deve assinar uma declaração sobre ter recebido 
toda informação necessária para realizar a transação de seguro e, portanto, estar 
ciente de todos os aspectos pertinentes.

 Junto com as vendas casadas, as considerações sobre proteção ao consumidor de-
sencorajam os provedores de crédito a insistirem na venda compulsória de seguro de 
vida prestamista. Daí resulta que, em contraste com muitos outros países, o seguro 
compulsório de uma operação de crédito não é uma prática geral no Brasil. Note-se, 
porém, que essa constatação, que apareceu fortemente nas rodadas de consultas, foi 
refutada pelos Grupos de Discussão, nos quais muitos participantes disseram terem 
sido forçados a aceitar seguro sobre um empréstimo tomado.

118 Como confi rmado por uma sentença civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em setembro de 2009.



Microsseguros no Brasil • 157

• Comissões
 Apenas corretores podem receber comissões ou corretagem. O Decreto-Lei 73/66 

estipula que as taxas de corretagem não podem ser pagas a ninguém que não seja 
um corretor registrado (art. 124). Isto é reiterado pelo artigo 13 da Lei do Corretor. 
A regulamentação não impõe qualquer teto às comissões.

 A Lei do Corretor acrescenta que o seguro pode ser efetuado entre a seguradora e 
o segurado, não havendo, nesse caso, comissão a ser paga (art. 13(2)). Conforme o 
art. 19 da Lei 4.594/64, com emendas pelas Leis 6.317/75 e 7.278/84, as seguradoras 
que não venderem apólices através de um corretor (i.e., realizando vendas diretas 
ou fazendo uso de canais de distribuição alternativos) têm de pagar à Funenseg uma 
quantia equivalente à “comissão usual”, para o desenvolvimento da educação sobre 
seguros. Tal quantia não é formalmente determinada e depende da prática de mer-
cado, havendo indicações de que a distribuição sem corretores ainda tem um papel 
muito limitado no mercado em geral, o que pode ser atribuído à falta de incentivo 
apresentada pelo art. 19.

 Pró-labore, de certa maneira, substitui comissões. Outra característica do mercado 
de seguros brasileiro que é de especial relevância para o microsseguro é o pagamento 
de um pró-labore a um terceiro elemento que desempenha um papel na cadeia de 
produção do seguro. O pró labore é pago para a administração e outras despesas, 
não sendo, portanto, considerado comissão. Na prática, o pró-labore é muitas vezes 
relacionado diretamente à venda de seguros, tomando a forma de remuneração de 
incentivo. Exemplifi cando, uma seguradora pagará a um varejista uma remuneração 
pró-labore, que será usada por ele para remunerar seu pessoal de vendas com base 
no número de apólices que venderem. Trata-se, portanto, de uma comissão, em tudo 
menos no nome, sendo usado como subterfúgio para contornar a exigência legal que 
determina que apenas corretores têm permissão para receber corretagem. Esse assunto 
será ventilado novamente abaixo, quando desenvolvermos o papel do estipulante.

• Estatuto do Corretor
 Uma profi ssão legalmente forte. Como resultado dessas estipulações, os corretores 

dominam tradicionalmente o mercado de distribuição de seguros no Brasil. A profi ssão 
de corretor de seguros é regulada pela Lei 4.594, de 1964, assim como por disposi-
tivos da Lei dos Seguros (Decreto-Lei 73/66) e várias Resoluções do CNSP. Para se 
registrar como corretor, é necessário que o indivíduo tenha adequado conhecimento 
técnico e habilidade para agir como corretor (art. 123). Cabe à Susep verifi car tais 
qualifi cações num exame feito de acordo com as exigências determinadas pelo CNSP 
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(art. 123(1), Decreto-Lei 73/66). Exigências específi cas quanto às qualifi cações 
mínimas anteriores, ao requerimento de solicitação e, fi nalmente, ao registro estão 
contidas nas Resoluções 81/2002, 149/2006 e 179/2007 do Conselho Nacional de 
Seguros Privados.

 Barreiras relativamente altas para admissão. A qualifi cação como corretor implica 
frequentar um curso de 6-10 meses, seguido de um exame, criando assim uma profi s-
são especializada. Enquanto a Susep aplica os exames classifi catórios, o treinamento 
e a certifi cação fi cam a cargo da Funenseg. Um corretor de seguros pode contratar 
representantes, mas todas essas pessoas deverão ser registradas na Susep de acordo 
com as exigências estabelecidas pelo CNSP (art. 123(2) e (3), Decreto-Lei 73/66).

 A Resolução 149/2006 do CNSP permite a certifi cação de empregados “e asseme-
lhados” de um corretor para gerenciar reclamações, vendas, etc, com padrões de 
certifi cação determinados pela Susep (que pode delegar essa atribuição à Fenacor)119. 
Isso pode ser interpretado como uma porta aberta para vendas ativas por emprega-
dos ou vendedores que não sejam corretores certifi cados, mas que satisfazem, como 
empregados, um nível menor de qualifi cação. Esses dispositivos dão uma boa opor-
tunidade para que os corretores distribuam microsseguros. Essa resolução, todavia, 
não foi posta em prática. O prazo para certifi cação foi interrompido pela Resolução 
179/2007, não tendo havido nenhum desenvolvimento nesse assunto desde então.

• Estipulante
 As restrições do sistema de corretagem provocaram no Brasil o desenvolvimento 

do estipulante, uma entidade que age como representante de segurados e que pode 
negociar e fi rmar apólices de grupo em favor deles. A Lei do Seguro (Decreto-Lei 
73/66), em seu artigo 21, regula a posição do estipulante como se segue:

“Para o propósito de se candidatar a um seguro compulsório e manter válida a 
respectiva cobertura, o estipulante é igualado ao segurado ou segurados.

1) Para os efeitos deste Decreto-Lei, estipulante é a pessoa que efetua o seguro 
em benefício de outros e que pode ser benefi ciário do referido seguro.

2) Em seguros voluntários, o estipulante é o representante do segurado.
3) O CNSP estabelecerá os direitos e obrigações do estipulante, conforme o 

caso, na regulamentação de cada classe ou tipo de seguro.
4) Se um estipulante receber o prêmio do segurado e não passar o referido para 

a seguradora nas datas estabelecidas, estará sujeito a uma multa, imposta pela 
Susep, no valor do dobro do prêmio retido, bem como a processo criminal.”

119 Como já dito, isso também se aplica aos empregados das seguradoras no que diz respeito a vendas diretas (Resolução 
215/2004). 
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 O estipulante, como representante, ou os segurados estão também sujeitos aos artigos 
767 e 801 do Código Civil. No caso de apropriação indébita ou retenção de prêmio 
pelo estipulante, os segurados terão direito a acionar o estipulante, mas não a segu-
radora, já que o estipulante é o representante direto dos segurados.

 Quem pode ser um estipulante? Seguradoras, corretores e agentes de propriedade 
estão proibidos de serem estipulantes a não ser que sejam seguros em benefício de 
seus empregados (art. 2). Fora estes, qualquer entidade pode ser um estipulante.

 Como são remunerados os estipulantes? O estipulante é remunerado por meio de um 
pró-labore, como descrito acima. Os segurados devem ser informados se houver al-
guma mudança na porcentagem de remuneração do estipulante (Resolução 107/2004, 
art. 5 do CNSP).

 Qual é a função do estipulante? A Resolução 107/2004 emendou as regras aplicáveis 
a um estipulante. O Artigo 1o determina que o estipulante tem o poder de representar 
o segurado diante da seguradora. O estipulante será o contratante legal para apóli-
ces em grupo apenas em referência a empregados do mesmo empregador, e apenas 
para seguros ligados à relação de emprego. Para quaisquer outros seguros, a relação 
contratual deverá ser entre a seguradora e o segurado.

 O Artigo 3o enfatiza os deveres de um estipulante, a saber, fornecer todas as infor-
mações necessárias à seguradora, mantendo-a informada de qualquer mudança sobre 
detalhes no registro, inclusive mudanças no risco, como também fornecer qualquer 
informação pedida pelos segurados sobre o seguro, especifi car o valor dos prêmios de 
seguro, se aplicável, cobrar e passar o valor dos prêmios para a companhia seguradora, 
reportar sinistros à seguradora e informar aos reclamantes sobre os procedimentos, 
prazos e especifi cações para as reclamações, especifi car o nome da seguradora no 
documento da apólice e, quando o acordo de trabalho do estipulante o designar 
responsável pela administração, passar aos segurados todas as comunicações ou 
avisos emitidos pela seguradora. Além do mais, ele deverá reportar à Susep qualquer 
ilegalidade e fornecer a ela qualquer informação pedida.

 Realçando o papel da seguradora. Destas responsabilidades do estipulante, a coleta de 
prêmio e seu agrupamento para transferência à seguradora (art. 3.v) são importantes 
funções que, nos seguros, não são permitidas a não ser para um estipulante (ver abaixo 
o debate sobre prêmios cobrados por bancos). Outra exigência interessante é que o 
nome da companhia de seguros deverá estar no mesmo caráter tipográfi co que o do 
estipulante em qualquer material promocional (art. 3.XII). Conjugado com o Artigo 
1, parece que esse artigo objetiva tornar a seguradora mais visível para os clientes. 
Isso é reafi rmado pelo parágrafo II do art. 4, que proíbe o estipulante de terminar o 
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contrato com a seguradora sem o prévio consentimento de, no mínimo, 75% do grupo 
segurado. Na mesma orientação, a seguradora não pode modifi car apólices vigentes 
(entre datas de renovação) sem o expresso consentimento de, no mínimo, três quartos 
do grupo segurado (art. 10), um principio já incorporado ao Código Civil.

• Cobrança bancária dos prêmios
 Todos os prêmios devem ser pagos via banco. O art. 8o da Lei 5.627/70 requer que 

todos os prêmios sejam pagos em banco. Não há, portanto, opção de pagamento 
direto a um corretor ou a outra entidade/grupo e a cobrança de prêmios agrupados 
não é permitida120. Se isso for interpretado como uma exigência para que o paga-
mento de prêmios seja feito por débito em conta, o custo da cobrança de prêmios 
aumentará e poderá ser criado um empecilho para clientes sem conta em banco. 
Há, no entanto, uma cláusula de exceção, a critério da Susep, para prêmios de seguro 
de vida individual, bem como para apólices cujo prêmio seja igual ou menor do que 
25% do salário mínimo (parecer da Assessoria Jurídica da CNSeg, 2009). Portanto, 
a Susep tem o poder de isentar dessa exigência a maioria dos microsseguros (cujos 
prêmios são provavelmente inferiores a 25% do salário mínimo).

 Correspondentes bancários têm um papel importante no recebimento de prêmios, 
diminuindo assim o impacto dessa exigência. Apesar de os correspondentes bancários 
não poderem vender seguros (aceitar propostas de seguro em nome da seguradora), 
eles podem atuar como um canal de pagamento através do sistema de boletos, pelo 
qual pagamentos à vista podem ser depositados na conta bancária da seguradora, 
satisfazendo a exigência de que prêmios de seguro têm de ser intermediados por um 
banco. O GT Susep (2008b) confi rma que o requisito de intermediação através de 
um banco corrobora a importância dos correspondentes como um instrumento básico 
para a cobrança dos prêmios dos microsseguros.

• Legislação trabalhista
 Regime trabalhista rigoroso. Como será discutido na Seção “Impacto da Regulamen-

tação no Desenvolvimento do Microsseguro”, a rígida legislação trabalhista motiva 
as seguradoras a evitar, sempre que possível, relações trabalhistas formais. Os papéis 
do estipulante e do corretor são fortalecidos pela legislação trabalhista exigente no 
Brasil. Embora as seguradoras sejam tecnicamente autorizadas a utilizar pessoal 
próprio para vendas (vendendo seguros sem corretor e pagando salários incentivados, 

120 A exceção é para cidades com menos de 10.000 habitantes, onde a cobrança através de agregadores é permitida sob 
o art. 105 se na localidade não houver corretores registrados (GHT SUSEP, 2008b).
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mas não comissões), elas relutam muito em usar tal recurso devido aos onerosos 
acordos coletivos do setor fi nanceiro, que tornam dispendioso ter empregados como 
vendedores.

 Condições para relações trabalhistas. O Brasil tem uma legislação trabalhista muito 
rigorosa. A legislação trabalhista original foi promulgada em 1943. Existem três 
condições para estabelecer uma relação trabalhista (Ximenes, 2009 – comunicação 
pessoal):

1. Tipo de serviço fornecido – o serviço deve ter um aspecto pessoal, o empregado 
não pode ser substituído por um terceiro.

2. O serviço não deve ser eventual – o serviço é necessário para que a organização 
atinja seus objetivos? Há continuidade?

3. Dependência e subordinação – o empregado depende do empregador, que tem o 
poder de dar ordens ao empregado, que é obrigado a executá-las.

 Implicações da relação trabalhista. Uma relação trabalhista pode ser estabelecida 
mesmo que não haja um contrato de trabalho. O contrato não precisa ser escrito, 
podendo ser tácito ou explícito. O que realmente importa na lei trabalhista é a reali-
dade – como os fatos acontecem, não como tenham sido formalizados. No setor de 
corretagem, isso leva a uma situação interessante: sob a Lei do Corretor, um corretor 
não pode ser empregado de uma seguradora. No entanto, a jurisprudência diz que, 
se certas condições forem preenchidas, uma relação trabalhista pode ser criada, 
sendo que a seguradora terá certas obrigações frente ao corretor. Normalmente tais 
condições são arguidas somente quando a relação termina. Se um empregado levar 
o empregador ao tribunal, é provável que a corte favoreça o indivíduo.

 Exigências onerosas da Lei Trabalhista. Do momento que uma relação trabalhista 
se confi rmar, as leis trabalhistas são aplicáveis e direitos mínimos do trabalhador são 
estabelecidos. Tais direitos podem ser bastante onerosos para um empregador, já que 
incluem o direito a um fundo de pensão, um décimo-terceiro salário por ano, um mês 
de férias remuneradas por cada 12 meses trabalhados, durante o qual o trabalhador 
recebe 30% a mais no seu salário, além de um repouso remunerado por pelo menos um 
dia por semana, benefícios adicionais para horas extras, trabalho noturno, condições 
de risco, etc. Uma vez estabelecidas, as condições de trabalho não podem ser modi-
fi cadas contra o empregado, mesmo que ele concorde por escrito. Essas exigências 
podem ser ainda mais onerosas por força de um acordo coletivo específi co de um 
setor, por exemplo, defi nindo a semana como de cinco dias, concordando que um 
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dentro dos cinco dias seja considerado como repouso remunerado ou ser compensa-
do. O empregador é obrigado a preencher não as exigências mínimas legais, mas as 
condições do acordo coletivo.

 Apenas pessoas físicas podem ser empregados. Se um contrato com uma corporação 
for feito, não pode haver uma relação de trabalho. Assim como em outros campos, 
esse fato tem um grande impacto para a distribuição de seguros, já que leva frequen-
temente à terceirização de tarefas com organizações fornecedoras de mão de obra 
que, na verdade, atuam como “corretores de trabalho”, evitando que a seguradora 
estabeleça empregos diretos.

Regime Fiscal

A tabela abaixo mostra os impostos que são cobrados no setor de seguros, assim 
como o método de avaliação para determinar os impostos devidos.

Tabela 14 – A estrutura fi scal do setor de seguros no Brasil
Tipo de Imposto Taxa Aplicável Base da Taxação

IOF
Imposto sobre operações 
fi nanceiras

Vida – 0.38%
Saúde – 2.38%
Outros – 7.38%

Este imposto incide sobre o prêmio bruto, 
antes da dedução da comissão. 

COFINS 
Contribuição p/ o fi nanciamento 
da Seguridade Social

4.65% Incidente sobre a receita de prêmios, deduzido 
o pagamento de sinistros, mas não os demais 
custos.

CSLL
Contribuição Social sobre a renda 
líquida

15% Incidente sobre a renda após taxação.

IRPJ 25% Incidente sobre a renda líquida (lucro antes do 
imposto de renda).

PIS/PASEP (Programa de 
Integração Social/Programa de 
Poupança dos Servidores Civis)

1.65%* Incidente sobre a renda bruta (inclusive a 
fi nanceira).

* Estas eram as taxas em 2007, obtidas das mais recentes tabelas no site: http://www.receita.fazenda.gov.
br/principal/¬Ingles/SistemaTributarioBR/Taxes.htm. Lá está escrito que a taxa é de 0,65% para o PIS e 
de 1% para o PASEP. O PIS é aplicável a todas as entidades corporativas, e o PASEP àquelas que são parte 
do Poder Público.
Fonte: discussões com Ricardo Bechara Santos e Maria da Glória Faria, assessores jurídicos da CNSeg

O seguro rural é isento de quaisquer impostos ou taxas federais, de acordo com o 
art. 19 do Decreto-Lei 73/66.

A Seção “Projeto de Lei sobre Microsseguros” a seguir fará considerações sobre o 
regime fi scal para os microsseguros conforme proposto no Projeto de Lei sobre o as-
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sunto, e a Seção “Regime Fiscal para os Microsseguros” examinará o provável impacto 
dele decorrente.

Mudanças Recentes
Ao longo dos últimos anos vêm ocorrendo algumas mudanças na legislação espe-

cífi ca que abriram caminho para o microsseguro. A Susep tem estado envolvida nas 
discussões internacionais sobre microsseguros através da Rede de Microsseguros do 
IAIS – Rede de Microsseguros – Grupo de Trabalho Conjunto sobre Microsseguros 
(JWGMI), chegando a emitir duas circulares numa tentativa de começar a se mover no 
sentido dos seguros populares. No entanto, foram outras mudanças, e não apenas essas 
duas circulares, que tiveram o mais profundo impacto em abrir as oportunidades para 
o microsseguro no Brasil.

Mudanças-chave desde 1994. O Plano Real pode ser considerado como um divisor 
de águas na história econômica recente do Brasil e marca também, aproximadamente, 
a data a partir da qual é possível notar mudanças nos regulamentos de relevância para 
o microsseguro. As mais importantes são:

• Abertura do mercado para seguradoras estrangeiras em 1996.
• A criação dos planos PGBL em 1998, seguida pelos Planos VGBL em 2001. 

Como discutido na Seção “Tendências no Crescimento dos Prêmios, dos Sinistros 
e dos Custos de Venda das Diversas Categorias de Produtos”, os Planos VGBL 
lideraram o crescimento do mercado de seguros de vida e respondem por mais de 
60% do total de prêmios do setor. Isso é devido às suas características específi cas de 
regulamentação que os fazem atrativos para o mercado de baixa renda e empregos 
informais. Não implica preencher uma complexa declaração de renda. Não pode ser 
deduzido da renda tributável, mas o valor do principal é livre de impostos. O Plano 
permite contribuições de menor valor e tem mais fl exibilidade do que os produtos 
tradicionais de fundos privados de pensão.

• Em 2003, a Susep iniciou um processo de modernização para pôr o setor de seguros 
do Brasil em linha com as melhores práticas internacionais, notadamente os Princí-
pios Fundamentais dos Seguros da IAIS. Disto resultou a emissão de várias novas 
Circulares e Resoluções sobre a solvência e as operações das seguradoras, tais como 
a Resolução 178/2007 (ver a seguir).

• Desde 2003, o BACEN determinou que 2% dos depósitos bancários à vista sejam 
empregados em operações de microfi nanças ou recolhidos ao Banco Central, sem 
remuneração. Essas operações fazem parte de um programa nacional regido pela Lei 
11.110, de 2005.
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• Desde 2004, a legislação também permite o crédito consignado – empréstimos a 
empregados assalariados, incluindo os aposentados, cujo pagamento é feito por dedu-
ção na folha de pagamento sem que os empregadores tenham poder para suspender o 
pagamento (BACEN, 2009c; consulta ao Ministério da Fazenda, 2009). Este último 
dispositivo tem sido uma importante força propulsora no crescimento do mercado 
de crédito a varejo.

• A divulgação da Resolução 107/2004 do CNSP esclareceu o papel do estipulante e 
sua posição frente ao segurador e ao segurado, como descrito acima.

• Os princípios sobre requisitos de capital baseados em risco, constantes da chamada 
Solvência II121 estão sendo implementados no Brasil. Solvência II é uma regulamen-
tação internacional padrão que se afasta da exigência uniforme de capital para todo 
o setor de seguros e estabelece uma regulamentação baseada no risco, segundo a 
qual cada seguradora individualmente determina sua exposição ao risco e, em conse-
quência, os requisitos adequados para seu próprio capital122. Tal cálculo deve ser, em 
seguida, aprovado pela Autoridade Supervisora123. Caminhar na direção da Solvência 
II é um dos elementos da tentativa da Susep de alinhar o setor de seguros do Brasil 
com os padrões internacionais estabelecidos pelo IAIS. A Resolução 158/2006 do 
CNSP determina que as seguradoras desenvolvam seus modelos próprios para ava-
liação de risco, caso em que lhes será permitido usar fatores mais baixos no cálculo 
dos prêmios e dos sinistros retidos para chegar ao valor do componente adicional 
ao seu capital mínimo. As empresas que não tiverem esse modelo interno terão de 
adotar fatores mais altos (Lima e Machado, 2008).

• Uma vez calculado o capital mínimo requerido, as seguradoras deverão demonstrar 
que seu patrimônio líquido ajustado é igual ou maior do que o requisito mínimo de 
capital. A partir de 1o de janeiro de 2008, o patrimônio líquido ajustado das compa-
nhias seguradoras passou a ser comparado com seu capital mínimo requerido (Lima 
e Machado, 2008124) e, conforme a Resolução 178/2007 do CNSP, caso tal capital não 
seja atingido, as empresas têm de apresentar planos para corrigir e recuperar a solvên-
cia. Essa Resolução representa mais um passo em direção a estimar os requisitos de 
capital com base no risco, pois ela atribui à Susep poderes para reduzir suas normas, 
abrindo assim a porta para redução das exigências de capital (tal como a criação de 

121 Como é chamado na União Europeia.
122 Para detalhes, ver www.fsa.gov.uk/pubs/international/solvency2_discussion.pdf.
123 Em outras jurisdições, como por exemplo, a África do Sul, essa abordagem se mostrou potencialmente prejudicial aos 
microsseguros. Isto porque pequenas seguradoras que, provavelmente, não têm capacidade para desenvolver internamente 
os atuarialmente complexos modelos de avaliação de risco fi carão sujeitas a uma fórmula padrão baseada nas médias 
do setor. Isso acarretará para elas um signifi cativo aumento no nível adequado de capital, o que obstará sua entrada no 
mercado. É preciso investigar melhor o impacto da Solvência II no mercado brasileiro de microsseguros. 
124 Citado diretamente.
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um segundo nível de exigências de capital para, por exemplo, os microsseguros), 
levando em conta um risco mais baixo.

• A Circular 267/2004, da Susep (sobre seguro popular de vida em grupo) expandiu o 
número de canais de distribuição que podem ser usados, através dos quais prêmios 
podem ser pagos a “eletricidade, gás, telefone, contas de consumo ou outros meios 
viáveis”. Isso abriu espaço para distribuição alternativa no Brasil. Essa circular, 
assim como sua circular-irmã sobre seguro popular para autos, será explicada com 
mais detalhes abaixo.
Os pontos importantes para o desenvolvimento dos microsseguros no Brasil podem 

ser representados pelo seguinte cronograma: 

Figura 37 – Cronograma do contexto e regulamentação dos microsseguros

Fonte: representação dos autores, com base em várias fontes e consultas

Limitado impacto direto das circulares sobre seguro popular125. A introdução das 
circulares sobre os seguros populares de vida em grupo e de automóveis não teve um 
impacto direto no mercado. Quase no fi m de 2003 (coincidindo com a iniciação do 
processo de reforma do seguro), a Susep começou discussões internas para criar pro-
dutos simples e de baixo custo. Isso culminou com a emissão, em 2004 e 2005, de duas 
circulares sobre seguros populares, que são:

• Circular 267/2004, que cria uma categoria de seguro de vida popular; e
• Circular 306/2005, que cria uma categoria de seguro de automóveis popular.

125 Note-se que não há distinção entre seguro popular e microsseguro no ambiente internacional. Embora no Brasil o 
conceito de microsseguro seja produto de seguro destinados aos pobres, a única defi nição funcional até agora é sobre os 
tetos de benefício e prêmio, mencionados nas circulares sobre seguro popular. 
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Fundamentos e características. De acordo com a Susep, tais circulares se valeram 
da experiência positiva do PGBL e do VGBL e tiveram por objetivo prover o mercado 
com produtos de seguro popular com coberturas, prêmios e benefícios padronizados. 
Em resumo, as características desses produtos são:

• Seguro popular de vida: dá cobertura básica de vida e acidentes pessoais para um 
máximo valor segurado de R$ 10.000, sendo que uma cobertura adicional pode ser 
acrescentada para despesas de alimentação (em espécie, ou seja, ticket-refeição, mas 
com a opção de pagamento em dinheiro) no valor de R$ 200 por mês durante um 
máximo de 6 meses. Também poderá ser acrescentado um auxílio-funeral que forneça 
serviços funerários no valor de R$ 1.800 por uma agência funerária credenciada pela 
seguradora (ou em dinheiro, pode ser acrescentado). Neste benefício não pode haver 
restrições regionais, isto é, o serviço deve estar disponível em todo o país. As apóli-
ces, que deverão ter documentação simplifi cada, serão assinadas em grupo (seguro 
coletivo), mas os respectivos certifi cados deverão ser individuais. Um período de 
carência de seis meses será aplicável e nenhum jovem com menos de 18 anos poderá 
ser segurado. Os produtos têm de ser aprovados pela Susep através das mesmas notas 
atuariais como os demais produtos. São impostas restrições sobre a frequência e as 
condições sob as quais as taxas de prêmio podem ser revistas. O custo, a comissão e 
o lucro que recaem sobre o prêmio não podem exceder o prêmio puramente de risco. 
O uso de canais alternativos de distribuição é incentivado (art. 11).

• Seguro popular de auto: cobre apenas prejuízos materiais para qualquer tipo de carro 
usado. Os prêmios deverão ser calculados numa base mensal, mesmo que a forma de 
pagamento pactuada seja outra. O limite máximo de perda (benefício) é também de 
R$ 10.000. Além disso, há um limite de prêmio de R$ 20 por apólice. Os documen-
tos da apólice devem ser simplifi cados. Como estabelecido para o seguro popular 
de vida em grupo, antes de qualquer produto ser lançado, a Susep deverá aprovar a 
respectiva nota técnica atuarial. As informações que deverão acompanhar a apólice 
são objeto de detalhadas especifi cações, assim como deverão ser especifi cadas as 
diferentes opções sobre os riscos a serem cobertos.

Efeito demonstrativo apenas. Essa iniciativa de regulamentação não suscitou a es-
perada resposta do mercado. Esse fato pode ser atribuído a vários motivos. Embora os 
parâmetros de produtos contidos nas circulares sejam bem restritivos, elas mesmas não 
oferecem incentivos sufi cientes para tornar atrativo para as seguradoras comercializar 
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tais produtos. O incentivo principal está relacionado com a permissão para o uso de 
canais de distribuição alternativos no caso de seguro popular de vida. As seguradoras já 
fazem uso de tais canais, intermediados por um corretor. Portanto, isso não se mostrou 
uma isca sufi ciente para assegurar o registro de produtos sob as regras estabelecidas 
pelas circulares sobre seguros populares.

Trabalhos da Comissão Consultiva
Composição e tarefas. A Comissão Consultiva sobre Microsseguros do CNSP foi 

estabelecida nos termos da Regulamentação CNSP 10/2008. Ela é constituída por repre-
sentantes dos setores público e privado126 e seu principal objetivo é promover pesquisa 
sobre microsseguros e aconselhar o CNPS sobre os aspectos técnicos e operacionais do 
microsseguro (Comissão Consultiva do CNSP, 2009 – relatório fi nal).

Em meados de 2008 foi criado o Grupo de Trabalho sobre Microsseguros da 
Susep (GT Susep), de acordo com a Portaria Susep 2.960/2008. Semelhante à Comis-
são Consultiva do CNSP, tem um mandato ofi cial, não sendo meramente um grupo de 
trabalho ad hoc. Seu propósito principal é prover a Comissão Consultiva de subsídios 
técnicos, legais e operacionais visando ao desenvolvimento e à regulamentação do 
microsseguro no Brasil, funcionando também como secretaria da Comissão Consul-
tiva. O GT Susep começou uma pesquisa profunda sobre os marcos regulamentares 
do microsseguro e as eventuais necessidades de sua revisão. Nesse processo, foram 
produzidos quatro relatórios:

• Relatório I, agosto de 2008: defi nição do conceito de “microsseguro”, identifi cação 
dos grupos-alvo, defi nição do conceito de “população de baixa renda” para os pro-
pósitos do microsseguro.

• Relatório II, outubro de 2008: identifi cação de Barreiras Regulamentárias para o 
microsseguro no Brasil.

• Relatório III, maio de 2009: partes interessadas no microsseguro e seus papéis.
• Relatório IV, agosto de 2009: parâmetros principais para os produtos de microsseguro.

126 Secretário Executivo do Ministério da Fazenda; Secretaria de Política Econômica (SPE); Superintendência de Seguros 
Privados (Susep); Banco Central do Brasil (BACEN); Ministério da Previdência Social; Federação Nacional de Empresas 
de Seguros Privados e Capitalização (Fenaseg); Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e Resseguros, de 
Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros (Fenacor); e Escola Nacional 
de Seguros (Funenseg). 
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Resultados das pesquisas. As principais conclusões desse processo de pesquisas, 
sumarizadas no relatório fi nal da Comissão Consultiva do CNSP, de setembro de 2009, 
incluem:

• O microsseguro é uma importante ferramenta mitigadora de risco para o mercado de 
baixa renda.

• Dadas suas características específi cas, o microsseguro justifi ca um conjunto separado 
de regulamentos.

• Há necessidade de mais estudos para identifi car os efeitos dos impostos e os modos 
pelos quais a regulamentação pode reduzir os custos do microsseguro, porém obe-
decendo ainda aos padrões internacionais.

• O microsseguro é diferenciado do seguro popular, já que ele objetiva especifi camente 
a população de baixa renda.

• Ao mesmo tempo, a defi nição de microsseguro adotada (ver abaixo) não inclui um 
limite de renda. Embora inicialmente a Comissão tenha defi nido a “população de 
baixa renda” como aquela que vive com até três vezes o salário mínimo, per capita, 
Mais tarde foi arguido que esta defi nição não era sufi ciente porque o salário mínimo 
era um “alvo móvel”, aumentado anualmente acima da infl ação, além de mascarar 
muitas diferenças regionais. Além disso, a Comissão Consultiva entendeu que o 
mercado-alvo pode ser defi nido em termos de renda, sem necessidade de introduzir 
um limite de renda em sua defi nição. A fi scalização de tal limite, se introduzido, 
seria difícil e custosa. A conclusão é que produtos especialmente defi nidos para as 
necessidades e perfi s da população de baixa renda objetivada, na verdade defi nirão 
o grupo-alvo mais do que o grupo propriamente dito.

As principais recomendações127 contidas no relatório fi nal da Comissão Consultiva 
para o processo em andamento da regulamentação do microsseguro são:

• Defi nição. O microsseguro deve ser defi nido conceitualmente. A defi nição adotada é:

“... Proteção de seguro, fornecida por entidades autorizadas a operar no país, 
que tem por objetivo primeiramente preservar a situação socioeconômica, pessoal 
ou familiar, da população de baixa renda, protegendo-a contra riscos específi cos 
em troca do pagamento de prêmios que sejam proporcionais à probabilidade de 
ocorrência e aos custos de tais riscos, de acordo com a lei e com os princípios 
de seguros internacionalmente aceitos.”

127 Citado diretamente onde relevante.
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• Tipos de provedores. O microsseguro deveria ser provido apenas por organizações 
autorizadas e sólidas. Deverá ser determinado se os provedores serão fi rmas especia-
lizadas em microsseguros ou se as seguradoras tradicionais também serão autorizadas 
a operar neste setor.

• Cautela operacional. Permitir tratamento diferenciado para as operações de micros-
seguro, assegurando, no entanto, que os critérios de cautela, governança e obediência 
às normas continuem a ser observados, proporcionalmente aos riscos operacionais 
envolvidos.

• Impostos. Em vez de concessões ou subsídios diretamente aos consumidores, será 
melhor fazer concessões fi scais aos provedores de microsseguros, em proporção às 
operações realizadas.

• Tipos de produtos. Para fi ns de regulamentação, (I) seguro de vida prestamista; (II) 
seguro de vida em grupo e cobertura de acidentes pessoais; e (III) seguro funerário 
devem ser considerados como categorias de produtos de microsseguro. Será possível 
ir adaptando a lista de produtos à medida que o mercado for evoluindo.

• Parâmetros dos produtos. Esses parâmetros devem ser defi nidos de maneira que o 
microsseguro não se confunda com os produtos tradicionais de seguro. Isso servirá 
para estimular a inovação, além de assegurar as condições necessárias para a proteção 
dos clientes de baixa renda. Os parâmetros deverão considerar os seguintes pontos:

– Duração mínima do contrato da apólice;
– Máximas quantias seguradas, defi nidas por ramo de seguro;
– Prazo máximo para liquidação de sinistros, inferior ao prazo fi xado para os se-

guros tradicionais, incluindo os procedimentos para liquidação;
– Formas de contratação (critérios para contratação por bilhetes e/ou apólices);
– Documentação máxima exigida em caso de sinistro, defi nida por ramo. 

• Canais de distribuição. Os canais de distribuição a serem usados deverão ser os 
mais adequados ao grupo-alvo identifi cado.

• Corretores para microsseguros. Deveria ser criada uma categoria de corretores 
para microsseguros para assegurar sufi cientes incentivos para vender microsseguros e 
também para que tenham conhecimento sufi ciente para garantir que os consumidores 
receberão informações e aconselhamento adequados. Recomenda-se que esses cor-
retores tenham permissão para atuar em todos os pontos de venda e estejam sujeitos 
a regras específi cas, inclusive quanto a requisitos sobre treinamento.

• Correspondentes para microsseguros. Criar esse tipo de entidade. Isso permitirá 
uma regulamentação apropriada para o relacionamento entre consumidores, segura-
doras e canais de distribuição.
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• Detalhes regimentais. A legislação sobre microsseguros deverá estipular regras 
relativas a:

– Prêmios máximos;
– Aprovação prévia de produtos;
– Canais de distribuição aprovados;
– Governança;
– Transparência e requisitos de conformidade, com respectivos critérios;
– Requisitos sobre solvência e capital próprio;
– Ética de mercado (com especial atenção para proteção do consumidor e a neces-

sidade de lhe transmitir informações sufi cientes sobre o produto); e
– Prevenção de arbitragem regulatória (tentativa de classifi car como microsseguro 

um seguro regular, para se benefi ciar de facilidades da regulamentação específi cas 
para os microsseguros).

• Educação fi nanceira. Deve-se considerar a necessidade de programas efi cientes de 
educação fi nanceira para conscientização sobre a importância da questão e favorecer 
um desenvolvimento sólido e harmonioso do mercado de microsseguros. 

Impacto da Regulamentação no Desenvolvimento 
do Microsseguro

Na Seção “Propulsores para Desenvolver o Mercado de Microsseguros” os propul-
sores do desenvolvimento do mercado foram listados conforme seu relacionamento com 
o contexto socioeconômico, a cultura e o mercado dos seguros. No entanto, há também 
forças regulatórias que dão forma ao estado atual do mercado de microsseguros e con-
dicionam seu desenvolvimento. Aqui iremos considerar as áreas cruciais de impacto.

Ênfase crescente na inclusão fi nanceira. O Ministério da Fazenda dá forte ênfase 
à inclusão fi nanceira, o que se refl ete na esfera de seguros dada a posição do Ministé-
rio na presidência do CNSP que, por sua vez, determina as linhas de ação da Susep. 
Na prática, a Susep tem um papel de liderança ao incrementar a inclusão fi nanceira 
através da regulamentação dos seguros. Tal ênfase crescente na inclusão fi nanceira está 
alinhada com a prioridade governamental sobre inclusão social. A inclusão social e sua 
relevância para o setor social foram discutidas na Seção “Macro e Socioeconômico”. 
O trabalho do Ministério do Desenvolvimento Social em relação ao Programa Bolsa-
Família e a planejada inclusão social que o envolve exemplifi cam o movimento de maior 
ênfase na inclusão. 
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Além disso, pela Lei 4.595, de 1964, o BACEN tem a missão de “assegurar a estabi-
lidade do poder de compra da moeda e a segurança e efi ciência do sistema fi nanceiro”. 
O banco considera que o objetivo da inclusão social está compreendido neste mandato. 
Nesse espírito, o BACEN emitiu alguns regulamentos objetivando promover a inclusão 
social, incluindo a criação dos correspondentes bancários, as exigências impostas aos 
bancos sobre microfi nanças discutidas acima e a criação de contas correntes e contas 
de poupança simplifi cadas128 através das Resoluções 3.104 e 3.113, de 2003. Medidas 
adicionais de inclusão fi nanceira incluem:

Para consolidar os esforços da inclusão social, um projeto de inclusão fi nanceira 
especial foi lançado dentro do Departamento de Organização do Sistema Financeiro129. 
O projeto de inclusão fi nanceira toma a microfi nança, num sentido amplo, como qualquer 
serviço dirigido ao mercado de baixa renda, inclusive seguros. O foco inicial do projeto 
de inclusão fi nanceira é somente o microcrédito, com planos de expansão para outros 
serviços fi nanceiros no decorrer do tempo (BACEN, 2009). 

Graduação implícita nas exigências de capital. Embora a exigência de um capital 
mínimo de R$ 15 milhões possa ser considerada como bastante alta no Brasil, há uma 
graduação implícita de capital devido ao fato de que o componente variável é determina-
do por região operacional, sendo o componente fi xo muito mais baixo (R$ 1,2 milhão), 
consequentemente, uma seguradora pode começar a trabalhar sob uma exigência de 
capital relativamente baixa se inicialmente operar apenas em um estado, construindo 
aos poucos seu capital à medida que for se expandindo.

Crescentes custos de enquadramento. Apesar do movimento em direção à amplia-
ção da inclusão social, a crescente sofi sticação de regulamentos que a Susep persegue 
deliberadamente desde 2003 também sugere que o custo da carga reguladora aumentou. 
O fortalecimento dos controles sobre a indústria tornará melhor sua capacidade para 
fornecer microsseguros e assegurar valor e tratamento apropriado aos clientes. Ao mesmo 
tempo, a modernização da indústria através de maiores controles pode provocar o aumento 
da carga regulatória, bem como barreiras para admissão de seguradoras, devendo-se 
considerar esse ponto ao criar estratégias para o desenvolvimento do microsseguro. 
O GT SUSEP (2008b) concorda que algumas regulamentações fazem subir o custo de 
enquadramento, incluindo a cobrança bancária, o processo de aprovação dos produtos, 

128 Em agosto de 2009 havia 5,5 milhões de contas simplifi cadas (de um total de 10 milhões de contas) com um saldo 
médio por conta de apenas R$ 69. Contas de poupança simplifi cadas são em número muito menor, apenas 200.000 em 
agosto de 2009, das quais apenas 17.100 estavam ativas, com um saldo médio de R$ 134 (BACEN, 2009d). 
129 A primeira fase se desenvolve em 2009 e a Fase II está prevista para 2010. A meta da Fase I era diagnosticar as forças 
e fraquezas do setor de micro-fi nanças e promover a articulação dos agentes envolvidos. Um Fórum para esses agentes foi 
organizado em Salvador, BA, de 16 a 18 de novembro. Sobre os resultados da Fase I, na Fase II as ações serão expandidas 
e a capacidade do BACEN será incrementada (BACEN, 2009). 
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os relatórios exigidos, etc. Em seu segundo relatório parcial, o GT Susep (2008b) dá des-
taque ao fato de que as exigências operacionais e de registro sobre as seguradoras (tais 
como a necessidade de um plano muito detalhado de trabalho, publicação de relatórios 
fi nanceiros auditados, etc.) aumentam o custo da operação de tal forma que podem se 
tornar barreiras para a entrada de potenciais microsseguradoras.

Implicações fi scais. Há uma concordância geral de que o sistema de taxação vigente 
aumenta os custos na indústria de seguros a tal ponto que pode se tornar uma barreira 
para o desenvolvimento do microsseguro; este será um dos mais importantes assuntos 
estratégicos a serem tratados na Seção “Pontos Estratégicos para a Regulamentação”.

Vácuo regulatório na atividade assistencial fez nascer uma indústria. Como já foi 
discutido, a assistência funeral é um vasto mercado de microsseguro existente no Brasil 
que opera largamente fora da esfera regulamentada dos seguros. Um grande número de 
casas funerárias faz sua própria aceitação de risco sem usar como base os princípios dos 
seguros e sem a supervisão de uma agência reguladora. Isso pode levar a uma posição 
questionável de solvência, colocando o consumidor em risco. O mercado, no entanto, 
não é totalmente informal. Algumas seguradoras se associam a casas funerárias para 
dar garantias a seus riscos. Uma seguradora, quando consultada, declarou ter emitido, 
deste modo, mais de 2 milhões de apólices de assistência funerária.

A capitalização e sua regulamentação. A capitalização é um dos principais incentivos 
para a aceitação dos microsseguros. Ela é possível porque está previsto nos regulamen-
tos, um histórico dispositivo da legislação brasileira que existe em poucos outros países. 
Os regulamentos permitem que uma seguradora adquira títulos de capitalização que dão 
origem a sorteios em benefício dos segurados. Isto funciona como um forte incentivo 
para aceitação dos seguros, tudo dentro de um ambiente regulamentado.

A política do seguro saúde está indo numa direção que restringe o âmbito do mi-
crosseguro. A pesquisa pelo lado da demanda mostrou que há uma forte procura pelo 
seguro saúde, mesmo no mercado de baixa renda. No entanto, as condições rígidas dos 
planos de saúde suplementar (para alcançar os objetivos de equidade pretendidos pelo 
governo no que se refere ao acesso à proteção da saúde) tornam o seguro saúde caro se 
comparado a outros produtos de microsseguro. Assim sendo, o seguro saúde (com exceção 
dos seguros dentários, alguns dos quais são bem acessíveis) pode fi car fora do alcance de 
muitos dos que fazem parte do mercado de baixa renda. Não há opção por uma “segunda 
linha” de planos de saúde para o mercado de microsseguros com benefícios menores e 
também com prêmios menores, mas que ofereçam ao menos alguma proteção. Devido a 
essa situação, algumas seguradoras que não de saúde começaram a oferecer benefícios 
limitados em apólices destinadas ao mercado de baixa renda. Como mostrou a análise de 
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mercado, tais benefícios podem tomar a forma de pagamentos hospitalares em dinheiro 
e descontos em farmácias ou clínicas médicas. Parece haver uma alta procura por tais 
benefícios, indicando uma direção que o mercado de microsseguro pode vir a tomar.

A não-existência da fi gura do agente disparou a distribuição em massa. Como foi 
demonstrado na análise da Seção “Vendendo Seguros”, o fato de não haver a categoria de 
agente no Brasil, das comissões só poderem ser pagas a corretores e da distribuição não 
ser limitada apenas a corretores, além da natureza e do custo das relações de trabalho na 
indústria de seguros, devido à exigente legislação trabalhista, criaram inadvertidamente 
os modelos de distribuição em massa discutidos na Seção “Modelos de Microsseguro”. 
Isso forçou o setor a usar distribuidores terceirizados, cujos empregados não têm rela-
ção de emprego com as seguradoras. Usando a equipe de vendas de varejistas e outras 
organizações, os canais de distribuição se tornaram mais longos e mais caros.

Projeto de Lei sobre Microsseguros
Em paralelo com o processo da Comissão Consultiva sobre Microsseguros do CNSP, 

esse Projeto de Lei foi apresentado na Câmara dos Deputados sob o 3.266/2008 pelo 
deputado Adilson Soares. A Comissão viu o Projeto como uma iniciativa oportuna e 
fez diversas recomendações que foram incluídas no Projeto como emendas. Antes de 
ser aprovado pelo Congresso, o Projeto deve passar por várias comissões da Câmara de 
Deputados. Ele já está avançado nesse trajeto.

O projeto se apoia em quatro pilares:

• Firmas especializadas em microsseguros.
• Criação de um regulamento para corretores de microsseguros.
• Criação de uma categoria de correspondentes para microsseguros, que estaria aberta 

a quaisquer grupos, como igrejas, clubes e empresas. Os prêmios pagos num corres-
pondente seriam aceitos como pagamento à seguradora.

• Criação de um regime especial de impostos.

Os termos do Projeto de Lei (datado de julho 2009), após emendas, podem ser re-
sumidos da seguinte forma:

• Defi nição. O microsseguro é defi nido conforme foi sugerido pela Comissão Consul-
tiva (artigo 1o).

• Produtos de microsseguro. Todos os produtos de microsseguros deverão ser autori-
zados pela Susep. A autorização será dada de acordo com os critérios determinados 
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pela Susep. Tais critérios serão estabelecidos por categoria de produto, usando os 
seguintes parâmetros:

– Tipos de produto e cobertura
– Limites de benefícios
– Prazo máximo para pagamento de sinistros
– Duração do contrato
– Meios simplifi cados de distribuição, inclusive os eletrônicos
– Meios simplifi cados de contratação (apólices, tickets, certifi cados individuais e 

meios eletrônicos)

• Provedores de microsseguros. Segundo o art. 2o, os microsseguros poderão ser ven-
didos por: (i) seguradoras licenciadas para operar exclusivamente em microsseguros 
(microsseguradoras); bem como (ii) seguradoras existentes que criem uma divisão 
separada para os microsseguros, com contabilidade própria. 

• Corretores de microsseguros. O Projeto cria uma categoria de corretores de mi-
crosseguros, defi nidos como pessoas físicas que intermedeiam apenas microsseguro. 
A Susep regulamentará a qualifi cação e licenciamento dos corretores de microssegu-
ro (art. 3o). O propósito (como esclarecido nas Bases Legais para o Projeto) é criar 
vinte mil novos corretores de microsseguro nos próximos 5 anos. Adicionalmente, 
os corretores qualifi cados já existentes são automaticamente autorizados a vender 
microsseguros.

 A ideia é que a Funenseg desenvolva e ofereça o treinamento para corretores de 
microsseguro (um curso de treinamento de 30 horas já está sendo planejado pela 
Funenseg) e que certifi que suas qualifi cações. A Fenacor faria o licenciamento por 
delegação da Susep, como já fazem para os corretores atuais. A supervisão dos cor-
retores de microsseguro também seria delegada à Fenacor.

• Correspondentes para Microsseguros. O Artigo 4o permite que um provedor auto-
rizado de microsseguro entre num acordo com qualquer entidade legal ou microem-
presário. Essa cláusula objetiva principalmente a abertura do espaço de distribuição 
para canais alternativos (como explicado na Base Legal). Os correspondentes po-
derão cobrar e transferir prêmios, bem como “promover quaisquer atos necessários 
para a comercialização e operação” dos microsseguros. No momento em que um 
prêmio é pago ao correspondente, ele será considerado pago à companhia de seguro. 
Cada seguradora e cada correspondente acertarão a remuneração a ser paga ao cor-
respondente no acordo fi rmado entre eles. Os empregados ou prestadores de serviços 
dos correspondentes de microsseguro que estejam engajados na intermediação do 
mesmo devem ser registrados como corretores de microsseguros. 
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• Assistência funerária. O Artigo 5o do Projeto de Lei de julho de 2009 diz que qual-
quer contrato para sepultamento de qualquer espécie só pode ser assinado com uma 
companhia de seguro autorizada. Dessa forma, o Projeto traz a assistência funerária 
para o âmbito da regulamentação dos seguros, reconhecendo assim a necessidade 
de formalização dessa atividade e declarando que a Susep determinará o caminho 
para a formalização (“os termos e condições para a adaptação aos requisitos legais”). 
O Congresso, no entanto, retirou esta cláusula do Projeto.

• Criando uma relação direta entre seguradoras e segurados em grupo. O artigo 
6o reforça a posição das seguradoras frente aos segurados, assim como frente ao 
correspondente de microsseguro, que é quem estrutura a apólice em grupo e vende 
o seguro para os clientes. Esse artigo estabelece que, independentemente do fato de 
a apólice ser em grupo e ter sido vendida por um terceiro, a relação da seguradora 
com cada segurado deve ser considerada individual e direta.

• Regime fi scal. Do artigo 7o em diante, o Projeto faz considerações bem detalhadas 
sobre o regime fi scal aplicável aos microsseguros. Fixa o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) num máximo de 1% do prêmio (mais alto do que os 0,38% atual-
mente aplicados ao seguro de vida, mas bem mais baixo do que os 2,38% cobrados 
no seguro saúde e os 7,38% sobre todos os demais seguros).

 Além disso, o Projeto formaliza um Regime Especial de Taxação para operações 
de microsseguro, referido como RET-Ms (art. 8o). O RET-Ms dirige-se diretamen-
te à isenção de impostos dada ao programa “Minha casa, minha vida”. Como sua 
administração será voluntária, a Base Legal explica que as seguradoras deverão se 
candidatar para serem nele incluídas. A Base Legal, além disso, argumenta que o 
RET-Ms não implicará aumento ou decréscimo da renda pública atualmente gerada 
pelos seguros, já que está relacionado a uma nova categoria de produto.

 Sob o RET-Ms, as microsseguradoras autorizadas (assim as especializadas como 
seguradoras já existentes que criem divisões de microsseguros) podem preferir 
pagar um imposto combinado equivalente a 1% sobre a receita mensal auferida nas 
operações de microsseguro (receita de prêmios do microsseguro e também receita 
fi nanceira ou de investimento obtida do mesmo) (arts. 9o e 10o). Este imposto mensal 
combinado incorporará todos os impostos atualmente aplicáveis às seguradoras, e 
será distribuído como se segue:

– Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) – 0,31%
– Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (PIS-PASEP) – 0,09%
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– Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) – 0,16%
– Contribuição para Financiamento de Segurança Social COFINS – 0,44%

 No todo, as microsseguradoras pagarão até 1% de IOF mais 1% de outros impostos.
 No caso de seguradoras tradicionais com uma linha de negócios de microsseguros, 

o RET-Ms só será aplicável à renda obtida em atividades de microsseguros. Uma 
seguradora tradicional que tenha uma divisão de microsseguro poderá alocar apenas 
custos indiretos e despesas em proporção à contribuição do microsseguro à arreca-
dação total de prêmios da seguradora.

 As seguradoras não são as únicas benefi ciárias do RET-Ms:

– Sob o artigo 12, empregadores que fi nanciam totalmente os prêmios em benefício 
de todos seus empregados podem deduzir tal despesa do IRPJ e CSLL, de acordo 
com as bases de cálculo desses impostos. No caso do IRPJ, as deduções só podem 
ser feitas até o ano fi scal 2015, e serão limitadas a 1% do IRPJ do empregador.

– Ademais, as contribuições dos empregadores para prêmios em benefício de seus 
empregados não serão acrescentadas à renda bruta taxável dos empregados para 
fi ns de cálculo de seu imposto sobre a renda (IRPF)

 O artigo 14 estende o tratamento do empregador aos empregadores domésticos. 
Tais empregadores podem deduzir de seu imposto de renda individual (IRPF) as 
contribuições de microsseguro que fi zerem em benefício de empregados domésticos, 
mas também até o ano fi scal de 2015 (ano calendário 2014). Nesse caso, o benefício 
fi scal é limitado a um empregado doméstico apenas, e não pode exceder 10% de 12 
salários mínimos em vigência em 31 de dezembro do ano calendário para o qual o 
imposto de renda esteja sendo calculado. Esses dispositivos estão condicionados ao 
empregador ser registrado como contribuinte do IRPF e também ao cumprimento 
das obrigações do seguro social.

 Conclusão. O Projeto de Lei sobre microsseguros apresentado estabelece um regu-
lamento mas não entra em detalhes. Ele formaliza dois novos participantes na cadeia 
produtiva dos seguros, a saber, o corretor de microsseguros e o correspondente. 
Ele regulamenta o fornecimento de microsseguros. O regime impositivo proposto 
só pode ser estabelecido por Lei. Assim sendo, ele forma a parte crucial do Projeto. 
Não se sabe qual será o real impacto que o sistema terá, porque ele dependerá do 
conteúdo que lhe for dado pela Susep na legislação subordinada.
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Desenvolvimento do Mercado de Microsseguro: 
Objetivando uma Estratégia

Objetivos da Política Pública 
O desenvolvimento do mercado de microsseguros no Brasil não é apenas uma ques-

tão de promover a expansão dos seguros privados. A mitigação dos riscos das famílias 
através do seguro privado está no cerne das obrigações governamentais de proteção 
social. Neste respeito, o Brasil é diferente da maioria dos países emergentes por ter 
criado o programa Bolsa-Família, de amplo alcance, que promove a transferência social 
de recursos. Com esse programa, o governo assumiu a principal responsabilidade pela 
mitigação dos riscos e proteção social de que necessita sua população. Portanto, à medida 
que as famílias brasileiras possam ir assumindo suas necessidades quanto à cobertura 
de riscos, haverá um alívio no orçamento público. Em resumo: quanto mais os riscos 
vierem a ser cobertos por seguros privados, menores serão as responsabilidades 
fi scais contingentes do Estado, e vice-versa. O atual subsídio governamental a 3 milhões 
de pequenos produtores rurais ilustra, de certa forma, o nível de compromisso público 
necessário para atenuar o risco das famílias. O desenvolvimento de um sólido regime 
de microsseguros pode ser visto, portanto, como um sustentáculo essencial na política 
governamental de proteção social.

Sob essa perspectiva, a análise de mercado revela alguns imperativos de política 
pública que deveriam infl uenciar a maneira pela qual o Estado abordará a questão do 
microsseguro:

• Nas famílias pobres existem grandes riscos sem cobertura. Nossa estimativa sobre 
a existência de 23 a 33 milhões de clientes de microsseguro não signifi ca que to-
dos os riscos essenciais desses clientes estejam cobertos. Alguns deles podem ter 
adquirido apenas uma extensão de garantia para um eletrodoméstico, uma apólice 
funerária para as despesas de enterro de um membro da família ou um seguro de 
vida prestamista cobrindo a parte que não foi paga de um empréstimo. Se, todavia, 
essas famílias forem atingidas por riscos mais graves, principalmente riscos de saúde 
ou morte ou invalidez do arrimo da família, levando à cessação da renda familiar e/
ou um incontrolável aumento nas despesas do orçamento familiar, é provável que, 
não tendo cobertura própria, se tornem dependentes do Estado se não tiverem outra 
maneira de prover a suas necessidades.
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• Uma nova realidade que cria riscos para a renda. O crescimento signifi cativo 
do crédito, mas não da poupança, nas classes C, D e E criou grandes áreas de 
vulnerabilidade entre os que entraram em ascendência social recente. Na ausência 
de emprego formal (o maior contingente da população economicamente ativa), de 
provisão formal para pensão ou de poupança, as famílias em movimento ascendente 
estão caminhando para depender do Estado quando se aposentarem ou perderem 
sua fonte de renda. Isso representa um risco para o Estado, sempre visto como 
última tábua de salvação. Porém, mais importante, os ganhos da inclusão social 
estariam em perigo.

• Valor baixo para os clientes. Uma baixa taxa de reclamação de sinistros signifi ca 
que os clientes não valorizam o seguro. Essa situação é agravada pelo fato de que 
este mercado é geralmente constituído de clientes de primeira viagem, que não têm 
familiaridade com o uso seletivo dos seguros para mitigar os riscos da família e sal-
vaguardar rendimentos e pertences. Os produtos de seguro que não proporcionam 
valor adequado aos clientes acabam causando problemas de proteção ao consumidor 
e dúvidas sobre a sustentabilidade do programa. 

Definindo o Mercado-alvo 
Num país de renda média superior, como o Brasil, que vem assistindo a um cres-

cimento de renda apreciável e uma ascensão social nos últimos anos, a expansão do 
microsseguro tem um signifi cado muito maior do que apenas focalizar os mais pobres 
dentre os pobres. Esse estudo, portanto, considera o foco para a expansão do setor de 
seguros como um todo, em vez de defi nir o microsseguro apenas como objetivando a 
parte da população que está abaixo de uma certa linha de pobreza. Isso pode ser expli-
cado pela metodologia apresentada no quadro a seguir.
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Quadro 13 – A fronteira de acesso como ferramenta de análise
A fronteira de acesso é uma ferramenta analítica básica da metodologia usada 

pelo Finmark Trust e pelo Cenfri. Desenvolvida por Porteous (2005), ela mapeia 
a abrangência do mercado presente e futura, assim como as áreas que o mercado 
provavelmente não atingirá, nas quais o bem-estar social do Estado será, portanto, 
necessário. A fronteira de acesso pode ser alargada através de inovações tecnológicas 
que reduzam custos ou facilitem aperfeiçoamentos, ou também por uma estrutura 
regulamentar mais fl exível. Em última análise, contudo, a fronteira será limitada pelo 
perfi l de renda do mercado-alvo.

A Fronteira de Acesso pode ser representada da seguinte maneira:

Figura 38 – Mapa da Fronteira de Acesso

Fonte: Porteous, 2005.

Os vários blocos da Figura 38 podem ser assim explicados:

• “Têm agora”: O mercado atual, defi nido como das pessoas que estão usando o 
produto, isto é, uma medida do uso ou do acesso efetivo.

• “Mercado já pode atingir”: A zona de habilitação do mercado compreende todas 
as pessoas que têm acesso ao produto, mas ainda não o estão usando. Como não 
existem barreiras explícitas ao acesso, esse grupo é o mais suscetível de trazer 
melhoras em nível de inclusão para produtos fi nanceiros. Ele pode ser incorporado 
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ao mercado por adaptações nos fatores de uso, sem necessidade de alteração nos 
regulamentos.

• “Mercado pode atingir no futuro”: É a zona de desenvolvimento do mercado, 
onde estão as pessoas que presentemente não têm acesso aos produtos por razões 
tais como proximidade, modicidade, elegibilidade, características do produto ou 
conhecimento a respeito. Mudanças na regulamentação e inovações no produto 
e em sua distribuição podem ser usadas para estender a esse segmento o alcance 
do mercado. 

• “Além do alcance do mercado”: A zona de redistribuição do mercado é composta 
por todas as pessoas que estão fora do alcance do mercado simplesmente porque 
são demasiadamente pobres. Essas pessoas não têm condições de sustentar uma 
relação com o mercado sem apoio do governo e provavelmente continuarão de-
pendendo da segurança social. No entanto, não se deve simplesmente presumir 
que o governo proverá segurança social para essas pessoas. Tal situação com fre-
quência requererá parcerias inovadoras entre governo, fi lantropos, organizações 
comunitárias e seguradoras privadas que busquem soluções para as necessidades 
de proteção social desse mercado.
A Fronteira de Acesso é representada pela linha diagonal do diagrama, que 

signifi ca a fronteira além da qual o mercado pode chegar de maneira sustentável. 
Certa proporção do mercado fi ca intocada, onde está o grupo de pessoas que depende 
da segurança social e outros apoios governamentais. O diagrama também mostra a 
natural progressão do mercado, do bloco 1 para o bloco 2 e, eventualmente, para o 
bloco 3. O processo lógico de expansão do mercado é, portanto, mover-se ao longo 
da Fronteira de Acesso e não pular sobre o próximo segmento mais viável e passar 
diretamente ao segmento dos mais pobres.

Não obstante, os níveis de renda dão realmente uma indicação do mercado potencial 
para os microsseguros. De modo geral, o público-alvo dos programas sociais do governo 
(incluindo o Bolsa-Família e outros programas subsidiados) é visto como não corres-
pondendo ao mercado-alvo dos microsseguros, pois tais programas sociais visam aos 
segmentos da população que estão no limiar da indigência (Relatório Parcial IV, 2009). 
Concordamos com essa posição. Se defi nirmos toscamente a classe E130, que inclui os 
recebedores do Bolsa-Família, como aqueles pobres demais para ter seguro (embora a 

130 As classes econômicas A-E, bem como a abreviatura SM (Salário Mínimo), serão explicadas na Seção “Macro e 
Socioeconômico”. 
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experiência com o CrediAmigo, no qual dois terços dos segurados são do Bolsa-Família, 
sugira que esse limite possa ser demasiadamente restritivo) e as classes A-B como as 
que podem ser atendidas pelo mercado de seguros convencional, isso deixaria o seguinte 
mercado intermediário como importante para os microsseguros:

Figura 39 – O mercado-alvo para o microsseguro

Fonte: representação dos autores com base em Neri (2009) e Galiza (2009)

O mercado das classes C-D compreende 128 milhões de pessoas. Como foi mostrado 
na discussão sobre uso de seguros, apenas de 23 milhões a 33 milhões dessas pessoas 
podem ser consideradas como clientes atuais dos microsseguros.

Mercado Potencial: Amplitude e Pontos de Contato
Nesta seção, juntamos os dados e as discussões das seções anteriores para mapear a 

população brasileira em termos de uso atual de seguros e outras características. A fi gura 
a seguir, embora não seja uma representação exata, dá uma ideia sobre a distribuição 
de renda no Brasil e onde se situa, em relação a ela, o uso de seguros, o microcrédito, o 
uso de contas bancárias e do programa Bolsa-Família:

público-alvo
do microsseguro
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Figura 40 – Mapeamento da população brasileira

Fonte: autores, baseados em várias fontes de informação
Nota: esse gráfi co é apenas uma aproximação e não refl ete as verdadeiras quantidades. A distribuição de renda 
por domicílio foi tomada da PNAD 2007. A não ser quando anotado em contrário, os números referentes 
ao uso estão relacionados com indivíduos e não com domicílios. Note-se também que excluímos o seguro 
saúde da estimativa do mercado total de seguro. 

A fi gura acima sumariza as informações das seções anteriores, a saber:

• A massa da população brasileira está nas classes sociais CDE, sendo que a 
classe C tem crescido significativamente em anos recentes (ver Seção “Macro 
e Socioeconômico”).

• 163 milhões de pessoas ganham menos do que 3 salários mínimos, o que os classifi ca 
como de baixa renda no contexto brasileiro (“Macro e Socioeconômico”).

• O Programa Bolsa-Família cobre o segmento mais pobre da população: 11,2 milhões 
de domicílios (19% do total), compreendendo 45 milhões de indivíduos (também 
discutido na Seção “Macro e Socioeconômico”). Com algumas exceções131, esse con-
tingente pode ser visto como fora do alcance atual do mercado de microsseguros. 

• Estima-se que 21 milhões de pessoas sejam clientes de microcrédito (incluindo o 
crédito consignado) (Galiza 2009, citado na Seção “O Contexto do Setor Financeiro”). 
Uma grande parte deles (embora não todos) deve ter um seguro de vida prestamista 
ligado a seus créditos. 

131 Por exemplo, dois terços dos clientes do CrediAmigo recebem o Bolsa-Família, mas 25% deles têm seguro, e este 
percentual está crescendo.
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• De todos os que estão no mercado de microcrédito, apenas cerca de 1 milhão de pes-
soas têm microcrédito produtivo e uma signifi cante proporção delas deve ter seguro 
sobre seus empréstimos. O CrediAmigo é um exemplo notável. Atualmente, cerca 
de um quarto de seus clientes está coberto por seguro, um número que tem crescido 
rapidamente (ver Seção “O Contexto do Setor Financeiro”).

• Como explicado na Seção “A Atual Penetração dos Seguros”, estimamos que, pre-
sentemente, o total mercado potencial de seguros chega a 40-50 milhões de pessoas 
(para o propósito dessa discussão, excluindo o mercado do seguro saúde, o qual por 
si só atinge 51 milhões de benefi ciários). Uns 30 milhões de pessoas (classes C, D e 
E) poderão vir a ser clientes dos microsseguros.

• Embora não haja estimativas conclusivas sobre o número de correntistas de banco, 
os dados do BACEN sobre o número de cartões de crédito e cartões de débito em 
circulação (ver Seção “O Contexto do Setor Financeiro”) sugere que o mercado dos 
bancos e dos cartões de crédito ainda é muito maior do que o mercado dos seguros.

• Uma parte substancial (62% ou 44%132, dependendo da defi nição do grau de for-
malidade) da força de trabalho de 95,5 milhões está formalmente empregada. 
Mais de 70% dos domicílios brasileiros têm um telefone celular, e o acesso às uti-
lidades (luz, água, etc) através de contas mensais é praticamente universal. 
Além disso, a urbanização no Brasil atinge 85% (Seção “Macro e Socioeconômico”).

Esse mapa da população é uma ferramenta estratégica para a expansão do mercado. 
O mercado potencial de seguros (ou seja, a “fronteira dos seguros”) incluiria:

• Todos os que têm microempréstimos
• Todos os que têm conta bancária
• Todos os que estão empregados no setor formal

Esses são os “pontos de contato” ou canais de agregação através dos quais seguros 
podem ser vendidos, especialmente seguros em grupo. Para tornar isto operacional, 
parcerias com os agregadores serão cruciais.

Outra oportunidade existente para a venda de seguros seria contactar as pessoas 
que têm contas com as empresas de serviços públicos, o que já é feito no Brasil através 
dos chamados “canais de afi nidade”. A chance de sucesso aqui, no entanto, é menor, em 
termos relativos. Nossas consultas revelaram que, em alguns modelos, a taxa de sucesso 

132 Se assumirmos uma média de 50%, isso resultaria em 44 milhões de pessoas.
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não passa de 6%. Mesmo 10% de todos os clientes das utilidades133 representariam ape-
nas obra de 18 milhões de indivíduos, havendo, portanto, espaço para maior penetração, 
admitindo que os clientes dessas empresas de serviços públicos já não tenham comprado 
seguros através de outros canais. 

A Fronteira dos Seguros poderá, portanto, se deslocar para cima de sua posição atual 
alcançando pelo menos a linha acima, e possivelmente além dela, sem necessidade de 
explorar “campos virgens” para os quais não existem pontos de contato ou canais que 
as seguradoras possam trilhar em busca de novos clientes.

Outro importante ponto de contato está nas pessoas que compram a crédito nas lojas 
varejistas. Embora não tenhamos uma estimativa direta do número de pessoas ligadas a 
esse processo, há indicações de que se trata de um mercado substancial.

Qual será o mercado total potencial para os microsseguros? É muito difícil aquilatar 
um valor real para o mercado a partir das estimativas de oportunidades apresentadas 
acima, uma vez que não fi cou claro qual é a atual penetração do seguro em cada uma 
das áreas de oportunidade, e em que grau terá ocorrido a duplicação de clientes – o 
mesmo cliente em dois canais. É possível, no entanto, fazer uma aproximação grosseira 
do que seria o tamanho do mercado potencial. Se defi nirmos a base potencial de clientes 
como o total das classes C e D (128 milhões de pessoas) e admitirmos uma penetração 
potencial máxima de 50% a 60% (porque nem todos quererão seguros), chegaremos a um 
mercado potencial de 64-77 milhões. Comparando esses números com o tamanho atual 
do mercado de microsseguros (23 a 33 milhões de pessoas seguradas), concluiremos que 
ainda há mais de 40 milhões de clientes potenciais de microsseguros sem cobertura. 
Esse número crescerá ainda mais se levarmos em conta as pessoas das classes A e B 
sem cobertura, bem como certo número de pessoas da classe E capazes de subscrever 
um seguro.

Ganhos adicionais usando os vários bolsões de oportunidade. A seguir tentamos 
mostrar o potencial indicando as possíveis superposições e os ganhos incrementais em 
cada uma das oportunidades levantadas. Note-se que se trata mais de um palpite do 
que de uma real estimativa. Tampouco é algo mutuamente excludente, e a discussão 
na Seção “Modelos de Microsseguro” mostrou que há vários outros canais através 
dos quais também se pode aumentar a penetração dos microsseguros. Aqui, porém, 
estamos querendo mostrar os pontos de contato potenciais para os quais temos alguma 
indicação sobre contatos já realizados:

133 Calculado como 98% dos domicílios no levantamento PNAD 2007, multiplicado pelo número médio de habitantes 
por domicílio. Isso resulta em 177 milhões de pessoas com serviço de eletricidade.
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Figura 41 – Estimativa do mercado potencial total dos microsseguros

Fonte: representação dos autores com base em várias fontes de dados

A fi gura acima tenta esboçar os ganhos incrementais que podem aparecer ao se 
fazer foco nos “bolsões de oportunidade” para expandir o mercado de microsseguros. 
Deixamos de incluir o grande canal dos varejistas porque não nos foi possível avaliar a 
base total de clientes correspondente.

Canais Potencialmente mais Promissores para 
Futura Expansão

Se este é o mercado-alvo, como será possível atingi-lo?
Nesta seção examinaremos os principais canais de distribuição com futuro mais 

promissores e mais capazes de abrir o amplo mercado potencial brasileiro para os mi-
crosseguros. A Figura 42 mostra os principais canais de distribuição atuais no Brasil 
e seu esperado crescimento no futuro. Fique registrado que a fi gura não refl ete dados 
apurados, mas sim uma hipótese que fi zemos com base na análise acima e nas várias 
consultas feitas no país.
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Figura 42 – O alcance potencial dos principais canais de distribuição (em termos de vidas cobertas) 
avançando pelo futuro

Fonte: representação dos autores com base em várias fontes de dados e em consultas

O canal bancário apresenta o maior potencial para crescimento se os corresponden-
tes bancários forem autorizados a vender microsseguros. Não só eles são 130.000, mas 
os mais de 3 milhões de PDVs representam outros tantos pontos de venda adicionais 
para os microsseguros. A ampla presença do setor bancário no mercado e o fato de que 
muitos dos grandes bancos possuem seguradoras fazem deste canal o mais promissor 
para o futuro.

A nosso ver, o canal seguinte em importância é o dos varejistas. Como já foi apontado 
acima, esse meio pode explorar a força da marca do varejista e a freguesia já existente. 
Apresenta ainda a vantagem de uma já existente equipe de vendas que necessitará apenas 
de um treinamento marginal para estender seus serviços à venda de seguros. Ainda que 
o número de fregueses de uma grande cadeia varejista não seja necessariamente maior 
do que o número daqueles que recebem mensalmente uma conta de serviços públicos 
(o canal das concessionárias), a experiência tem mostrado que a penetração obtida é 
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muito maior nas vendas ativas de um canal varejista (até 50% ou mais) do que na base de 
dados das concessionárias (10% ou menos da freguesia). Algumas seguradoras e al-
gumas grandes fi rmas de corretagem já estão operando com o canal dos varejistas. 
Existem ainda, contudo, muitas oportunidades inexploradas. De certa forma, pode-
se dizer que “a corrida está em andamento” para assegurar uma boa posição futura. 
Caso venha a ocorrer uma grande competição entre as seguradoras por esse canal, os 
varejistas fi carão numa ótima posição, como donos da base de dados de clientes.

Os números três e quatro na nossa classifi cação podem ser intercambiáveis por não 
haver números exatos para nenhum dos dois:

No presente, classifi caríamos em terceira posição as funerárias, com seu seguro 
funeral e potencialmente outras modalidades. Se for verdadeira a suposição (corrente 
no setor) de que esse canal atinge 25 milhões de pessoas, isso indica um canal muito 
signifi cativo. O fato de que esse canal opera atualmente de modo informal lhe confere 
importância estratégica. O objetivo da formalização dessa operação e as consequências 
que daí advirão serão considerados em seguida. 

De importância igual, se não for maior, é o canal das concessionárias de serviços 
públicos. Assim como o canal dos varejistas, esse canal também já tem operadores ins-
talados e tem sido, faz anos, o foco do chamado seguro por afi nidade. Grandes fi rmas 
de corretagem são a principal presença nesse mercado e atuam como conexão entre 
patrocinadores (as fornecedoras de eletricidade ou telefone) e seguradoras. Mais de 20 
seguradoras já estão trabalhando esse mercado. Como virtualmente todos os brasileiros 
estão ligados a redes e recebem mensalmente suas contas, o mercado potencial é vasto, e 
ainda há espaço para outros corretores e outras seguradoras se posicionarem para explorá-
lo. O canal se baseia num marketing de volume (mala direta ou central de informações 
– call centers), mas com baixa expectativa de resposta, pois se trata principalmente de 
vendas passivas. Mesmo assim, se apenas 10% dos clientes das fornecedoras vierem a 
comprar seguros, isso já representaria um grande mercado. E se a taxa de penetração 
aumentar134, haveria um grande crescimento da escala. 

134 Sobre esse assunto, pode-se tirar lições de outros mercados da América Latina. A maior aceitação de que temos notícia 
foi obtida pela companhia de eletricidade Codensa, de Bogotá, Colômbia, com cerca de 20.000 clientes. Ela vende seguro 
funeral subscrito pela Mapfre. Três anos após seu lançamento, ela havia chegado a uma penetração de 90% dos consumi-
dores de eletricidade. Os principais fatores de sucesso incluem (1) a oferta do serviço propriamente dito, em vez de um 
pagamento, (2) os folhetos enviados junto com as contas recebem o reforço de visitas porta a porta de agentes de venda e 
(3) os prêmios são de baixo valor. Devido a seu sucesso inicial com seguro funeral básico, a Mapfre está ampliando sua 
oferta para incluir um “seguro funeral preferencial”, um seguro de acidentes pessoais e alguns seguros de vida dirigidos 
a pequenos comerciantes (Cáceres & Zuluaga 2008). 
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Embora tenha presentemente um papel menor, o modelo “interesse comum” ou 
“aceitação por grupo”, que colocamos em quinto lugar em nosso diagrama, continua 
importante e apresenta espaço para crescimento em três frentes:

• O modelo PASI ainda pode ser estendido. O PASI se vê crescendo vigorosamente 
nos próximos anos. 

• Além disso, pode haver espaço para maior distribuição de seguros através de coo-
perativas de crédito, com seus quase 3 milhões de membros (OCB, 2009). Quanto a 
cooperativas agrícolas, a oportunidade é menos expressiva. Não apenas porque elas 
podem subscrever seus próprios seguros, como também porque esta área é ocupada 
diretamente pelo governo, através dos programas de seguro rural Proagro e Proagro 
Mais. Mesmo assim, as cooperativas agrícolas podem servir de canal de distribuição 
para outros tipos de seguro. 

• Nossa análise não abordou nenhum exemplo atual de distribuição através de outros 
grupos de afi nidade, como igrejas. No entanto, durante nossas consultas, mais de um 
entrevistado revelou ter planos nessa direção. Apesar de ocupar o penúltimo lugar em 
nossa classifi cação, esse canal deve ser observado para futuro desenvolvimento.

Outro canal importante que pusemos em sexto lugar em nossa classifi cação é o canal 
agente de crédito. A experiência com o CrediAmigo mostra que esse canal tem muita 
potencialidade para dar penetração aos seguros, desde que haja na comunidade um grupo 
de agentes de crédito que goze de confi ança. Esses agentes podem usar suas relações com 
aqueles que têm empréstimos para “engatar” um seguro. A limitação desse modelo está 
no alcance ainda limitado do mercado tradicional de microcrédito produtivo. Quando 
se vai além desse modelo, para empréstimos descontados em folha e de consumo feitos 
por bancos comerciais e outros organismos, o agente de crédito não está mais presente, 
substituído por técnicas de bancassurance para vender seguros de vida prestamista e 
outros tipos de seguros (caindo, portanto, no canal 1). Mesmo assim, todos concordam 
que esse canal tem um bom potencial de crescimento nesse mercado.

Em último lugar na lista está a venda autônoma de porta em porta. No momento, 
este é, entre todos os canais, o que tem menor alcance. É o canal que apresenta mais 
desafi os, porque exige vendedores dedicados, cujo custo pode não ser compatível com 
produtos com baixos valores de prêmios. Por outro lado, é preciso considerar que esse 
canal tem uma cadeia operacional mais curta (há menos intervenientes a serem remune-
rados, o que diminui o custo da distribuição). Ademais, esse modelo possibilita a mais 
íntima interação com os clientes, permite até certo ponto uma estimativa individual de 
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risco e favorece relações de longo prazo. Ele pode, portanto, ser de grande valia para os 
que são atendidos por ele, mesmo que não atinja a escala dos demais canais. Pelo menos 
uma seguradora brasileira mostrou que esse canal é viável, dadas as características espe-
ciais do mercado-alvo, desde que o serviço seja acompanhado por um marketing efi caz 
e uma sólida reputação no que diz respeito à qualidade dos serviços restados.

Pontos Estratégicos para a Regulamentação
Para atingir o mercado-alvo acima defi nido e garantir um aproveitamento ótimo dos 

canais de distribuição disponíveis e a serem desenvolvidos, serão necessárias mudanças 
na regulamentação. Esta seção examina os aspectos mais críticos da regulamentação com 
relação ao futuro dos microsseguros. Certamente não se pretendeu abordar aqui todos 
os aspectos. A seção começa com uma pergunta: É realmente necessária uma mudança 
nos regulamentos? Em seguida apresentamos uma abordagem ampla sobre mudanças 
regulamentares para depois examinar os itens individuais do regulamento.

É Necessário um Regime Especial para os Microsseguros?
Nossa análise mostrou que os microsseguros no Brasil já representam um mercado 

da ordem de 23 milhões a 33 milhões de pessoas. Esse número foi atingido na ausência 
de qualquer regulamento específi co para os microsseguros. E mais: foi atingido em prazo 
relativamente curto – mais ou menos a partir de 2001. Por que agora seria necessário 
estabelecer princípios regulatórios específi cos para o microsseguro? Há três razões 
principais para isso:

• Altos custos limitam o alcance e encarecem o serviço: os custos de distribuição das 
linhas de produtos mais importantes para o microsseguro são mais altos, e as taxas 
de sinistro, mais baixas do que se poderia esperar de um setor amplo e sofi stica-
do, como o do Brasil, e certamente quando comparado com os setores de outros 
mercados emergentes. Isso ocorre a despeito de o Brasil ter uma infraestrutura 
fi nanceira ubíqua e de fácil acesso – o que deveria contribuir signifi cativamente 
para baixar os custos de distribuição. Isso signifi ca que custos mais altos do que 
seria de se esperar são causados pela estrutura do mercado (inclusive pelas forças 
competitivas) ou pela carga de custos gerada pelo cumprimento da regulamentação 
ou por outros custos impostos pela legislação. Esses custos podem ser reduzidos 
por mudanças na regulamentação, que podem também aperfeiçoar a dinâmica da 
competitividade.
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• Um sistema de distribuição abaixo do ótimo: O Brasil não possui um sistema de 
agentes de seguros. Isso resulta de sua exigente legislação trabalhista e também do 
regime de proteção à atividade dos corretores. Como o sistema tradicional dos cor-
retores é, em geral, muito caro para a venda de seguros para o pessoal de baixa renda 
(não apenas no Brasil, mas também em outros mercados emergentes), as seguradoras 
tiveram de buscar outros meios de vender seguros para clientes dessa faixa. Como 
foi mostrado na Seção “Modelos de Microsseguro”, as seguradoras em geral optaram 
por vender microsseguros através da equipe de vendas de um varejista ou outros 
canais de distribuição maciça ou por vender apólice de grupo através de instituições 
com um corpo de membros já estabelecido, como um sindicato ou uma cooperativa. 
Nesses casos, a relação primária do cliente (segurado) se dá não com a seguradora, 
mas com o varejista ou outro terceiro, e o foco básico da relação não está no seguro, 
mas sim no negócio do terceiro, seja ele varejo, microcrédito ou fi nanças. A análise 
do mercado mostrou que o seguro vendido por esses canais com frequência serve 
mais para mitigar riscos do distribuidor do que para cobrir as necessidades de risco do 
cliente. Além disso, as pessoas usadas para vender essas apólices não necessariamente 
contribuem para a formação de uma cultura de seguros em sua base de clientes. Para a 
formação de um mercado de seguros maduro é essencial que se busque um equilíbrio 
entre os interesses da seguradora, do distribuidor terceirizado (e seus empregados) e 
o cliente. A experiência mostra que, para atingir esse resultado, é necessário intervir 
na regulamentação.

• Utilizando o microsseguro como uma ferramenta de proteção social: O aumento 
da proteção privada de riscos para todos os lares reduzirá as obrigações sociais de 
proteção do Estado. Há, portanto, uma sólida lógica em o Estado criar incentivos 
fi scais para o crescimento do microsseguro. Para que tais incentivos alcancem sua 
fi nalidade será necessária uma clara defi nição dos produtos que se qualifi carão como 
microsseguro, bem como medidas que previnam abusos e/ou arbitragem (classifi -
cação maliciosa de um produto como microsseguro para auferir as vantagens a ele 
conferidas). 

Uma Abordagem da Regulamentação para os Microsseguros
Na seção anterior foi argumentado que uma regulamentação específi ca para os mi-

crosseguros é, na verdade, necessária, se realmente se deseja que o mercado de seguros 
possa se expandir de maneira excelente e que os demais objetivos das políticas públicas 
com o microsseguro sejam atingidos. Qual então deve ser a abordagem?
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Diferentes subsetores do seguro requerem diferentes incentivos. A primeira considera-
ção é que os muitos subsetores do mercado brasileiro de seguros reagirão diferentemente 
a variados incentivos regulatórios simplesmente porque eles servem mercados distintos, 
porque estão em diferentes graus de desenvolvimento e sofi sticação e têm diferentes 
níveis de recursos. Assim, enquanto mudanças nos regulamentos de distribuição (por 
exemplo, a criação do corretor de microsseguros, conforme proposto no Projeto de Lei 
dos Microsseguros) devem ser de interesse para todo o setor, outras mudanças, como 
uma redução nos requisitos de capital ou nas exigências legais para registro, devem ter 
um impacto diferenciado nas diversas categorias de companhias.

Para o propósito de regulamentação dos microsseguros e dos incentivos diferenciados, 
o setor brasileiro de seguros pode ser dividido em três subsetores:

• Grandes seguradoras tradicionais: aqui fi cam as grandes fi rmas de seguro, com 
grande capital e sofi sticação organizacional (frequentemente ligadas a bancos), 
com seu mercado básico centrado nas categorias tradicionais de seguros. Seu interesse 
na regulamentação dos microsseguros estaria na redução dos custos de venda dos 
microsseguros e no aumento das margens em produtos de pequeno valor e margens 
baixas. Para essas seguradoras, a introdução de um Regimento Fiscal para os Mi-
crosseguros seria um grande incentivo. Elas também se benefi ciariam dos requisitos 
simplifi cados para licenciamento. No entanto, a redução dos requisitos sobre o mon-
tante do capital não seria, para elas, tão importante.

• Seguradoras menores: essas são seguradoras formalmente registradas que trabalham 
o mercado de microsseguros. Embora sejam em pequeno número, elas formam uma 
categoria à parte das seguradoras tradicionais. Para estas, o Regimento Fiscal para 
os Microsseguros, bem como a redução dos requisitos para licenciamento e das exi-
gências sobre o capital mínimo e a solvência servirão como incentivo para entrar no 
mercado ou expandir suas atividades. Este subsetor é o mais propenso a criar mode-
los inovadores de negócios que, mais tarde, virão a ser adotados pelas seguradoras 
maiores.

• Fornecedores de serviços assistenciais: são aqueles não formalmente registrados 
como seguradoras e que fornecem assistência funeral, mas que, cada vez mais, estão 
oferecendo outros benefícios a seus clientes. Eles operam sob um regime especial, 
que os isenta de ter uma licença como seguradores e de se submeter a outras exigên-
cias da regulamentação dos seguros. Em consequência, adotam um modelo de baixo 
custo, com um canal de distribuição muito curto. Seu incentivo básico é se manter 
fora do regime regulatório dos seguros – uma meta que aparentemente conseguiram 
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atingir na formulação do Projeto de Lei sobre Microsseguros. No entanto, como 
fi rmas comerciais regularmente registradas, eles estão sujeitos ao regime normal de 
impostos. Sob essa perspectiva, pode ser que venham a considerar atrativo adotar o 
Regimento Fiscal para os Microsseguros – a ponto de optar por seu enquadramento 
nele. Ao mesmo tempo, tanto as grandes seguradoras tradicionais quanto as menores 
que operam os microsseguros têm um forte interesse na formalização dos fornecedores 
de serviços assistenciais, pois aqueles subsetores estão cada vez mais sendo forçados 
a concorrer com os fornecedores de serviços assistenciais num campo em que estes 
últimos estão em vantagem.
Para formular a regulamentação dos microsseguros, é, portanto, necessário levar 

em conta incentivos diferenciados para os vários subsetores que são importantes para 
os microsseguros.

Criar uma regulamentação tão simples quanto possível: a abordagem geral sobre 
regulamentação no Brasil (mantendo as leis do Congresso no nível dos princípios gerais 
e deixando os detalhes para serem regulados por legislação subordinada) permite grande 
fl exibilidade para facilitar o desenvolvimento do mercado. As entidades reguladoras 
(CNSP e Susep) deveriam, portanto, evitar a criação de uma legislação que seja muito 
detalhada. A experiência com as duas circulares sobre seguros populares mostrou que 
esse tipo de abordagem é contraproducente. Ao contrário, os parâmetros estabelecidos – 
por exemplo, no que concerne aos níveis de valor segurado – devem ser amplos, dando 
espaço para que o mercado se desenvolva. A estruturação em geral deve oferecer tanta 
facilidade quanto for viável. Se vierem a ocorrer abusos ou se práticas indesejáveis 
vierem a se desenvolver a regulamentação pode ser ajustada. Por exemplo, poderão 
ser permitidas apólices simplifi cadas, não baseadas em avaliação individual de risco, 
que terão um custo menor. Tais apólices, porém deverão estar sujeitas a um período de 
carência, para evitar fraudes. Se os regulamentos não permitirem tal carência, estarão 
minando essas apólices mais baratas. 

Definindo o Microsseguro
A defi nição do que seja microsseguro será o cerne do Regimento Fiscal para os 

Microsseguros. Três fatores deveriam determinar a defi nição: (1) o comportamento do 
mercado, (2) a política pública e (3) o risco.

Comportamento do mercado: A defi nição em separado de categorias de produtos 
de microsseguro precisam se basear, em primeiro lugar, no uso vigente, bem como na 
demanda potencial dentro do mercado-alvo dos microsseguros. Em seu relatório fi nal, 
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a Comissão Consultiva identifi cou três produtos potenciais para os microsseguros: 
(a) seguro de vida prestamista, (b) seguro de vida em grupo e de acidentes pessoais e 
(c) seguro funeral. Como mostrou a análise de mercado, tal defi nição restritiva exclui-
ria uma grande parte do atual mercado. Se não por outros motivos, pelo menos porque 
são tão comuns produtos múltiplos que incluem algum tipo de proteção de risco não 
incluída nas três categorias mencionadas. Em segundo lugar, os produtos atualmente 
vendidos para as categorias de renda C, D e E dão alguma indicação sobre os níveis de 
benefício desejados pelo mercado. Estes variam de R$ 400 para recomposição de renda 
a R$ 48.000 e R$ 50.000, respectivamente, para cobertura de vida e seguro de bens. 
A outra característica dominante do mercado de seguros brasileiro é a presença mar-
cante do VGBL, que é um produto de poupança a longo prazo usado por pessoas que 
desejam prover sua própria aposentadoria. É particularmente usado por autônomos 
e por pessoas que não têm o benefício de planos de pensão criados por seus empre-
gadores. A análise pelo lado da demanda mostrou que a poupança é particularmente 
escassa no mercado-alvo dos microsseguros, inclusive entre os que estão na faixa 
alta desse mercado. Há, portanto, uma clara necessidade de incluir, dentro do regime 
dos microsseguros, produtos que ofereçam poupança a longo prazo (uma espécie de 
microVGBL, por assim dizer).

Política pública: As considerações sobre política pública que estão entrelaçadas 
com os microsseguros foram discutidas acima. O objetivo primordial dessa política 
(aliás, apontado pela Comissão Consultiva) é alargar o acesso ao seguro, mais do que 
simplesmente fazer crescer o microsseguro ou até o seguro popular. A defi nição do 
microsseguro deverá, portanto, servir ao propósito de ampliar o acesso aos serviços 
fi nanceiros, e não ao contrário, isto é, afeiçoar os serviços fi nanceiros a uma defi nição 
específi ca do microsseguro. Essa consideração aponta para uma defi nição de microsse-
guros tão ampla quanto possível.

Risco: Enquanto o comportamento do mercado e as metas da política pública 
apontam na direção de uma defi nição abrangente do microsseguro, a necessidade de 
apertar os custos, especialmente os de cumprimento de exigências legais, apontam na 
direção oposta, isto é, uma defi nição que limite os microsseguros a produtos de baixo 
risco que requerem menos supervisão e capital mais baixo. A questão, portanto, é a 
seguinte: como defi nir “baixo risco” do modo sistemático? O risco de um produto é 
defi nido por dois fatores: a incerteza sobre a ocorrência dos sinistros e a ordem de 
grandeza que terão. Esses fatores, por sua vez, estão diretamente ligados à natureza 
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do produto segurado. As seguintes características de produtos são as principais infl u-
ências na formação do risco135: 

• Natureza do risco coberto. Entre os eventos com cobertura de seguro, alguns são 
mais previsíveis do que outros. Por exemplo, as taxas de mortalidade numa deter-
minada população de tamanho bastante grande tendem a ser mais previsíveis do que 
ocorrências de invalidez ou de doenças críticas, que são menos frequentes, mais 
sujeitas a gerar reclamações e mais difíceis de confi gurar com precisão. Como re-
sultado, é mais fácil para a seguradora prever a incidência de mortes e, portanto, um 
risco menor de estimar por baixo os sinistros para determinado período. Restringir 
os produtos de microsseguro a eventos mais facilmente previsíveis ou para os quais 
existem mais dados históricos resultará numa redução do risco prudencial.

• Indenização variável. Produtos que resultam em indenização (como seguro de bens) 
geralmente pagam em proporção à perda sofrida, diferentemente dos seguros que 
pagam uma soma fi xa (por exemplo, vida e funeral). Há, portanto menos certeza 
sobre o valor do benefício que será pago, ao passo que numa simples apólice de 
vida o benefício é defi nido. Esse risco pode ser controlado se for colocado um teto 
para sinistros aceitáveis durante certo período. Mesmo assim, esse tipo de produto é 
mais custoso para manejar e mais suscetível a riscos morais (isto é, será mais difícil 
verifi car a real ocorrência de uma perda e quantifi car o respectivo valor). 

• Termo do contrato. O termo (ou duração) do contrato defi ne o intervalo de tempo 
sobre o qual a seguradora precisa avaliar a experiência de risco. Quanto mais longa a 
duração, mais difícil será prever os sinistros e avaliar a experiência de investimento 
e maior a probabilidade de que os sinistros venham a ser afetados por fatores fora do 
controle da seguradora. Por exemplo, numa apólice de vida com 20 anos, a seguradora 
tem de projetar sobre duas décadas sua experiência com mortalidade, com retorno 
de investimento, além de suas próprias despesas, para ter certeza de que disporá de 
fundos sufi cientes para pagar os sinistros. Sob condições iguais, se o termo for de 
um ano, a chance de a seguradora se equivocar no preço e não dispor de fundos para 
pagar os sinistros que venham a ocorrer naquele ano é muito reduzida.

• Valor do benefício. Produtos com um benefício de valor menor resultarão em menor 
exposição da seguradora e reduzirão o tamanho de um possível desencontro entre o 
valor de exposição criado pelo produto e as reservas acumuladas para saldá-lo. O fato 

135 As considerações seguintes se baseiam diretamente no Documento para Discussão do Futuro da Regulamentação do 
Microsseguro, emitido pelo Tesouro Nacional da África do Sul (produzido por Bester, Chamberlain et al., 2008) 
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de os produtos de microsseguro oferecerem menores valores de benefício reduzirá 
o risco prudencial de tais produtos serem subscritos.

• Complexidade dos produtos. Os contratos de seguros com inúmeras opções e ca-
racterísticas complexas sempre serão mais difíceis de precifi car pela seguradora e 
também de fazer reservas adequadas para cobrir futuros sinistros. Para os clientes, 
produtos de estrutura complexa serão mais difíceis de compreender, o que pode resul-
tar na compra de um produto inadequado e em desentendimentos quando ocorreram 
sinistros. Tais produtos podem também aumentar a chance de ocorrerem problemas 
operacionais ou legais, como, por exemplo, a respeito dos sistemas ou de fraude.

• Importância do componente poupança. Seguros que compreendem um compo-
nente de poupança tendem a ter prazos mais longos e introduzem riscos adicionais 
envolvendo o retorno do investimento, fl utuações do mercado e liquidez. No mercado 
de baixa renda, tais produtos tendem a ser raros e os riscos de investimento que eles 
acarretam os fazem inapropriados para provedores operando sob regulamentação 
menos estrita.

Várias permutações dos geradores de risco acima mencionados são possíveis para 
qualquer produto específi co de seguro. Esses geradores de risco tornam necessário to-
mar várias precauções para controlá-los, como a capacidade mínima que a organização 
deve ter para quantifi car e atender aos riscos e a base de capital de que ela deverá dispor 
para absorver eventuais desvios entre o que virá a ocorrer e a expectativa da seguradora 
com base em sua experiência. Tais precauções deverão constar de normas que o órgão 
regulador imporá às seguradoras.

Do que foi dito acima, deve ter fi cado claro que limitar as categorias de produtos 
de microsseguros apenas àqueles que podem ser classifi cados como sistematicamente 
de baixo risco não atenderia aos objetivos maiores da política brasileira de inclusão 
social, nem aproveitaria bem as oportunidades oferecidas pelo mercado brasileiro. 
Por outro lado, a não-defi nição das categorias de produtos de baixo risco que permiti-
riam um custo mais baixo para atender exigências de registro limitaria substancialmente 
o alcance dos microsseguros e muito provavelmente aumentaria as responsabilidades 
fi scais do Estado. 

Recomendamos, portanto, que dentro da organização geral dos microsseguros sejam 
permitidas pelo menos duas categorias de riscos. Conquanto alguns aspectos do regime 
venham a ser aplicáveis a ambas as categorias de produtos, haverá outros aspectos que 
serão aplicáveis a apenas uma das categorias. A Tabela 15, a seguir, mostra como, em 
princípio [em tese], isso poderia ser estruturado.
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Tabela 15 – Aplicabilidade das concessões regulatórias a diferentes categorias de produtos
Concessões a serem previstas no regime 
regulatório dos microsseguros

Produtos de risco mais 
alto (p. ex., produtos de 
poupança)

Produtos de risco 
mais baixo (ex. seguro 
funeral)

Benefícios na intermediação, incluindo o uso de 
corretores de microsseguros e correspondentes 
bancários

Sim Sim

Redução das exigências para registro Não (embora possa 
haver diferenciação entre 
classes de produtos)

Sim

Redução das exigências sobre o capital Não Sim
Regimento Fiscal para os Microsseguros Sim Sim

Fonte: os autores

O Projeto de Lei sobre Microsseguros trabalha com uma defi nição genérica dos 
microsseguros sob a óptica de seu propósito. Quer o projeto se torne lei, quer não, a 
defi nição que vier a ser aprovada para o microsseguro deverá conter uma classi-
fi cação dos produtos por categoria de risco. A defi nição dos limites dos benefícios 
será de particular importância. Os níveis exatos dos limites de benefícios para as 
diferentes categorias de produtos deverão ser estabelecidos com base em modelos 
atuariais que determinem as implicações de risco, para as seguradoras, em cada um 
dos diferentes níveis de benefícios, levando em conta também os diversos portes 
destas. Será importante também encontrar um ponto de equilíbrio entre a limitação 
de riscos (e, portanto, os níveis de benefício permitidos para determinada categoria 
de produto) e aquilo que o mercado deseja. Se o limite estiver abaixo desse desejo, o 
produto não terá aceitação.

Produtos múltiplos: Ao defi nir as categorias de produtos de microsseguros, especial 
atenção deve ser dada aos produtos múltiplos. Esses produtos dominam o mercado de 
baixa renda e continuarão a ser o carro-chefe dos microsseguros no Brasil. Antes que esse 
assunto seja tratado na regulamentação, é preciso que se faça uma análise cuidadosa sobre 
os produtos múltiplos existentes e sobre como eles são subscritos pelas seguradoras.

Padrões dos produtos: Para facilitar o marketing, a comunicação com os clientes e 
a aceitação dos produtos de microsseguro, eles deverão ser tão simples quanto possível, 
o texto das apólices deverão ser padronizados, as exclusões, limitadas, e a documenta-
ção, reduzida ao mínimo. Essa padronização deveria ser estabelecida inicialmente pelo 
próprio setor. Outras categorias de microsseguro que vierem a ser criadas poderão então 
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ser vendidas pelas seguradoras desde que obedientes a esses padrões136. Padronizando 
dessa maneira os produtos de seguro, será facilitado para o mercado um entendimento 
comum das características dos produtos, bem como um crescimento da cultura sobre 
seguros. Adicionalmente, os produtos enquadrados dentro desses padrões poderão ser 
aprovados pela Susep num processo simplifi cado (registrar na Susep e passar a vender) 
em vez de seguir um processo completo de aprovação. Tal simplifi cação certamente 
reduzirá os custos burocráticos de controle.

Atraso no pagamento de prêmios: Um assunto crucial a considerar, como parte da 
padronização dos produtos, é a questão do atraso nos pagamentos. Uma característica 
do mercado-alvo dos microsseguros é a irregularidade na renda das pessoas. A regula-
mentação atual prevê que uma apólice perca a validade se o segurado deixar de pagar 
um prêmio. Esse dispositivo está em oposição frontal aos interesses do mercado-alvo 
dos microsseguros. Em outros países, as seguradoras resolveram essa questão lançando 
produtos que pagam a cobertura integral com o pagamento do prêmio em, por exemplo, 
10 prestações, permitindo assim que o segurado perca 2 pagamentos dos 12 previstos. 
Se o segurado pagar os 12, ele pode receber um bônus. No entanto, um recurso desse 
tipo só poderá ser usado no Brasil se houver mudança na regulamentação.

Prevendo a arbitragem nos regulamentos: O risco envolvido numa defi nição ampla 
dos microsseguros é que produtos que não deveriam se qualifi car como tal e que não 
visam a incluir no campo dos seguros as pessoas de baixa renda venham a tirar vanta-
gem das concessões do regulamento para vender seguros tradicionais que, na verdade, 
objetivam a clientela de renda mais alta. Por exemplo, em vez de vender a um cliente de 
alta renda uma apólice de vida com alto nível de benefício, a seguradora poderia vender 
múltiplas apólices de vida de microsseguro ao mesmo cliente, cujas coberturas somadas 
resultariam no valor desejado pelo cliente.

Um caminho para tentar evitar a arbitragem regulatória seria limitar os níveis de 
benefícios dos produtos de microsseguro de forma a que o custo das transações em 
“smurfi ng”137 fi que caro demais. Pelas razões aduzidas acima, essa regra iria frustrar 
muitos dos objetivos da política que pede a introdução do regime dos microsseguros. 
Uma abordagem alternativa seria limitar o uso dos microsseguros a um produto por 
categoria por usuário. Clientes que quisessem coberturas mais altas deveriam recorrer 
ao seguro tradicional. No entanto, para fazer cumprir tal regime seria necessário criar 
(ou adaptar) uma base de dados que registrasse todos os produtos de microsseguro, 
identifi cando os respectivos tomadores pelo seu CPF ou outro número identifi cador.

136 Tais padrões são habitualmente chamados de Padrões CAT, isto é, Custos razoáveis, Acesso fácil e Termos amigáveis.
137 Um termo usado para descrever a subdivisão de uma grande apólice numa quantidade de apólices menores.
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Microsseguradoras Exclusivas

A consequência de se estabelecerem concessões regulamentares para um regime de 
microsseguradoras exclusivas seria que todas as operações de uma seguradora licenciada 
estariam dentro do campo dos microsseguros (na microsseguradora exclusiva) ou as ope-
rações em microsseguros de uma seguradora que também ofereça seguros tradicionais 
precisariam ser claramente separadas das operações tradicionais e registradas numa 
contabilidade à parte. Isso implicaria a criação, pela Susep, de uma licença separada 
para microsseguros, com a especifi cação de exigências de capital e outras exigências 
reduzidas aplicáveis a tal licença.

Uma opção específi ca a ser considerada seria que microsseguradoras exclusivas 
com direito a usar exigências reduzidas de capital estariam limitadas em operar com 
microsseguros de baixo risco (como discriminado na Tabela 15), enquanto seguradoras 
maiores que já satisfazem os padrões da Susep quanto a capital e solvência poderiam 
operar com produtos de microsseguro classifi cados nas categorias de maior risco.

Para que o setor adquira força duradoura seria necessário que as exigências estabele-
cidas para as microsseguradoras exclusivas não fossem moldadas segundo as que regem 
as seguradoras existentes. Os requisitos deveriam ser de tal natureza que encorajassem 
a adesão de novas organizações. Esses estreantes poderão ser pequenos operadores dis-
postos a experimentar novas tecnologias ou combinações de produtos. Se os incentivos 
forem bem selecionados, pode-se até imaginar que algumas se animassem a pedir o 
registro de microsseguradora. Isso abriria novos e importantes canais de distribuição 
para outros produtos de microsseguro que não o funeral.

Intermediação dos Microsseguros
Facilitando vendas ativas por não-corretores: A análise de mercado mostra que o 

setor brasileiro de seguros desenvolveu vários e inovadores modelos de distribuição em 
massa utilizando captadores de clientes terceirizados como, por exemplo, varejistas, 
instituições fi nanceiras e companhias de utilidade pública com suas equipes de vendas. 
No entanto, esses modelos custam mais caro do que deveriam e, com frequência, vendem 
produtos que interessam mais a eles do que aos clientes de seguros. O desenvolvimento 
desses modelos é, em grande parte, devido ao regime de trabalho particular do Brasil, 
que considera haver relação de emprego em situações que, em outros países, seriam 
consideradas apenas serviços de agenciamento. Tal regime torna praticamente impossível 
pagar comissões a um representante sem incorrer nas obrigações patronais. A legislação 
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trabalhista não pode ser mudada pela regulamentação dos seguros, e nem é provável que 
ela venha a ser modifi cada a curto prazo pelo Congresso brasileiro.

A situação é agravada pelo fato de que a Lei dos Corretores estabelece que 
comissões de corretagem só podem ser pagas a corretores registrados como tal. 
Quando propostas de seguro são encaminhadas através de um representante (esti-
pulante) dos segurados e não através de um corretor – que é o caso da maioria dos 
seguros distribuídos segundo os modelos de distribuição em massa, que não usam 
corretores –, a lei estabelece que o valor equivalente de comissão será pago à Funenseg. 
Numa interpretação estrita da lei, a corretagem acabaria por ser paga em dobro: um 
primeiro pagamento à Funenseg e o segundo para o agregador terceirizado de clientes 
(e ao estipulante), que usaria a maior parte desse recebimento como incentivo à sua 
equipe de vendas. A maneira prática de lidar com essas regras é envolver um corretor 
na operação (provavelmente com uma taxa de corretagem mais baixa, dependendo dos 
serviços que o corretor irá prestar) e pagar também uma remuneração de incentivo ao 
agregador de clientes (que a repassará aos vendedores de sua equipe). Embora essa rotina 
pareça cumprir nominalmente os regulamentos dos seguros, não se pode ter certeza de 
que ela seria sustentável perante um juiz.

O desafi o na estruturação do regulamento dos microsseguros é facilitar a venda 
desses produtos pelas equipes de venda de terceiros (notando que a receita principal 
desses vendedores não derivará da venda de seguros) e, ao mesmo tempo, reforçar a 
posição das seguradoras, promovendo no público uma melhor consciência sobre a 
importância dos seguros, melhorando, portanto, a cultura sobre o assunto, e usando 
esses canais para vender uma mais ampla variedade de produtos. A situação não pode 
ser resolvida, contudo, através de legislação subordinada, no mínimo porque o regime 
de corretores foi estabelecido por uma lei do Congresso. Portanto, para emendá-lo será 
necessária outra lei.

O Projeto de Lei sobre Microsseguros promove uma solução potencial para esse 
problema (não contando com mudanças nas leis trabalhistas). Em primeiro lugar, ele 
cria uma nova fi gura legal, o corretor de microsseguros. Estes serão autorizados a 
intermediar apenas produtos de microsseguro. Os requisitos para se registrar como cor-
retor de microsseguros serão estatuídos pela Susep. Há, porém, uma importante área de 
incerteza: esses corretores de microsseguros, que receberão um treinamento mínimo (a 
proposta se refere a 30 horas), deverão se dedicar exclusivamente à venda de seguros? 
Ou todos os vendedores de terceiros (agregadores) que atualmente vendem seguros pode-
rão também se qualifi car como corretores de microsseguros? É difícil avaliar a grandeza 
potencial dessa força de trabalho; admitindo, porém, que os correspondentes bancários 
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(os quais são da ordem de 130.000 no Brasil) também terão permissão para negociar com 
microsseguros, pode-se imaginar uma vasta quantidade de corretores de microsseguros 
(da ordem de centenas de milhares). Treinar e licenciar esse grande número de pessoas 
poderá trazer difi culdades logísticas, o que indicaria a delegação desse trabalho, talvez 
às próprias seguradoras (como foi feito, por exemplo, na Colômbia). Admitindo essa 
interpretação mais ampla do que será o corretor de microsseguros (a qual, aliás, está 
contida na Seção 4 do Projeto de Lei), fi ca removida a incerteza sobre se será possível 
ou não pagar “corretagem” aos vendedores da equipe de um agregador. 

Outra inovação do Projeto de Lei sobre Microsseguros é a criação do correspondente 
de microsseguros. Esses correspondentes em grande parte preencherão as funções atual-
mente a cargo dos estipulantes. O Projeto, porém vai além da legislação atual, prevendo 
um acordo específi co entre a seguradora e o correspondente de microsseguro para reger 
seu relacionamento. Tal acordo, entre outras disposições, estabelecerá a remuneração 
que a seguradora pagará ao correspondente. O Projeto não vai tão longe quanto o regula-
mento bancário, que coloca sobre o banco a total responsabilidade sobre quaisquer ações 
(relativas a atividades bancárias) do correspondente. Seja como for, o reconhecimento 
legal do acordo entre a seguradora e o correspondente reforça a posição daquela face ao 
agregador terceirizado de clientes que é usado nos canais de distribuição em massa138.

Correspondentes bancários: Um importante tópico para o futuro da intermediação 
dos microsseguros é o dos correspondentes bancários. Estes constituem o principal canal 
para a distribuição de microsseguros no Brasil. Enquanto algumas cadeias de varejo 
(como as Casas Bahia) que agem como correspondentes bancários também mantêm 

138 Vale notar que a África do Sul recentemente introduziu um dispositivo legal semelhante relativo à propriedade da 
relação com o cliente. A Lei de Emenda aos Regulamentos de Seguro, de 2008, tem entre seus objetivos regular os acordos 
de ligação (“binder agreements”), inclusive a remuneração pagável sob tais acordos. “Binder agreements” é como são 
chamados os acordos entre uma seguradora e um terceiro com poderes para acertar condições, em nome da seguradora, 
com portadores de apólices. É uma função equivalente à do Estipulante, que na África do Sul é chamado de Administra-
dor. A legislação estipula que uma seguradora pode delegar a uma pessoa poderes para, em seu nome, vender apólices 
(menos as de resseguro), variar seu conteúdo ou renová-las. Tais poderes Incluem alterar o prêmio, determinar o valor do 
benefício, liquidar ou pagar sinistros. 
O Administrador signatário do Acordo de Ligação tem obrigação de revelar ao segurado o nome da seguradora e sua 
remuneração paga por aquela, manter uma contabilidade acurada e disponibilizar qualquer informação requerida pela 
seguradora. Uma estipulação importante para o cliente diz:

“(5) A despeito de qualquer disposição em contrário incluída no acordo contemplado na subseção (1), a segu-
radora de longo prazo que tenha subscrito o acordo continuará como proprietária das apólices e de quaisquer 
informações a elas relativas, sendo que, uma vez terminado o acordo, tais apólices e informações deverão ser 
entregues à seguradora.”

Isso foi incluído devido à preocupação das seguradoras sobre o excessivo poder nas mãos do administrador, que age como 
uma espécie de capataz da base de clientes, às vezes até deixando de compartilhar com a seguradora informações sobre 
os clientes. As mudanças foram, portanto, o resultado direto do movimento para que a propriedade das relações com o 
cliente passasse a ser da seguradora e não dos administradores.
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relações de distribuição (inteiramente separadas) com seguradoras, a grande maioria 
dos correspondentes bancários não tem tais relações. De acordo com os regulamentos 
bancários, esses correspondentes não têm permissão para negociar com seguros139. 
Nem tampouco o regulamento de seguros lhes permite intermediar seguros, a não se 
que se registrem como corretores. Acresce que o custo operacional para registrar e 
administrar milhares de correspondentes bancários individuais como estipulantes para 
seus clientes que podem ou não comprar apólices de seguro seria proibitivamente alto 
para as seguradoras. Duas mudanças regulamentares seriam necessárias para destra-
var esse canal de distribuição: em primeiro lugar, os correspondentes bancários, em 
sua capacidade como tal (e não em virtude de suas atividades originais), precisam ser 
autorizados a intermediar seguros. Essa mudança permitiria às seguradoras contratar 
grupos de correspondentes bancários para intermediar seguros. Tal mudança deve ser 
autorizada pelo Banco Central. Em segundo lugar, funcionários dos correspondentes 
precisariam ser autorizados a vender seguros – uma mudança que seria facilitada se o 
Projeto de Lei for aprovado e os funcionários puderem ser registrados como corretores 
de microsseguros. Com essas duas mudanças, estará sendo aberto no Brasil um vasto 
canal de distribuição para os microsseguros.

Pagamento de prêmios via bancos: O requisito legal que obriga o pagamento de 
prêmios via bancos140 também restringe as opções de intermediação disponíveis para as 
seguradoras, além de aumentar o custo da distribuição. Admitindo um valor de prêmio 
tão baixo quanto R$ 2 a R$ 7, uma tarifa bancária sobre a transação de R$ 1 ou R$ 1,50 
é muito onerosa, especialmente se o canal de distribuição usado (por exemplo, uma 
cooperativa ou uma congregação religiosa) for bem aparelhado para cobranças. Contudo, 
a Susep tem o poder legal de dispensar essa obrigação quando o valor do prêmio for 
igual ou menor do que 25% do salário mínimo, bem como no caso de apólices indivi-
duais de vida. Tendo em vista essa liberdade, seria o caso de estendê-la à maioria das 
categorias de microsseguros (senão a todos) cujos prêmios sejam iguais ou menores 
do que o teto de 25%.

Regime Fiscal para os Microsseguros
A necessidade de examinar o impacto dos impostos. Considerando a atual carga 

fi scal sobre a atividade de seguros, o regime de taxação proposto para os microsseguros 

139 A Resolução 3.110 do Conselho Monetário Nacional, datada de 31 de julho de 2003, estabelece as funções que podem 
ser desempenhadas pelos correspondentes bancários. Presentemente, tais funções estão restritas às atividades bancárias. 
O Banco Central do Brasil pode, a seu próprio talante, autorizar os correspondentes a se encarregar de outras tarefas. 
Contudo, até agora o Banco Central não autorizou os correspondentes bancários a distribuir seguros.
140 Artigo 8 da Lei 5.627, de 1970.
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(RET-Ms) é potencialmente um dos elementos mais importantes do Projeto de Lei sobre 
Microsseguros. Ao mesmo tempo, é provável que esse ponto se torne um dos aspectos 
mais controvertidos do novo regime proposto. Mudanças no regime fi scal terão de ser 
cuidadosamente consideradas e fundamentadas. Para estabelecer uma base para qualquer 
decisão sobre o futuro regime fi scal para os microsseguros será importante considerar 
os diferentes impactos do atual regime fi scal e do que será proposto sobre o setor de 
seguros e sobre as receitas do Estado. A seguir apresentamos uma primeira tentativa 
de formulação de um “modelo fi scal”, investigando a ordem de grandeza que se pode 
esperar de tais impactos.

Sensibilidade do modelo às hipóteses e dados. Note-se que o modelo é muito sen-
sível aos dados imputados e às hipóteses admitidas. Recomendamos, portanto, que a 
Susep teste e verifi que o modelo, substituindo, quando possível, as hipóteses feitas com 
dados mais acurados (ou, se não existirem, experimente diferentes cenários sob outras 
hipóteses). A representação apresentada a seguir é, portanto, um elemento para análise 
e não uma solução fi nal.

Metodologia. Para calcular o impacto atual do regime fi scal usamos como base 
o regime vigente como descrito na Seção “Regime Fiscal”. Como impostos diversos 
são aplicados a diferentes componentes (lucro após impostos, rendimento bruto, 
rendimento líquido, etc), desenvolvemos um modelo que mostra a decomposição 
do prêmio e da receita de investimentos em comissão (despesas de venda), des-
pesas administrativas, sinistros, renda de investimentos e prêmios de resseguro. 
Esses componentes permitem que se calculem prêmios brutos, prêmios líqui-
dos (diretos) e lucro antes do imposto, como mostrado no diagrama abaixo. 
Pode-se então calcular o impacto de impostos específi cos. Como a composição do 
prêmio e dos rendimentos varia signifi cativamente de uma categoria de produto para 
outra, e de uma seguradora para outra, modelamos o impacto dos impostos para cinco 
categorias de produtos, as mais prováveis de abrigar os produtos de microsseguro 
(vida em grupo, acidentes pessoais em grupo, seguro de vida prestamista, extensão 
de garantia e riscos múltiplos). Desta forma, pudemos usar a decomposição média 
dos prêmios dessas linhas de produtos tiradas da base de dados regulatórios da 
Susep, de maneira a chegar a um cálculo mais realístico do impacto dos impostos. 
Apesar de mais realístico, esse cálculo não dá uma resposta exata, uma vez que nem 
todos os seguros dessas linhas serão microsseguros e, por sua vez, nem todos os 
microsseguros estarão incluídos nessas categorias.
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Figura 43 – Composição dos prêmios para diversas linhas de produtos no Brasil (parcelas marcadas 
com asterisco são estimativas com base nas informações existentes no setor)

Fonte: Base de dados da Susep (para sinistros e comissões), hipóteses sobre despesas administrativas, prêmios 
de resseguro e retorno sobre o investimento baseados na experiência de grandes seguradoras. Lucro sobre 
as operações com seguros calculado com 100 menos o total das despesas e sinistros pagos

A decomposição de prêmios mostrada na Figura 43 está baseada numa combinação 
de dados reais e hipóteses razoáveis. Para ilustrar a composição proporcional, os cál-
culos foram baseados nos prêmios diretos, cujo valor foi tomado como 100. Os vários 
componentes dos prêmios foram expressos como frações desse número. Por exemplo, 
o valor “52” para taxa de sinistros na coluna Acidentes Pessoais em Grupo signifi ca 
que essa linha de produtos apresenta uma taxa de sinistros de 52% dos prêmios diretos. 
Os números para sinistros e comissões foram tirados da base de dados da Susep. 
As despesas administrativas não são registradas por linha de produto nessa base de 
dados, mas estão disponíveis com relação à empresa. Na modelagem, usamos os índices 
de custo de diferentes categorias de seguradoras para investigar o impacto nos diferentes 
cenários de custo. Na tabela acima, usamos vários índices de custos administrativos de 
uma grande seguradora, o que pode ter resultado numa avaliação otimista de efi ciência 
e lucro, porque seguradoras menores terão índices de custo mais altos. O retorno do in-
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vestimento e os prêmios de resseguro também não estão disponíveis por linha de produto 
na base de dados da Susep e, por isso, usamos estimativas com base em informações 
constantes dos relatórios anuais de várias seguradoras. Logo, todas as hipóteses que 
fi zemos carecem de ser avaliadas e adaptadas para que venham a corresponder mais 
proximamente à situação real de cada categoria.

Usando a composição do prêmio conforme calculada, o peso dos impostos pode ser 
avaliado aplicando-se o regime fi scal em vigor:

• IOF é calculado como 0,38% do prêmio bruto para as linhas ligadas a vida, e 7,38% 
para as linhas ligadas a bens. Por exemplo: isso resulta numa incidência de 0,39 uni-
dades por prêmio bruto para acidentes pessoais em grupo (ver Tabela 16 abaixo).

• COFINS é calculado como 4,65% dos prêmios brutos menos os sinistros.
• CSLL é calculada como 15% do lucro após impostos. Para calcular esse valor, de-

duzimos o IRPJ do valor do lucro.
• O IRPJ é calculado como 25% do lucro antes do imposto (rendimento líquido).
• PIS/PASEP é calculado como 1,65% sobre o rendimento bruto (incluindo o rendi-

mento de investimentos).

A atual carga fi scal é pesada. Os cálculos acima permitem que expressemos o im-
pacto dos diferentes impostos sobre os prêmios diretos, como se segue:

Tabela 16 – Carga fi scal atual sobre algumas linhas de seguros expressa em percentuais de valor 
dos prêmios diretos

Consequências dos Impostos 
Atuais (Unidades)

Acidentes 
Pessoais em 

Grupo

Garantia
Estendida

Vida em
Grupo

Riscos 
Múltiplos 

Vida 
Prestamista 

IOF 0,39 7,60 0,39 7,60 0,39

COFINS 4,05 4,19 2,42 3,77 3,63

CSLL 6,98 3,94 2,93 2,70 4,05

IRPJ 15,50 8,75 6,50 6.00 9,00

PIS/PASEP 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86

Impostos, total 28,78 26,34 14,10 21,93 18,93

Fonte: autores, com base no regime de impostos atual e em hipóteses

Para bem investigar o impacto do imposto, ele pode ser expresso como porcenta-
gem de outros componentes do prêmio ou de certos indicadores de desempenho (ver 
tabela 17). 
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Tabela 17 – Carga fi scal atual para alguns produtos expressa em relação a prêmios, lucro e 
sinistros

Impacto do Regime 
Atual de Impostos

Acidentes 
Pessoais em 

Grupo

Garantia 
Estendida

Vida em 
Grupo

Riscos 
Múltiplos

Vida 
Prestamista

% do prêmio bruto 28% 26% 14% 21% 18%

% do prêmio direto 29% 26% 14% 22% 19%

% do lucro antes do IR 46% 75% 54% 91% 53%

% do lucro operacional 55% 105% 88% 157% 73%

% dos sinistros 180% 203% 28% 100% 76%

Fonte: autores

O primeiro percentual mostra qual a proporção dos prêmios brutos que, em cada 
tipo de seguro, vai para o pagamento de impostos. A proporção varia de 14% para vida 
em grupo até 28% para acidentes pessoais em grupo. O segundo percentual mostra 
quanto os impostos levam do valor dos prêmios diretos (prêmios brutos menos prêmios 
de resseguro). Esse segundo percentual acompanha mais ou menos o primeiro.

O terceiro e o quarto percentuais indicam a carga fi scal em relação ao lucro antes 
do imposto e ao lucro operacional, respectivamente. É a receita obtida pelo governo em 
função dos ganhos dos proprietários e/ou investidores na fi rma de seguros. Em termos 
do lucro antes dos impostos, a carga fi scal vai de 46% nos acidentes pessoais em grupo 
até 91% nos riscos múltiplos. Comparada com o lucro operacional (underwriting profi t), 
a carga fi scal nos riscos múltiplos é quase 1,5 vez maior, e no caso de garantia estendida, 
a carga fi scal é praticamente igual ao lucro.

Por fi m, e muito importante para os microsseguros, a proporção dos sinistros mos-
tra que o Fisco com frequência recebe de cada prêmio uma parcela maior do que a que 
volta aos clientes sob a forma de sinistros. Expressa em termos do valor de sinistros 
pagos, a carga fi scal varia de 28% para vida em grupo até 203% para garantia estendida. 
Esses valores relativos são gerados particularmente pela baixa taxa de sinistralidade 
dessas linhas de produto.

Regime proposto para os microsseguros reduz signifi cativamente a carga fi scal. 
Para o novo regime, usamos a proposta para impostos contida no Projeto para os Mi-
crosseguros, a saber, um máximo de 1% dos prêmios brutos para o IOF (o que equivale 
a 0,38% para vida e 1% para não-vida), bem como um imposto combinado de 1% dos 
prêmios brutos mais a renda de investimentos gerada pelos microsseguros. O segundo 
conjunto de percentuais (em relação a prêmios brutos, prêmios líquidos, lucro e sinistros) 
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indicados abaixo é o resultado desses cálculos. Esses percentuais mostram a drástica 
redução do impacto dos impostos sob o novo regime proposto:

Tabela 18 – Impacto do regime de imposto proposto para o microsseguro expresso em porcentagem 
de prêmios, lucro e sinistros para algumas linhas de produtos

Impacto do Regime Fiscal 
Proposto (RET-Ms)

Acidentes 
Pessoais em 

Grupo

Garantia 
Estendida

Vida em 
Grupo

Riscos 
Múltiplos

Vida 
Prestamista

% dos prêmios brutos 1,5% 2,1% 1,5% 2,1% 1,5%

% dos prêmios diretos 1,5% 2,2% 1,5% 2,2% 1,5%

% do lucro antes do imposto 2,5% 6,2% 5,9% 9,0% 4,2%

% do lucro operacional 2,9% 8,6% 9,5% 15,4% 5,9%

% de sinistros 9,5% 16,6% 3,0% 9,8% 6,1%

Fonte: autores, com base na estrutura de impostos proposta no RET-Ms

Como a tabela torna claro, a carga fi scal nas microsseguradoras seria muito mais 
baixa do que a taxação atualmente imposta sobre as seguradoras que operam com 
microsseguros. Por exemplo, nos acidentes pessoais em grupo, o impacto nos prêmios 
brutos fi ca reduzido de quase 28% para apenas 1,5%. Os percentuais sobre o lucro antes 
dos impostos fi cam reduzidos de uma faixa de 46% a 91% (dependendo da linha) para 
uma faixa entre 2,5% e 9%, No caso do lucro operacional (underwriting profi t), os per-
centuais caem de um máximo de 157% (para riscos múltiplos) para 15,4%. A carga fi scal 
como porcentagem dos sinistros fi caria numa faixa de 3% a 16,6% no proposto RET-Ms, 
comparada com 28% a 203% (para garantia estendida) no regime atual.

Isso trará um signifi cante incentivo para a expansão dos seguros no mercado de baixa 
renda, especialmente se estes menores custos forem repassados aos consumidores sob 
a forma de menores prêmios (o que teria de ser monitorado). Em termos do objetivo da 
política pública de diminuir custos e aumentar a cobertura de riscos no mercado de baixa 
renda, a redução de impostos proposta acarretará um ganho expressivo.

Para avaliar o impacto fi scal. Ao fi m e ao cabo, será importante considerar também 
o impacto geral dessa concessão fi scal na arrecadação do Estado. A análise desse ponto 
está além do escopo do presente documento, mas esboçaremos a seguir uma possível 
abordagem. 

O passo um será calcular o impacto do regime fi scal dos microsseguros na receita 
do governo. Para isso, deverão ser feitas hipóteses sobre qual a proporção do total de 
prêmios gerados pelas linhas de produto estudadas que poderia ser classifi cada como 
microsseguro, além de estimar o custo médio da estrutura de gerenciamento que poderia 
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ser usado no cálculo141. Sobre essa base podem ser calculadas a arrecadação corrente 
e a que resultaria da adoção do regime (usando o valor total dos prêmios para as cinco 
categorias consideradas multiplicado pela porcentagem do que seria microsseguros). 
A diferença entre os dois valores seria a renúncia fi scal. Como não há dados disponí-
veis (a Susep não recebe separadamente os dados sobre microsseguros) recomendamos 
que diferentes cenários sejam ensaiados com proporções do mercado que poderiam ser 
consideradas como microsseguros (por exemplo, 5%, 10% e 20%).

Por outro lado, o regime do RET-Ms estimulará o mercado e incorporará mais clien-
tes à rede dos microsseguros, isto é, gerará a venda de apólices adicionais e os prêmios 
respectivos. O passo dois será calcular essa renda adicional. Mais uma vez, devem ser 
estudados vários cenários, com hipóteses sobre quantas novas apólices serão emitidas e 
qual o total de prêmios por elas gerado. Isso resultará na estimativa de um novo total de 
prêmios de microsseguro que formará a base sobre a qual será gerado o imposto previsto 
no RET-Ms. Como o IOF incluído no RET-Ms será diferente para o ramo vida e para os 
demais ramos, também será necessário estimar a proporção que haverá entre os seguros 
de vida e os de bens no mercado de microsseguros expandido. 

Além desse volume adicional de prêmios, pode-se imaginar que o regime dos mi-
crosseguros conduzirá à formalização, em alguma proporção, do mercado de assistência 
funeral que atualmente opera fora do setor de seguros. Para quantifi car essa hipótese 
(passo três) deve-se estimar o número de apólices de funeral informais que será for-
malizado. Em seguida, os mesmos cálculos sobre o RET-Ms serão aplicados sobre a 
estimativa.

Portanto, o impacto líquido do regime RET-Ms sobre a receita fi scal seria:

• A renúncia fi scal calculada no passo um,
• menos a receita ganha, conforme calculado nos passos dois e três.

O valor de proteger os ganhos sociais. O cálculo delineado acima mostrará o impacto 
direto da mudança fi scal proposta sobre a receita do governo. Contudo, ele não refl etirá 
o impacto global nas fi nanças do governo. Para avaliar tal impacto, seria necessário não 
apenas uma avaliação dos efeitos na arrecadação, mas também dos efeitos nos gastos 
públicos. Cobertura inadequada de riscos no mercado de baixa renda pode ameaçar os 
ganhos obtidos na inclusão social e pode levar as pessoas a se tornarem dependentes do 

141 Como notado acima, a análise apresentada nesta seção está baseada no custo da estrutura de gerenciamento de uma 
seguradora de grande porte. Para se chegar a estimativas mais acuradas do impacto global, ter-se-ia que fazer uma esti-
mativa do custo médio de uma estrutura de gerenciamento. Alternativamente, poder-se-ia usar dois cenários, um de alto 
custo e outro de baixo custo para se chegar a uma gama de impactos.
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Estado, como no Programa Bolsa-Família. Isso quer dizer que as concessões fi scais que 
sejam dadas aos microsseguros poderão gerar no futuro signifi cativas economias, as 
quais provavelmente excederão o sacrifício feito na arrecadação. Novamente, algumas 
hipóteses poderão ser feitas – com base na atual cobertura dada pelo Bolsa-Família e 
pelos padrões de uso que nele se podem observar – para se chegar a uma estimativa da 
contenção de despesas.
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Apêndice 1 – Panorama do Mercado de 
Microcrédito Produtivo

História do envolvimento governamental no mercado tradicional de MFI. Para melhor 
entender o papel das várias instituições que fornecem microcrédito, sejam reguladas ou 
não pelo BACEN, é importante considerar a estrutura regulatória estabelecida para o 
microcrédito e as iniciativas governamentais para seu desenvolvimento. De acordo com 
a Lei Federal 10.735, de 2003, os bancos comerciais e a Caixa Econômica Federal são 
obrigados a dedicar ao microcrédito 2% do valor dos depósitos à vista – ou recolher esse 
fundo como reserva adicional. Nossas consultas revelaram que a maioria dos bancos, 
na verdade, escolhem essa última opção. Os fundos para microcrédito são canalizados 
para o setor através do Programa Nacional para o microcrédito Produtivo Orientado 
(PNMPO). O Programa foi estabelecido pela Lei Federal 11.110, de 2005, sob o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE). Os clientes visados são microempresários, defi nidos 
como pessoas físicas ou jurídicas engajadas em atividades produtivas cujo faturamento 
anual não exceda R$ 120.000 (Gonzalez et al., 2009). As seguintes entidades podem se 
qualifi car para operar com microcrédito, desde que se registrem no MTE:

• Cooperativas de crédito independentes;
• OSCIPs (Organizações Sociais Civis de Interesse Público);
• SCMEPPs (Sociedades de Crédito para Microempresários e Empresas de Pequeno 

Porte); e
• Agências de Desenvolvimento.

Essas entidades, portanto, existem para encaminhar esses fundos obrigatórios aos 
microempresários.

É desconhecido o tamanho total do setor de microcrédito produtivo. O mais completo 
levantamento feito até agora sobre a oferta de microcrédito foi realizado por Soares & 
Melo Sobrinho em 2008, como citado por Gonzalez et al. (2009). O estudo mapeia o 
mercado de microcrédito produtivo em dezembro de 2007 assim:
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Tabela 19 – Composição do mercado de microcrédito, dezembro 2007

Tipo Entidades Clientes Valor médio dos 
empréstimos

Valor total (R$ × 106) 
dos empréstimos

SCMEPPs 53 20.145 2.531,92 51,01
ONGs, OSCIPs & fundos 
públicos 143 94.856 724,47 68,72

CrediAmigo 1 299.975 782,07 234,60
Cooperativas de 
microempresários 27 64.637 3921,06 253,45

Bancos privados 4 65.587 1680 78,80
Fundos vinculados* – 518.182 970,74 503,02
Total 228 1.063.383 1.768,38 1.189,49

* Fundos vinculados são aqueles que saem dos 2% dos depósitos à vista recebidos por várias entidades 
fi nanceiras. Portanto, eles se superpõem com outras categorias e não devem ser somados na oferta total de 
microcrédito produtivo (Gonzalez et al., 2009).
Fonte: Soares & Melo Sobrinho (2008),citado em Gonzalez et al. (2009)

Passados dois anos, esses números se mostram desatualizados em pelo menos dois 
itens: de acordo com o BACEN (2009), as cooperativas de crédito agora têm um contin-
gente de membros que supera 4 milhões. Acresce que o CrediAmigo está se aproximando 
da marca de 500.000 clientes, e continuará crescendo (consulta ao CrediAmigo, 2009).
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Apêndice 2 – Debate Internacional sobre 
Distribuição Ativa Versus Distribuição Passiva

Internacionalmente, tem ocorrido um debate sobre os méritos das vendas de seguros 
“passivas” versus as “ativas”, para superar os desafi os de distribuição no mercado dos 
microsseguros. O raciocínio é que as vendas ativas, embora permitam um melhor esclare-
cimento sobre o produto, proporcionando ao consumidor uma escolha mais bem avaliada, 
envolvem com frequência um custo mais pesado. O modelo de negócio tradicional, com 
um corretor ou agente despendendo de grande esforço pessoal nas vendas, simplesmente 
não é viável num mercado de prêmios tão baixos como o de microsseguros. Em resposta 
a essa difi culdade, foram criados modelos alternativos de distribuição que reduzem o 
grau de “atividade” nas vendas de seguro. Incluem-se entre eles distribuição através de 
empresas de utilidade pública e de empresas de varejo, além de vários projetos-piloto 
com empresas de telefones celulares que foram lançados em vários países da América 
Latina, da Ásia e da África (sendo a África do Sul o exemplo mais notável). Mas será 
que os modelos passivos de distribuição realmente reduzem custos e resolvem o duplo 
desafi o da distribuição? 

O Cenfri está conduzindo pesquisas sobre esse assunto na África do Sul (e glo-
balmente, por encomenda da Unidade sobre Inovação no Microsseguro, da OIT) cujas 
conclusões preliminares são as seguintes:

• Modelos passivos funcionam bem, especialmente onde os níveis de renda são mais 
altos, onde exista uma boa consciência sobre determinado produto (por exemplo, na 
África do Sul o seguro funeral é o único tipo que de seguro que tem sido vendido 
com sucesso através de canais passivos) e onde as redes de varejo e de serviços pú-
blicos são bem desenvolvidas (a distribuição por redes de varejo simplesmente não 
funciona em países de baixa renda como Uganda, Tanzânia ou Zâmbia, nos quais 
não há grandes redes de varejo).

• Contudo, modelos ativos funcionam melhor. Eles funcionam bem quando dividem 
os custos com outras vendas (com as vendas de seguros “pegando carona” nas ven-
das de outros produtos especialmente quando estes são vendidos a crédito). Nisso, o 
Brasil oferece os melhores exemplos, com as parcerias varejista-seguradora.

• Em terceiro lugar, a tecnologia é um importante fator de efi ciência, embora não 
seja o coração do modelo de distribuição dos microsseguros. Quando projetos-
piloto tecnologicamente inovativos como o uso de telefones celulares foram lançados, 
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a experiência mostrou que a tecnologia é, sem dúvida, um facilitador, mas não o 
propulsor para o sucesso de determinado modelo. Nisso, a África do Sul é, uma vez 
mais, um exemplo:
– Uma seguradora concluiu que, a despeito do marketing intensivo de um produto 

que ela julgava quase perfeito para as necessidades do mercado-alvo e que foi 
ativado através do SMS, oferecendo prêmios, os consumidores simplesmente não 
compraram o que ela ofertava. Eles continuaram preferindo um documento, uma 
apólice escrita, e não mostraram confi ança num modelo baseado em tecnologia 
de telefones celulares. Essa não-aceitação pode dever-se em parte ao fato de não 
ter havido contato direto com um vendedor que pudesse ter explicado aos clientes 
potenciais os méritos do modelo. A seguradora confi ou em técnicas “passivas” de 
marketing, como anúncios, cartazes em pontos de transporte, etc. Outra lição a ser 
aprendida é que nem sempre o mais barato é considerado melhor. Se o produto 
é muito barato, os clientes potenciais podem fi car desconfi ados ou pensar que o 
produto não lhes oferecerá algo que valha a pena, por não terem tido quem lhes 
informasse o valor real da cobertura oferecida.

– Em outro modelo (o caso de maior sucesso em vendas passivas na África do 
Sul), a tecnologia SMS contribuiu para a persistência (fi delidade). Apólices de 
seguro funeral são comercializadas nas lojas de um grande varejista de roupas 
populares com presença em todo o país sem que as vendas sejam estimuladas 
pelo pessoal da loja. Os segurados têm de ir à loja todos os meses para pagar o 
prêmio em dinheiro, e recebem um lembrete via SMS um ou dois dias antes do 
vencimento. Isso reduziu signifi cativamente o giro de clientes.
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Apêndice 3 – Regulamentação dos Microsseguros – 
Lições Tiradas de Exemplos Internacionais

O Brasil não é o primeiro país a adotar uma regulamentação para os microsseguros, 
havendo muito a ser aprendido sobre como outros países estão conduzindo o assunto, 
quais os vários elementos da regulamentação de microsseguros que estão sendo cober-
tos e de que maneira. Ao mesmo tempo, outros países já podem aprender muito sobre o 
processo brasileiro desenvolvido até aqui. A tabela seguinte apresenta um sumário dos 
precedentes internacionais relativos a uma defi nição de microsseguro que assegure a 
mira na população de baixa renda, bem como aspectos-chave dos sistemas regulatórios 
aplicáveis (“microsseguros” abreviado como “MS”):
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Discutiremos a seguir a estrutura regulatória de cada um desses países em mais 
detalhes, antes de tirar as lições que eles possam oferecer ao caso do Brasil. 

Índia. A Índia não fez concessões em termos de capital ou exigências operacionais 
para entidades que desejem oferecer o microsseguro. No entanto, ela apresenta um dos 
mais claros exemplos de onde exigências regulamentares sobre intermediação foram 
aliviadas para produtos de microsseguro.

Para favorecer a penetração de seguros no mercado de baixa renda, a Índia imple-
mentou em 2002 um sistema de quotas para alcançar o setor rural e social143. As quotas 
vão subindo com o tempo (IAIS/MIN JWGMI, 2008, baseado em M-Cril, 2008) e 
estabelecem que:

• 5% de todas as apólices de vida deverão ser vendidas em áreas rurais no Ano 1 su-
bindo para 16% no Ano 5. 

• Para seguros não-vida, 2% do total bruto de prêmios subscritos deverão vir de áreas 
rurais no Ano 1, passando a 5% no Ano 5. 

• Nos setores sociais, cada seguradora deverá manter 5.000 apólices no Ano 1, subindo 
para 20.000 no Ano 5, tanto no ramo vida quanto em seguros gerais.

Reconhecendo as difi culdades de distribuição que as seguradoras terão, por esta-
rem sendo forçadas a entrar em mercados rurais de escassos serviços, os produtos de 
microsseguros foram defi nidos na regulamentação e ganharam regras de distribuição 
simplifi cadas.

Regulamentação dos microsseguros, 2005. Tal regulamentação incorpora o com-
promisso da Autoridade Indiana para Desenvolvimento e Regulamentação do Seguro 
(IRDA) para estender o alcance do setor de seguros. Ela cria uma categoria específi ca de 
agentes de microsseguros para distribuir produtos em favor de seguradoras registradas. 
Como indicado na tabela, os produtos de microsseguro são defi nidos de forma a abranger 
o ramo vida e os seguros em geral.

A defi nição é feita de acordo com o benefício máximo e mínimo, o mínimo/máximo 
termo da apólice de seguro e mínima/máxima idade de entrada, assim como algumas 
exigências de simplifi cação. Como mostrado na tabela anterior, as especifi cações variam 
de acordo com o tipo de cobertura oferecido (IAIS/MIN JWGMI, 2008, baseado em 
M-Cril, 2008).

143 Defi nido como “trabalhadores não-organizados, (e) vulneráveis economicamente ou classes desvalidas em áreas 
urbanas ou rurais”.
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Todas as vendas de produtos de microsseguro contarão para as obrigações rurais e 
sociais das seguradoras (embora os seguros rural e social não necessariamente sejam 
microsseguros). Os fornecedores de tais produtos não recebem qualquer concessão 
prudencial ou institucional. O limite de campo de atuação entre seguro de vida e não-
vida é relaxado, já que é permitida a junção de elementos de seguro de vida e não-vida 
num mesmo produto, contanto que os dois elementos sejam segurados por diferentes 
seguradoras (IAIS/MIN JWGMI, 2008, baseado em M-Cril, 2008).

Categoria de agente de microsseguro. Agentes de microsseguro deverão assinar um 
“acordo de operação” com uma seguradora do ramo vida e/ou uma dos ramos não-vida. 
Apenas organizações sem fi ns lucrativos (como grupos de autoajuda, ONGs e MFIs) 
poderão se registrar como agentes de microsseguros. Ficarão excluídas entidades lucra-
tivas tais como bancos rurais e MFIs lucrativas. Um agente de microsseguro não poderá 
distribuir qualquer produto que não seja de microsseguro (IAIS/MIN JWGMI, 2008, 
baseado em M-Cril, 2008).

Concessões para agentes de microsseguros. Embora todos os tipos de intermediários 
possam distribuir microsseguros, apenas os agentes de microsseguros serão benefi ciados 
com certas concessões. Uma vez registrado como agente de microsseguro, será exigi-
do um treinamento básico (25 e não 50 horas de treinamento obrigatório, e nenhuma 
exigência sobre exames). Os agentes de seguro podem cobrar comissões mais altas do 
que no resto do setor (no qual é permitido, contudo, o recebimento de comissões com o 
primeiro pagamento). Não obstante, o sentimento geral do mercado é que as comissões 
estão ainda muito baixas para que as vendas de microsseguros se tornem viáveis (IAIS/
MIN JWGMI, 2008 , baseado em M-Cril, 2008).

Filipinas. As Filipinas abriram espaço prudencial e institucional para o fornecimento 
de seguros por entidades baseadas em comunidades, além das seguradoras tradicionais. 
Uma importante característica da regulamentação prudencial e institucional nas Filipinas 
é a permissão para trabalhar com um nível de capital mais baixo. Já em 1974 foi intro-
duzido um segundo nível de exigências de capital para fornecedores de microsseguros 
que tradicionalmente objetivam o mercado de baixa renda. As chamadas Associações 
de Benefícios Mútuos (MBAs, na sigla em inglês) têm permissão para oferecer a seus 
membros produtos de seguro com uma carga regulatória reduzida e menores exigências 
de capital. Mais recentemente, esse regime de diferentes níveis foi estendido para incluir 
mais os seguintes níveis (IAIS/MIN JWGMI 2008, baseado em Rimansi, 2008):

• Seguro Comercial. Sob o Memorando Circular 2-2006, as exigências de capital míni-
mo foram aumentadas para 1 bilhão de pesos fi lipinos (US$ 24.000) para seguradoras 
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novas de vida e não-vida, e o dobro disso para seguradoras mistas (vida e não-vida), 
o que representou um aumento considerável sobre a quantia de $1,2 milhão que era 
exigida anteriormente de seguradoras comerciais.

• Cooperativas. A Comissão de Seguros tem poder de decisão para reduzir esta exi-
gência até a metade para cooperativas, mas até agora nenhuma cooperativa requereu 
o registro sob essa condição, porque as diretrizes específi cas para implementação 
dessa cláusula no Código das Cooperativas ainda não foram formuladas.

• MBAs existentes. As MBAs existentes devem ter capital de PhP 12,5 milhões 
(US$ 305.000), um aumento considerável em relação à exigência prévia de capital 
mínimo obrigatório (PhP 10.000).

• Novas MBAs. Esse aumento é ainda mais pronunciado para novas MBAs. Elas agora 
precisarão de Php 125 milhões (cerca de US$ 3m).

• MBAs de microsseguros. MBAs de microsseguros (ver abaixo) devem ter capital 
de Php 5 milhões (US$ 122.000), que deve ser elevado ao longo do tempo para o 
nível das MBAs já existentes. É a única categoria para a qual tal elevação gradual é 
permitida.

Defi nição de microsseguro. Alinhada com o objetivo do governo sobre inclusão 
fi nanceira, a Comissão de Seguro lançou em 2006 o Memorando Circular 9-2006, com 
o objetivo de incrementar o uso do microsseguro. Ela defi ne o microsseguro como um 
seguro (de vida ou não) que objetiva mitigar os riscos dos pobres e desprotegidos. Ele é 
defi nido em termos de um prêmio máximo (de cerca de US$ 25,50 por mês) e benefícios 
máximos (de aproximadamente US$ 4.000) apenas para seguro de vida (nenhum teto 
de benefício se aplica às apólices de seguro não-vida classifi cadas como microsseguro). 
A Circular também estipula que as apólices devem apresentar claramente todos os detalhes 
relevantes, devem ser fáceis de entender e as respectivas exigências de documentação 
devem ser simples. A cobrança de prêmios deve coincidir com o fl uxo de caixa do mer-
cado alvo para que não seja onerosa.

Espaço Institucional. Embora qualquer seguradora registrada possa oferecer produtos 
de microsseguro, as concessões regulamentares criadas na circular se aplicam apenas 
às MBAs de microsseguro. Para ser reconhecida como tal é preciso que a MBA venda 
apenas microsseguros e tenha mais de 5.000 associados.

Concessões. Como descrito acima, as MBAs de microsseguro têm permissão para 
ter capitais mínimos reduzidos em comparação com novas MBAs (o mesmo das MBAs 
existentes). Se elas não forem capazes de obedecer a isso, uma quantia ainda menor é 
permitida, mas terão de aumentar seu capital a uma taxa de 5% da coleta de prêmio bruto 
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por ano até alcançar o capital mínimo exigido. Além do exposto, a Circular requer o 
estabelecimento de uma série de padrões de desempenho, adequada à capacidade e ati-
vidades das MBAs do microsseguro para avaliar, entre outros, sua solvência, governança 
e gerenciamento de riscos (IAIS/MIN JWGMI, 2008, baseado em Rimansi, 2008).

África do Sul atualmente criando a estrutura reguladora do microsseguro. As preo-
cupações sobre abuso potencial dos consumidores no mercado de baixa renda, combinadas 
com o compromisso do governo de remover barreiras reguladoras ao desenvolvimento 
do mercado, induziram o Tesouro Nacional (o órgão regulador para o setor fi nanceiro) 
a reconsiderar as bases reguladoras do seguro na África do Sul. O objetivo é criar uma 
regulamentação em separado para os microsseguros de forma a: (i) abaixar o custo do 
cumprimento da regulamentação para facilitar o alcance do mercado de baixa renda 
pelas seguradoras formais; e (ii) promover a formalização e opções de classifi cação para 
o grande mercado informal atual.

Valendo-se de lições das Filipinas e da Índia. O plano regulatório proposto para a 
África do Sul levou em consideração cuidadosamente os exemplos da Índia e das Fi-
lipinas, e foi projetado para conseguir a melhor combinação de ambos, estabelecendo 
regras explícitas para os seguros e para a intermediação. Somente abordando a completa 
cadeia de etapas do processo de vender seguro aos pobres pode-se estabelecer um siste-
ma que permita ao mercado se desenvolver sem encontrar tropeços. O plano regulador 
sugerido para a África do Sul é semelhante àquele das Filipinas no que determina a 
redução de capital e dos custos de atendimento a exigências legais para entidades que 
desejem oferecer produtos de microsseguro, estendendo, assim, o alcance do forneci-
mento de microsseguro para além das seguradoras tradicionais. Dentro da categoria de 
microsseguro não há, todavia, diferenças em exigências de capital propostas, isto é, a 
diferenciação das exigências de capital é baseada na categoria do produto ofertado mais 
do que na forma institucional do ofertante. O plano sul-africano se assemelha ao da Índia 
por incluir aspectos de conduta do mercado, porém procura se afastar das restrições do 
sistema indiano, que limita a distribuição de microsseguros a entidades específi cas.

Proposta de espaço para microsseguro baseado em risco. O caminho escolhido 
para criar tal estrutura dedicada ao microsseguro foi adaptar o regulamento ao risco 
associado com o microsseguro.

Elementos da estrutura. As propostas para uma estrutura reguladora de microssegu-
ro estão contidas num Documento para Discussão emitido pelo Tesouro Nacional para 
comentário público durante 2008. Tais propostas foram largamente discutidas através 
de consultas públicas e arrazoados, e agora precisam ser terminadas e reduzidas a um 
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conjunto de parâmetros que possam ser postos em vigência. As defi nições propostas 
para delimitar a conduta no mercado e o risco prudencial são:

• Benefícios limitados a R$ 50.000 (~US$ 6.000) por apólice (ou por risco, no caso 
de seguro de bens).

• Duração dos contratos inferiores a 12 meses, porém renováveis sem novos períodos 
de carência.

• Cobertura limitada apenas a riscos (excluídos contratos de poupança a longo prazo).
• Condições redigidas em termos simples (detalhes a serem defi nidos).

O regime regulatório proposto a ser aplicado aos microsseguros é:

• Campo de atuação (demarcação). A subscrição de vida e não-vida será permitida 
à mesma entidade. Isso retira a demarcação estrita entre seguro de vida e não-vida 
para os microsseguros, reconhecendo-se o fato de que o microsseguro é contratado 
na base de riscos de curto prazo, sejam de vida ou não-vida.

Concessões. As concessões dadas ao microsseguro se referem a:

• Espaço institucional e governança corporativa. Contrastando com a administração 
convencional de seguros, onde apenas companhias públicas registradas podem for-
necer seguros, o espaço institucional para microsseguro está aberto para “friendly 
societies” (sociedades amigas, a forma legal para grupos de risco compartilhado 
baseados em comunidades na África do Sul) e cooperativas. Todas as entidades 
estarão sujeitas a uma série de requisitos de conduta corporativa. Os detalhes desses 
requisitos ainda estão por ser defi nidos.

• Requisitos prudenciais para microsseguradoras exclusivas. As microsseguradoras 
serão limitadas a fornecer apenas produtos defi nidos como microsseguro. O sistema 
de aprovação dos produtos será simples: protocolar junto ao órgão supervisor e usar. 
As microsseguradoras serão sujeitas a uma exigência mínima de capital inicial de 
3 milhões de Rands (~US$ 400.000), o que é bem menos do que a exigência atual 
de R 10 milhões (~US$ 1.200.000) para as seguradoras que operam no ramo vida e 
R 5 milhões (~US$ 600.000) para as que operam nos ramos não-vida. As reservas 
serão estabelecidas num modelo padrão simplifi cado semelhante ao que atualmente 
se aplica no setor não-vida (uma porcentagem do faturamento do ano anterior). 
Os detalhes do regime ainda estão por ser estabelecidos, mas está prevista uma re-
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dução das exigências organizacionais (como, por exemplo, a necessidade de ter um 
atuário no ramo vida) e também no nível de investimentos (uma vez mais, na linha 
do que hoje é exigido das seguradoras que trabalham nos ramos não-vida e a curto 
prazo). Esses parâmetros foram determinados por modelagem atuarial, mas ainda 
precisam ser refi nados para se ter certeza de que eles assegurarão níveis aceitáveis 
de risco para o sistema.

• Exigências de conduta de mercado para produtos de microsseguro. Propõe-se uma 
regulação da intermediação similar àquela em uso corrente para intermediários de 
seguro funeral, a saber:

– Comissões sem limite, pagas com cada parcela do prêmio (não há pagamento 
total no início).

– Requisitos de experiência reduzidos, mas treinamento será exigido.
– Aconselhamento dispensado (mas as comissões sem teto deverão favorecer os 

contatos face a face, quando ocorrerá aconselhamento).
– Informações redigidas em linguagem clara e simples.

Tanto as microsseguradoras dedicadas quanto as tradicionais que venderem micros-
seguros terão de fornecer informações estatísticas ao órgão supervisor para que possa 
haver um monitoramento efi caz.

Regulamentação de microsseguro como parte de um processo mais amplo. Em para-
lelo com a implementação do plano regulatório do microsseguro será criado um regime 
aperfeiçoado de observâncias, de proteção ao consumidor, com recursos previstos e de 
suporte à formalização dos negócios das funerárias.

Peru. No Peru, o mercado-alvo para microsseguro é de 8,9 milhões de pessoas 
de baixa renda que não vivem em pobreza total, mas são pobres. A estimativa é que a 
clientela potencial básica de microsseguro seja de 1,1 milhão de pessoas, composta de 
clientes das MFI, pessoas que usam agências de transferências monetárias, associados 
de cooperativas e membros de associações e grupos sociais. É, portanto, uma defi nição 
bastante restritiva do mercado de microsseguro (SBS, 2007).

Esboço do plano. A regulamentação do microsseguro foi apresentada pela primeira 
vez em março 2007 através da Resolução 215-2007 da SBS144. Essa Resolução trata de 
seguros de vida e de bens, mas não o seguro de saúde, com exceção de consultas médi-
cas por telefone e obtenção de uma segunda opinião médica. Está focada num modelo 
seguradora-agente, no qual varejistas, MFIs, instituições fi nanceiras, cooperativas de 

144 Superintendência de Bancos, Seguros e Fundos Privados de Pensão.
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crédito e poupança, operadores de transferências monetárias, organizações sociais ou 
outras atuam como canais de distribuição coletiva (em oposição ao tradicional canal 
seguradora-corretor). O agente tem mandato ofi cial para agir como mediador entre a 
seguradora e os clientes, podendo pagar sinistros em nome da seguradora. As principais 
características do regime são (SBS, 2007)145:

• A cobertura deve ser dada por uma seguradora autorizada.
• O regime distingue apólices de grupo e individuais.
• A proporção entre prêmio máximo e cobertura máxima é de 1.000 (prêmio máximo 

de US$ 3,30 para uma cobertura máxima de US$ 3.300)
• É exigido das fi rmas de microsseguros que “tenham foco na simplicidade”, mas sem 

determinar diretrizes sobre o que a simplicidade compreende, embora especifi que 
que as apólices individuais devem ser simplifi cadas, enquanto que para a cobertura 
de grupos podem ser emitidos certifi cados ou apólices sumarizadas. Isso parece se 
alinhar bem com a distinção entre propostas e tickets feita no Brasil.

• Não há dedutíveis permitidos e nem se permite que os contratos de seguros prevejam 
condições especiais ou exclusão de portadores de apólices.

• Há uma tolerância de 30 dias para prêmios atrasados, após os quais a cobertura cessa 
automaticamente.

• Sinistros deverão ser pagos dentro de 30 dias após a apresentação da documentação 
necessária.

• Sinistros podem ser pagos através do agente ou diretamente ao portador da apólice.
• Portadores de apólices podem apresentar queixas ao agente (por exemplo, sobre 

atrasos no pagamento de sinistros), as quais deverão receber atenção da seguradora 
dentro de, no máximo, 15 dias.

• Ainda que a seguradora seja responsável pela emissão das apólices e pelo pagamento 
dos sinistros e, em última instância, seja responsável por alguma informação errada 
que o agente dê ao cliente, existe uma obrigação do agente, de seus empregados ou 
colaboradores (MFI, cooperativas, etc.) de informar o cliente sobre os microsseguros 
em relação a outras operações fi nanceiras, assim como sobre os benefícios e custos 
em geral.

• Os requisitos sobre registro das operações e relatórios se aplicam a:

– As seguradoras deverão manter um registro de todas as apólices, certifi cados 
e apólices simplifi cadas, e os agentes e escreventes de vendas deverão manter 
cópias de todos os documentos.

145 http://www.sbs.gob.pe/portalSBS/Seguros/MIC2007_P1_Presentation_Gomez.pdf
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– Antes de lançar um produto, os detalhes respectivos deverão ser enviados à SBS 
e depois as apólices de microsseguros deverão ser registradas com eles (não está 
especifi cado se a aprovação será prévia ou pelo sistema expedito, protocolar 
junto ao órgão supervisor e usar). No ato do registro, informações gerais sobre 
a apólice deverão ser enviadas ao website da SBS.

– Portadores de apólices que possuam apenas certifi cados (apólices sumárias) 
devem ter acesso (se solicitarem) à documentação completa sobre a apólice.

– As microsseguradoras deverão reportar informações estatísticas detalhadas 
à SBS. 

Concessões. A única concessão que a nossa revisão revelou em resposta a essas 
estipulações foi a abertura de um canal de distribuição além do modelo tradicional 
seguradora-agente.

Regulamentações revistas segundo observações da prática. No fi m de 2007 apenas 
duas MFIs haviam se engajado na venda de microsseguros, com um total de 6.300 clien-
tes (apenas 0,5% da base estimada de clientes), o que a SBS considerou problemático, 
enfatizando a necessidade de “melhorias no desenho dos produtos de microsseguro, para 
que fi cassem de acordo com as necessidades básicas dos domicílios de baixa renda”. 
A cobertura deveria ter como alvo os riscos mais básicos e os produtos deveriam ser o 
mais simples possível como um primeiro passo, passando a produtos mais complexos 
com o tempo (SBS, 2008). Alguns aspectos dos requisitos, tais como não haver limites 
nos termos do contrato nem exclusões por condições físicas anteriores ou avaliação in-
dividual de risco mostraram-se claramente desafi antes. Os limites postos na defi nição 
também foram considerados irrealistas e tiveram de ser revistos (Wiedmaier, 2009146). 
A necessidade de mais profunda pesquisa de mercado e de conscientizar a clientela-alvo 
foi enfatizada (SBS, 2008).

Nova regulamentação para o microsseguro. No fi m de outubro de 2009, uma nova 
resolução sobre microsseguros (Resolução 14.283-2009147) foi passada para melhorar o 
plano. O microsseguro é simplesmente defi nido como “seguro que fornece proteção para 
a população de baixa renda” através de apólices de grupo ou individuais por companhias 
de seguros autorizadas. A maior mudança introduzida é o fato de os limites monetários 
terem sido removidos como parte da defi nição de microsseguro. Além disso, o requisito 
de que “nenhuma verifi cação antecipada pode ser feita em relação a pessoas ou pro-

146 Apresentação por Marina Wiedmaier, GTZ, no seminário sobre política, como parte da conferência anual da Munich 
Re que teve lugar em Dakar, Senegal , de 3 a 5 de novembro de 2009.
147 Vale notar que tiramos da Web a tradução desta Resolução e, portanto, pode nos ter escapado alguns detalhes da 
estrutura proposta. 
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priedade segurável”, isto é, não pode haver avaliação de risco individual, foi abrandado, 
estabelecendo que tais verifi cações podem ser incluídas, “se necessárias”, mas terão de 
estar de acordo com “a cobertura oferecida pelo microsseguro”. O mesmo se aplica para 
o requisito que diz que não pode haver restrições.

Especifi cações mais detalhadas foram também incluídas sobre o que um documento 
simplifi cado de apólice de microsseguro deve conter. Terá de ser um documento simples 
que contenha:

• o nome e endereço da seguradora; 
• o nome, identidade, data de nascimento e endereço do segurado;
• detalhes sobre o que será coberto e o que estará excluído;
• o procedimento para apresentação de reclamações (sinistros);
• o prazo-limite para pagamento dos sinistros;
• o procedimento para queixas; e
• o direito do segurado de requisitar uma apólice de inteiro teor, que deverá lhe ser 

entregue, pelo intermediário, no prazo máximo de quinze dias após o pedido.

México. No México, 20% da população vive com menos de $2/dia e 45% da população 
empregada ganha menos de dois salários mínimos por mês. Aos olhos da reguladora de 
seguros, CNSF, esse fato faz o microsseguro particularmente relevante, considerando 
que essa parte da população não tem acesso ao seguro convencional (Aguilera Verduzco, 
2007). Assim sendo, a expansão do microsseguro servirá tanto um objetivo social (dimi-
nuição de risco para os pobres) quanto um objetivo fi nanceiro (aumento da penetração 
dos seguros no mercado).

Algumas das especifi cações estabelecidas são as seguintes (conforme resumidas no 
GTZ 2008; Aguilera Verduzco, 2007):

• O microsseguro deve ter um termo contratual de um ano, renovável automaticamen-
te, a não ser quando for ligado a crédito, caso em que o seguro cobrirá o termo do 
empréstimo.

• Os contratos devem ser claros, fáceis de entender, e simples (o que se entende por 
simplicidade não está detalhado).

• O processo de pagamento do prêmio deve ser simplifi cado e levar em conta que o 
fl uxo de renda das pessoas do mercado-alvo é irregular. Os prêmios podem ser pagos 
à vista, debitados numa conta bancária ou deduzidos do rendimento em juros de uma 
conta bancária.
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• Os valores segurados devem ser pequenos e os benefícios claramente defi nidos.
• Os sinistros devem ser pagos dentro de cinco dias úteis e o pagamento poderá ser 

feito através de uma variedade de canais, incluindo o sistema bancário, redes de mi-
crofi nanças, redes comercias, através de companhias de serviços públicos ou redes 
de distribuição de intermediários tradicionais.

• As exclusões só podem ser defi nidas em termos gerais e não devem ser relacionadas 
com o perfi l de risco do indivíduo.

• Há um período obrigatório de carência de 30 dias para os prêmios em atraso.
• O recebimento de um prêmio signifi ca que o contrato de seguro entrou em vigência.
• O documento da apólice de inteiro teor (como registrado na CNSF) será entregue ao 

segurado, mediante solicitação, caso ele tenha recebido uma apólice de microsseguro 
simplifi cada.

Concessões na intermediação. Produtos de microsseguros que preencham as espe-
cifi cações acima poderão (ao contrário de outros produtos de seguro, que só podem ser 
vendidos por agentes autorizados ou corretores) ser distribuídos por canais não tradicio-
nais de marketing, com baixos custos de transação (CNSF S-2.1148, como sumarizado no 
GTZ, 2008, Aguilera Veduzco, 2007):

• Corretores e agentes de seguros.
• Intermediários fi nanceiros.
• Outras pessoas jurídicas cujos representantes sejam qualifi cados como agentes ou 

corretores.
• Outras pessoas jurídicas ou físicas que tenham participado em programas de capa-

citação oferecidos pelo governo.

Nenhuma concessão quanto a capital e reservas. Como é o caso do Peru e da Índia, 
as exigências de capital e de reservas não diferem daquelas estabelecidas para produtos 
tradicionais de seguro. O microsseguro é vendido pelas mesmas companhias que vendem 
outro tipo de produto de seguro e está sujeito às mesmas regras prudenciais como todos 
os demais (GTZ, 2008).

Considerando o que foi dito acima, não fi ca claro se as seguradoras serão incentivadas 
a registrar seus produtos como microsseguros. As regras de defi nição são bem estritas 
e apenas na parte de intermediação há certa folga nas exigências. Não fi ca claro até que 
ponto essa folga visa a reduzir uma real barreira do setor.

148 http://www.svs.cl/sitio/publicaciones/doc/Seminario_%20Assal/Presentacion_Manuel_Aguilera.pps#815,2, Microse-
guros: experiencia regulatoria en México.
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Lições para o Brasil
As quotas não são efi cazes. Não apoiamos o sistema de quotas instituído na Índia. 

Ele se mostrou irrealista e resultou em iniciativas prejudiciais das seguradoras, que apenas 
procuraram preencher as quotas, e poucos esforços fi zeram no sentido de procurar mais 
desenvolvimento de mercado além delas. 

Tem de haver uma “isca”. As organizações respondem a incentivos. As experiências 
mexicana e peruana sugerem que uma defi nição estrita sem incentivos relevantes prova-
velmente não estimulará a adesão das seguradoras. Sem concessões, as seguradoras não 
serão atraídas para aquele espaço específi co, mas preferirão colocar seus produtos para 
o mercado de baixa renda fora do regime defi nido. Se isso acontecer, todos os esforços 
do poder regulador para defi nir a nova estrutura regulatória terão sido em vão. Esse fato 
também é confi rmado pelo exemplo brasileiro na criação de produtos populares para vida 
e seguro de carro, criados alguns anos atrás com regulamento próprio. Essas categorias 
foram sujeitas a defi nições bem severas, mas não apresentaram concessões específi cas 
como contrapartida. Apesar de terem servido para suscitar interesse e debate sobre os 
microsseguros, nenhuma seguradora escolheu registrar produtos nessa categoria.

Supervisor, conhece teu mercado! Outra lição é que o regulamento deve estar de 
acordo com as realidades do mercado. Como será discutido abaixo, a Índia criou um 
regime de microsseguro que praticamente não teve aceitação por não ter levado em 
conta as realidades locais. Nas Filipinas, o veículo MBA se mostrou efi caz. No entanto, 
restringindo o regime às MBAs, perderam-se oportunidades importantes de expansão, 
já que o espaço não fi cou disponível para participantes comerciais e a regulamentação 
não foi estendida às atividades de distribuição. Baseado numa avaliação das realidades 
de mercado, o plano proposto pela África do Sul procura criar um espaço para todos 
que preencham as exigências, tanto no lado institucional como na distribuição. Como o 
plano não foi ainda posto em prática, não é possível saber se será vitorioso nesse obje-
tivo. No Brasil, a Comissão Consultiva assegurou, através do processo de pesquisa da 
Funenseg, que o Projeto de Lei sobre Microsseguros leve em consideração as realidades 
de mercado. É importante que esse alinhamento com o mercado seja mantido em todo 
o detalhamento do plano proposto.

Cuidado com a exclusão de entidades legais especiais. Embora o espaço indiano de 
microsseguros apresente vários benefícios para os intermediários, foi resolvida a exclusão 
das MFIs que operam com atividades fi duciárias ou empresas não-lucrativas, assim como 
foram excluídos intermediários comerciais. Como resultado, os maiores provedores atuais 
de microsseguros não podem se benefi ciar da nova regulamentação. O órgão regulador 
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não deixou claras as razões para a exclusão de tais entidades da defi nição. Além disso, 
os intermediários só podem trabalhar com uma seguradora de vida e uma de não-vida. 
Como nem todas as seguradoras oferecem todos os produtos na área do microsseguro, o 
resultado é limitar os produtos que esses intermediários podem oferecer. No Brasil, o fato 
de que somente seguradoras registradas (e cooperativas, nos seguros de saúde, agrícolas 
e de acidentes do trabalho) podem fornecer seguros foi identifi cado no Relatório Parcial 
II do Grupo de Trabalho da Susep como um dos principais obstáculos legislativos.

Um regime prudencial para os microsseguros pode ajudar no esforço para a formali-
zação. O Brasil (e a África do Sul) divide com as Filipinas o esforço para a formalização na 
esfera do microsseguro. O CNSP pode aprender com a experiência fi lipina para acomodar 
as Associações de Benefícios Mútuos dentro dos parâmetros prudenciais, submetendo-
as, com base no princípio da mutualidade, a exigências de capital mais baixas, mas ao 
mesmo tempo limitando sua oferta de produtos aos de benefícios limitados (com prêmios 
regulamentados, no caso das Filipinas). Similarmente, o sistema sul-africano proposto 
busca defi nir um grupo de produtos de microsseguros de baixo risco. As organizações 
que fornecerem apenas tais produtos e aderirem às condições que os defi nem estarão 
sujeitas a exigências de capital mais baixas. Isso facilitará a formalização dessas orga-
nizações sem aumentar indevidamente os riscos.

Lições específi cas vindas da África do Sul. Embora as linhas gerais do regime 
estejam apresentadas, a África do Sul está agora na mesma posição do Brasil quanto 
à necessidade de defi nir detalhes e depois transformar em lei o conjunto de normas. 
Os reguladores sul-africanos estão avaliando as questões críticas: o plano proposto 
alcançará seus objetivos? Como defi nir os parâmetros exatos? Como assegurar bons 
resultados? Todos os esforços para criar um novo regime regulatório fracassarão se não 
houver aderentes, ou seja, se nenhuma microsseguradora se registrar, se o regime não 
provar ser um veículo efi caz para a formalização e execução e se não apresentar reais 
decréscimos no custo regulatório das transações que permitam inovação e distribuição 
no mercado de baixa renda. Na redação fi nal do regime, as autoridades reguladoras estão 
enfrentando os seguintes desafi os: 

Assegurar uma defi nição simples do produto que não leve a um crescente número de 
categorias para administrar e que facilite a inovação. O limite de benefícios em 50.000 
Rands se mostrou particularmente desafi ador; embora ele seja aceito como limite para 
seguro de vida, as seguradoras de não-vida discutem como esse limite seria aplicado, por 
exemplo, num seguro residencial, já que casas de baixa renda podem valer mais do que 
R$ 50.000 e estar sujeitas a diferentes tipos de risco. Algumas das questões levantadas 
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incluem se roubo estaria incluído, se os R$ 50.000 de cobertura seriam por ano ou por 
sinistro, etc.

Como se deve regulamentar para simplifi car? Dizer apenas que “as apólices de-
vem ser simples” não vai dar o resultado esperado. Mas logo que o governo começar 
a estipular o que simplicidade deverá envolver, um processo complexo irá mostrar que 
se deverá levar em conta as diferentes realidades dos diferentes tipos de cobertura e 
as mudanças que ocorrerão com o passar do tempo. O risco é que, ao especifi car uma 
longa lista de exigências simplifi cadas, o regulamento acabe por tornar a apólice mais 
complexa. Aconteceu assim no Brasil, onde algumas seguradoras consideraram que 
a exigência de usar certa fonte nas propostas de seguro tornou a operação onerosa. 
Uma alternativa seria o próprio setor desenvolver seus padrões de simplifi cação através 
da associação de classe. Na África do Sul, isso seria considerado ilegal à luz da legisla-
ção antitruste (seria considerada conluio) e só poderia ser feito mediante uma especial 
isenção outorgada pelo Ministro.

A experiência mostrou que, mesmo que tal isenção fosse obtida, os requisitos de 
simplifi cação podem resultar em custos adicionais para as seguradoras. Por exemplo, 
regras que requerem que as exclusões sejam removidas das apólices de seguro aumen-
tam os custos. Também é onerosa a insistência em incluir certos tipos de cobertura de 
relevância para o mercado de baixa renda, tais como roubo. Além disso, condições tais 
como a imposição de um período de carência podem ser a única proteção contra fraude. 
Modelos de produtos devem, portanto, resistir à tentação de tornar obrigatórios certos 
tipos e condições de cobertura a serem fornecidos.

Outra solução seria “manter a simplifi cação realmente simples” e dizer, por exemplo, 
que deveria haver um sumário de apólice de não mais que meia página, em forma de 
itens, usando linguagem acessível e declarando:

• Quem a apólice cobre
• O valor da cobertura
• O prêmio e os termos de pagamento
• Quando e como o segurado poderá reivindicar
• Um número de telefone de uma central de atendimento que a pessoa poderá chamar 

para obter mais esclarecimentos
• Um número de telefone para reclamações (atendimento ao consumidor)

Para facilitar a execução, a autoridade reguladora pode então decidir não verifi car 
a simplifi cação de cada apólice antes do lançamento, mas exigir o arquivamento de 
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exemplares das apólices antes do lançamento e depois fazer a verifi cação por amos-
tragem. Os detalhes sobre como e se isso funcionará bem, todavia, ainda precisam ser 
determinados.

Como lidar com seguro funeral informal? Esse é dos maiores desafi os que as autori-
dades reguladoras sul-africanas têm de enfrentar. A própria revisão da regulamentação 
teve, como uma de suas principais motivações, a preocupação com abusos ou falta de 
cobertura adequada (segundo os princípios do setor de seguros) no seguro funeral infor-
mal. Se a formalização do seguro funeral não for alcançada, muito do esforço e recursos 
para regulamentação teria sido em vão. Os reguladores sul-africanos estão aprendendo 
que quatro elementos são necessários para alcançar a formalização:

• Estabelecer uma opção para entidades informais se “graduarem” de fornecedores 
informais de seguro funeral para microsseguradoras. Isto é: seria irreal esperar que 
centenas, se não milhares, de funerárias decidissem se registrar como microssegura-
doras. Será melhor facilitar seu caminho para a formalização, começando por colocar 
seus seguros numa seguradora licenciada. As funerárias passariam a ser intermediárias 
entre os segurados e uma ou mais seguradoras durante um período em que estariam 
acumulando expertise e capital para se registrarem como microsseguradoras ou até 
seguradoras plenas. Outra opção (como feito nas Filipinas) é permitir que o capital 
necessário seja acumulado durante certo período. As MBAs (Associações de Bene-
fícios Mútuos) podem aumentar seus capitais na base de 5% por ano enquanto seu 
negócio se expande, até que atinjam o nível mínimo exigido.

• Ademais, é necessário que se reconheça que agências funerárias individuais podem 
necessitar se juntar em associações ou redes com uma única licença para operar com 
microsseguros, a qual seria usada por todas as associadas. Acreditamos que esse tipo 
de arranjo deva ser investigado.

• Será necessário apoiar o enquadramento nas exigências. As fi rmas que, até agora, 
operaram informalmente com seguros podem achar que o enquadramento nas normas 
do setor é uma ameaça temível. Acresce que é provável que muitas delas não estejam 
obedecendo às leis fi scais. A formalização da atividade de seguros acarretará a for-
malização do negócio sob todos os aspectos. Isso signifi ca que se tem de pensar em 
alguma forma de anistia fi scal para encorajar a formalização, além de uma assessoria 
na formalização de seus sistemas.

• Como o seguro funerário está diretamente ligado aos serviços de enterro e, como 
assinalado acima, é fornecido por fi rmas geralmente informais, para garantir a efetiva 
aplicação do novo regulamento será necessária uma coordenação interdepartamental 
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entre as autoridades responsáveis por impostos, saúde, comércio e indústria (sendo 
este o ministério que dá apoio ao desenvolvimento de pequenos negócios na África 
do Sul) e as autoridades que regulam as finanças e os seguros. Por exemplo: 
poder-se-ia determinar que uma funerária seria registrada no departamento de saúde 
para fornecer serviços funerários. Esse registro poderia então ser usado para rastrear 
suas operações e também como um instrumento para assegurar obediência às exigên-
cias de enquadramento. Na África do Sul, a maneira proposta para conseguir isso é 
através de um comitê interdepartamental sobre seguros funerários.

• Para garantir que o novo regulamento será cumprido, o supervisor de seguros 
sul-africano, o Conselho de Serviços Financeiros (Financial Services Board), pre-
cisaria de poderes aumentados para impor penalidades administrativas também às 
seguradoras informais.

Quais serão as implicações da capacidade regulatória e que modelo de supervisão 
será necessário? A criação de uma nova categoria de seguros irá, potencialmente, atrair 
certo número de novos participantes. O supervisor terá de ter capacidade para lidar com 
essa carga aumentada. Por outro lado, no momento em que os supervisores deixam 
uma regulamentação que objetiva apenas a estabilidade por outra que envolve também 
conduta de mercado e proteção ao consumidor, ao mesmo tempo em que passam de 
supervisionar algumas grandes seguradoras para outro modelo, focalizado no nível das 
transações e abrangendo um grande número de pequenas transações, será necessário 
um enfoque inteiramente novo.

Como proteger os pobres sem expulsá-los do mercado? A África do Sul é bem sin-
gular por ter uma muito detalhada regulamentação de proteção ao consumidor, voltada 
especialmente para os serviços fi nanceiros. Essa regulamentação está contida na Lei 
sobre Serviços de Aconselhamento e Intermediação Financeira (FAIS), de 2003, que 
requer que toda pessoa envolvida na intermediação de serviços fi nanceiros tenha uma 
autorização do Comitê de Serviços Financeiros e satisfaça certos requisitos de treina-
mento, experiência e confi abilidade. Além disso, coloca também cláusulas específi cas 
sobre quais tipos de informação precisam ser dados aos clientes, especialmente se 
aconselhamento é considerado necessário, caso em que são dadas especifi cações deta-
lhadas sobre o que levar em conta e o que aconselhar. São também exigidos registros 
detalhados das operações e emissão periódica de relatórios. Embora essa legislação 
seja em princípio muito louvável, ela impôs custos regulatórios adicionais baseados nas 
transações. O resultado foi desencorajar o aconselhamento a clientes de baixa renda, 
com as seguradoras optando, preferivelmente, por vendas passivas, para evitar possíveis 
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digressões da FAIS nas transações de vendas ativas. Portanto, uma lição importante da 
experiência da África do Sul é que é fundamental encontrar um equilíbrio entre como 
proteger os pobres através de exigências na conduta de mercado sem aumentar os custos 
das transações a um ponto que leve seguradoras e intermediários a não acharem viável 
o mercado de baixa renda. Essa é uma questão sobre a qual as autoridades reguladoras 
sul-africanas ainda não chagaram a um acordo.
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Apêndice 4 – Sumário Estatístico dos 
Grupos de Discussão
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Apêndice 5 – Aprendizado Internacional sobre a 
Viabilidade do Microsseguro Agrícola

Seguros indexados como resposta aos desafi os do seguro multirrisco. Agricultura 
e desenvolvimento estão intimamente ligados. Teoricamente, fazer seguro da colheita 
tem um importante papel na estabilidade dos rendimentos dos pobres. No entanto, os 
modelos de seguro rural multirrisco, como aplicados nos países desenvolvidos, não 
se adaptam bem no contexto dos países em desenvolvimento. Isso não signifi ca que 
os agricultores desses países não sejam vulneráveis aos azares do tempo. Na verdade, 
pode-se dizer que os pequenos agricultores são até mais vulneráveis do que as grandes 
propriedades agrícolas. Esse fato resultou numa mudança de postura, para não mais fazer 
seguro contra o fracasso de colheitas na base de propriedades individuais, em favor de 
fazer tal seguro em determinada área como um todo. Para isso, foram desenvolvidos 
e testados diferentes tipos de seguro indexado à meteorologia para serem aplicados a 
pequenas propriedades em conjunto (Roth, McCord et al., 2007; Devereux et al., 2008). 
Exemplos incluem dois produtos de seguro contra seca com um gatilho ligado a chuva, 
um seguro indexado à seca e inundação ligado a empréstimos na Índia e em Bangladesh 
e também um projeto-piloto que está em experiência no Malauí (Para uma lista completa 
de estudos de caso, ver Roth, McCord et al., 2007).

Não sabemos de nenhum programa ou piloto no Brasil. Seja como for, como o quadro 
abaixo mostrará, a experiência internacional nesse assunto leva a crer que ele não será 
uma prioridade no que diz respeito à expansão dos microsseguros. 

Quadro 14 – Seguro indexado a meteorologia como solução para os desafi os do 
seguro multirrisco agrícola: a experiência internacional

Seguro multirrisco inadequado para pequenos agricultores. O seguro tradicional 
de colheitas sai caro: é difícil determinar o valor segurado com base no valor proje-
tado das colheitas e, também importante avaliar os danos quando houver o sinistro 
(regular os sinistros individualmente para cada propriedade). A avaliação de danos 
com frequência não é possível de ser feita, especialmente em propriedades pequenas 
quando o fazendeiro não está bem inserido no mercado geral de seus produtos. Além 
disso, contratar serviços fi nanceiros com pequenas propriedades pode ser inefi caz, 
além de ser comum a ocorrência de risco moral, fraude e seleção adversa (Roth, Mc-
Cord et al., 2007). É também um tipo de seguro sujeito a riscos de covariância (uma 
seca que afete toda uma região), o que exige resseguro ou participação num fundo 
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para catástrofes (CAT)149. Acresce que os custos de transação são altos e qualquer 
demora em indenizar diminuiria o valor do produto para os pequenos proprietários. 
Por essas e outras razões, o uso de seguro tradicional de colheitas para pequenas 
propriedades fracassou (Devereux et al., 2008).

Seguro indexado superará as limitações do multirrisco. Em resposta ao fracasso 
do seguro multirrisco para a agricultura foram tentadas várias experiências sobre 
seguros usando-se índices meteorológicos. Nessa abordagem, são defi nidos alguns 
parâmetros que, se atingidos, servem para disparar alguns pagamentos fi xos. Portanto, 
o contrato de seguro não se refere a um desastre na colheita, mas sim a um índice 
local que tenha correlação com o resultado da colheita. Por exemplo, um índice de 
pluviosidade que use dados obtidos de postos meteorológicos confi áveis é comumente 
usado como indicador do provável resultado de uma colheita. Tanto excesso quanto 
escassez de chuva podem prejudicar uma safra. Índices podem também ser compostos 
a partir de dados estatísticos, tais como produtividade da área envolvida (Devereux 
et al., 2008; Roth McCord et al., 2007).

O seguro por índice tem um patamar defi nido e um limite que estabelece a gama 
de valores dentro da qual indenizações podem ser pagas. O patamar marca o ponto em 
que os pagamentos começam. Uma vez atingido o patamar, o pagamento vai crescendo 
até que o valor do índice atinja um limite predefi nido. O valor do pagamento num 
contrato de seguro indexado à meteorologia é o mesmo para todos os detentores de 
apólices dentro de um mesmo contrato, independentemente das perdas reais de cada 
um deles. O montante do pagamento indenizatório dependerá do valor contratual da 
garantia (Roth, McCord et al., 200715).

Vantagens do seguro por índice. Pelo fato de ser o índice exógeno em relação 
aos segurados, o seguro por índice afasta qualquer preocupação com risco moral ou 
seleção adversa. Também reduz marcantemente custos administrativos: é mais fácil 
de administrar porque os contratos são padronizados e o monitoramento de custos 
pode ser muito reduzido. E mais importante: não é necessário fazer qualquer avalia-
ção de sinistros ou regulação de perdas a nível de propriedade individual. Isso abre 
o caminho para pagamento rápido de indenizações. Este é de importância primacial 
para os pequenos produtores rurais, ajudando-os a regularizar seus rendimentos e a 
evitar estratégias onerosas, tais como vender ativos. Por baixar o custo das transações, 

149 Os Bônus CAT são papéis negociáveis com rendimentos ligados a eventos catastrófi cos específi cos. Os investidores 
recebem taxas de retorno favoráveis se o evento não ocorrer ou se eles estiverem arriscados a perder rendimentos, ou 
até 100% do principal caso ocorra a catástrofe. Os fundos são usados pelo vendedor dos bônus para os pagamentos aos 
segurados. Em alguns casos, esses bônus são estruturados na base de índices paramétricos, como os da escala Richter 
para terremotos (Roth, McCord et al., 2007).
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o seguro indexado à meteorologia pode colocar o seguro agrícola ao alcance dos 
pequenos produtores rurais (Roth, McCord et al., 2007; Devereux et al., 2008).

Viabilidade limitada se a base for puramente privada. A despeito dessas vanta-
gens, não fi ca claro que o seguro indexado seja viável como produto de seguradoras 
privadas. As experiências já feitas com esse modelo, em sua maioria, contaram 
com parcerias público-privadas envolvendo subsídios, ou tiveram suporte fi nan-
ceiro de organizações doadoras ou ONGs. Numa base puramente comercial, os 
prêmios seriam muito caros para os pequenos proprietários (Devereux et al., 2008). 
Ainda que se trate de um modelo intrinsecamente atrativo para pequenos produtores 
rurais, o seguro indexado acarreta alguns desafi os de mercado que aumentam seu custo. 
Ele se adapta bem para riscos correlatos (eventos graves e generalizados, como secas 
e inundações), mas talvez não seja ma ferramenta apropriada em qualquer circuns-
tância (Roth, McCord et al., 2008).

Suscetibilidade a riscos de base impõe qualifi cação dos dados a usar. A mais 
notável desvantagem é que sempre haverá alguma variância entre o índice e as re-
ais perdas incorridas – um fenômeno chamado de “risco de base”. Quando se está 
formatando um produto, é crucial que se minimize riscos de base por meio do uso 
de um índice (ou mais de um) cuja variação corresponda tão proximamente quanto 
possível às variações no valor do risco. Isso requer uma longa série de dados acurados 
tanto nas mudanças do valor em risco (exemplo: variações na colheita) quanto na 
variação do índice (exemplo: precipitação). Somente com dados de boa qualidade se 
poderá chegar a uma precifi cação aprimorada, a qual, por sua vez, será fundamental 
para garantir a solvência. Para desenvolver um produto indexado à meteorologia, os 
dados devem obedecer aos seguintes requisitos:

• Preferencialmente mais de 30 anos de observações meteorológicas
• Poucos dados faltantes (menos de 1%) ou pontos fora da curva 
• Consistência e Integridade dos dados
• Disponibilidade de um posto de observação próximo, para verifi cação
• Técnicas de observação consistentes (manual versus instrumental)
• Mudanças limitadas na instrumentação/orientação/confi guração
• Consistência nos procedimentos de registro
• Baixo potencial para adulteração de dados

A obtenção desses dados pode ser complicada – e cara – nos países em de-
senvolvimento.



Microsseguros no Brasil • 245

Seguro agrícola conjugado a crédito, como uma possibilidade. Não obstante, o se-
guro indexado continua sendo um primeiro passo na criação de um ambiente favorável 
para os serviços fi nanceiros de mercado serem utilizados em áreas rurais. Se insistirmos 
em estruturar uma forma de seguro agrícola para a agricultura familiar, pode ser mais 
efi caz começar com um produto que dê cobertura ao portfólio dos que já fi nanciam 
essa atividade (e, portanto, indiretamente, dê cobertura a seus clientes), de modo a 
cobrir a eventual impossibilidade de pagar os empréstimos caso a colheita fracasse. 
Fazendo um seguro global, por exemplo, do portfólio de uma cooperativa de crédito ou 
de uma MFI, o custo da administração e da venda do produto fi cará bem mais baixo do 
que dando cobertura direta a cada um dos pequenos produtores. Acresce que, reduzindo 
o risco dos fi nanciadores da atividade agrícola, estar-se-á reduzindo as difi culdades para 
o estabelecimento de um serviço de fi nanciamento rural mais amplo e mais efi ciente 
(Roth, McCord et al., 2007).

Possibilidade de mitigar riscos não-agrícolas no setor agrícola. Pode haver também 
oportunidades concretas de apoiar as atividades agrícolas através de outros tipos de 
seguro. É provável que haja uma demanda por produtos como seguro de vida ou saúde 
na comunidade agrícola que pode se transformar numa compra efetiva de seguros desde 
que a distribuição, o pagamento de prêmio e os mecanismos para apresentar os sinistros 
sejam afeiçoados às necessidades dos produtores rurais. Por exemplo, como muitos desses 
produtores só recebem seus rendimentos uma ou duas vezes por ano (nas colheitas), os 
prêmios teriam de ser programados de acordo. As cooperativas de produção seriam os 
melhores canais (ou agregadores) para chegar a esses produtores.
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Apêndice 6 – Composição das Maiores 
Seguradoras

Bradesco é a força dominante no mercado. A Bradesco opera sete licenças para 
seguros150. O grupo está ativamente envolvido nos mercados de vida, bens, auto e capi-
talização e domina 20% do mercado total de seguros (excluindo a previdência privada) 
e 19% do mercado de capitalização.

• Bradesco Vida e Previdência, principal presença no mercado de seguros. Bradesco 
Vida é a principal presença nos seguros de vida (28%) e no mercado de seguros em 
geral (15,2%). Suas principais linhas de seguro, medidas pelas contribuições ao total 
de prêmios, são o VGBL individual (71%), Vida em Grupo (10%), VGBL em Grupo 
(8%), Vida individual (3%), Vida Prestamista (2%), DPVAT (2%), Acidentes pessoais 
em Grupo (2%), Acidentes Pessoais Individuais (1%) e Eventos Aleatórios (1%). 
A linha restante (Seguro Educacional) representa menos de 1%. 
– Taxas de sinistralidade e despesas com vendas diminuindo151. As despesas de 

venda da Bradesco Vida152 como porcentagem dos prêmios brutos diminuiu de 
26% em 2001 para 13,8% em 2008. A Taxa de Sinistralidade153 em 2008, ainda 
que similar à de 2001, fi cou menor do que seu nível mais alto (67%) em 2006. 

• Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, segunda maior empresa no seguro de autos. 
Bradesco Auto é a quinta maior seguradora, com 4,4% do total bruto de prêmios, e 
a segunda maior seguradora de autos, com 11% do total de prêmios nesse mercado. 
Sua maior linha de seguros é a de seguro de autos (54,4%), seguida por Responsa-
bilidade Civil de Autos (15,44%), Risco Operacional (5,14%), Seguro Residencial 
Abrangente (3,2%) e Seguro Comercial Abrangente (3,1%). Várias outras linhas 
não-vida perfazem o total de prêmios cobrados.
– Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros experimentou taxas de sinistralidade 

fl utuantes e despesas de vendas declinantes. Em linha com a tendência do setor 
como um todo, Bradesco Auto teve grande fl utuação na taxa de sinistralida-
de, que foi de 63% em 2001, comparada com 87% em 2004 e 72% em 2008. 
As despesas com vendas, expressas em porcentagem dos prêmios brutos, caíram 
marcadamente, de 21% em 2001 para apenas 7% em 2008. 

150 Licenças registradas conforme listadas na Susep em Agosto de 2009 – Atlântica Companhia de Seguros, Bradesco 
Seguros S.A., Bradesco Capitalização S.A., Atlântica Capitalização S.A., Bradesco Vida e Previdência S.A., Alvorada 
Vida S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.
151 As despesas de venda incluem comissões e custos de implantação da apólice, como a impressão de documentos.
152 Excluindo VGBL.
153 Excluindo VGBL.
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A fusão do Itaú com o Unibanco, formando Itaú Unibanco Holdings, consolidou 
sua posição como segunda maior seguradora no mercado. O Itaú possui cinco linhas 
de seguro registradas154 (e o Unibanco Seguros, duas)155 e está ativamente envolvido 
nos negócios de vida, bens, auto e capitalização. Itaú e Unibanco Seguros englobam 
12,2% do mercado de seguros (excluindo seguro saúde e previdência privada) e 13% do 
mercado de capitalização. 

• Itaú Vida e Previdência e Itaú Seguros, as maiores operadoras nos mercados de vida 
e bens. Itaú Vida, uma seguradora do ramo vida, e Itaú Seguros, uma seguradora 
mista (vida e não-vida), englobam mais de 11% do mercado de seguros e 14% e 
16% , respectivamente, dos mercados de vida e bens. Do total de prêmios recebi-
dos por Itaú Vida, as maiores contribuições vêm de VGBL individual (83%), Vida 
em Grupo (7%), VGBL em Grupo (5%) e Acidentes Pessoais em Grupo (2,84%). 
As demais linhas de produtos, DPVAT, Vida Prestamista e Acidentes Pessoais Indi-
viduais contribuíram com 1,7%, 0,5% e 0,27%, respectivamente. As maiores con-
tribuições para o total de prêmios recebidos por Itaú Seguros foram dos ramos Auto 
(34%), Responsabilidade Civil de Autos (11%), Seguro Residencial (9%), Vida em 
Grupo (9%), Acidentes Pessoais em Grupo (8%) e Riscos Múltiplos (7%).

Vale notar que, em agosto de 2009, Itaú e Porto Seguro anunciaram ter feito um 
acordo pelo qual iriam combinar suas operações de seguros residenciais e de autos e 
que tal acordo incluía direitos exclusivos de acesso aos clientes da rede de agências do 
Itaú Unibanco no Brasil e no Uruguai para lhes oferecer produtos combinados de seguro 
residencial e de auto156. 

Brasil Prev, a terceira maior seguradora em prêmios brutos. Ela opera sob três 
licenças157 e está envolvida nos mercados de vida, bens e capitalização, e engloba 7% 
do mercado de seguros158 e 21% do mercado de capitalização. 

• Brasilprev Seguros e Previdência S/A é a sexta maior seguradora no mercado, com 
uma fatia de 4,2%, e a terceira maior seguradora de vida (8% do mercado), especia-
lizando-se em apenas VGBL individual. 

154 Licenças registradas conforme listadas na SUSEP em Agosto de 2009 – Itaú XL Seguros Corporativos S.A., Itaú 
Seguros S/A, Paraná Companhia de Seguros, Companhia de Seguros Gralha Azul e Cia. Itaú de Capitalização.
155 Uaseg Seguros S/A e Itaú Vida e Previdência S/A.
156 Informação obtida na Wikipedia, Itaú Unibanco, 27 Novembro 2009, fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%BA_
Unibanco.
157 Licenças registradas conforme listadas na SUSEP em agosto de 2009 – BRASILPREV Seguros e Previdência S/A, 
Companhia de Seguros Aliança do Brasil e BRASILCAP Capitalização S/A.
158 Excluindo previdência privada e capitalização.
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Porto Seguro, a quarta maior seguradora em termos de prêmios. A Porto Seguro, 
que opera sob três licenças159 está ativamente envolvida em vida, auto e seguro de bens 
e representa 6%160 do mercado de seguros do Brasil. 

• Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, a maior seguradora de autos. Porto Seguro é 
uma seguradora múltipla (vida e não-vida) com uma fatia de mercado de 5% e 14% 
do total dos seguros de auto, fazendo dela a principal operadora nesse mercado. 
Suas linhas de produtos mais importantes são o seguro de automóveis (59%), segui-
do por Responsabilidade Civil de Autos (13,85%), Seguro Garantia (4,4%), Seguro 
Abrangente de Negócio (4,1%), Vida em Grupo (2,9%), Seguro Residencial Abran-
gente (2,1%) e seguro de vida individual (2%). O restante do valor bruto de prêmios 
se compõe de várias outras linhas de negócio.

159 Licenças registradas conforme listadas na SUSEP em agosto de 2009 – Porto Seguro Vida e Previdência S/A, Azul 
Companhia de Seguros Gerais e Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
160 Excluindo capitalização, previdência privada e seguro saúde.


