O Microsseguro* (ou Seguro Popular**) e o Brasil+
Dario Oliveira de Matos
Advogado e Mestre em Ciências da Religião, ambos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalha
na Münchener do Brasil (Grupo Munich Re) na área de contratos
ddematos@munichre.com
Resumo
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baixa renda de perigos específicos. Basicamente, isso envolve todos os princípios que um seguro em geral
deveria ter, porém com produtos, coberturas, prêmios e serviços desenhados tendo tais pessoas em mente.
Pode ser visto como uma forma de estender proteção social para pessoas carentes ou como um novo
segmento de mercado para seguradoras. Na primeira parte deste artigo delineamos as características
principais do microsseguro, seu lugar nas microfinanças e seus modelos de distribuição. Em sua segunda
parte, abordamos o mercado potencial no Brasil, a regulamentação existente e os produtos de microsseguro
já comercializados. Por fim, na terceira e última parte, apontamos alguns dos obstáculos que um microsseguro
comercial provavelmente enfrentará, e o papel do resseguro nesse contexto.
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Summary
The micro-insurance is the tool of micro-finance developed to alleviate poor families and low-income
people from specific perils. Basically, it involves all principles that an insurance in general should have,
but with products, coverages, premiums and services designed with those people in mind. It can be seen
as a way to extend social protection for destitute people or as a new market segment for insurance
companies. In the first part of this article, we delineate the micro-insurance main characteristics, its place
in the micro-finance, and its distribution models. In its second part, we describe the potential market in
Brazil, the existent regulation and the micro-insurance products already commercialized. Finally, in the
third and last part, we indicate some obstacles that a commercial micro-insurance probably will face and
the reinsurance role in this context.
Key Words
Insurance; low-income people; micro-insurance; micro-finances; popular insurance; mutuals.
Contents
1. Introduction; 2. The micro-insurance: definitions; 3. Characteristics of the micro-insurance; 4. Micro-finances
and micro-insurance; 5. Distribution of the micro-insurance; 5.1. The Communitarian Model; 5.2. The
Supplier Model; 5.3. The Complete Service Model; 5.4. The Partnership Model; 5.5. Why does
the Partnership Model is the most indicated one for Micro-financial Institutions (MFIs)?; 5.6.
Intermediaries in the micro-insurances distribution; 6. An overview of Brazil; 6.1. Statistics; 6.2. Regulation
about popular insurances in Brazil; 6.3. Micro-insurance products in Brazil; 7. Commercial microinsurance challenges; 8. The purpose of the reinsurance for micro-insurance; 9. Conclusion; 10.
References.

* We will avoid using the expression popular insurance throughout this work; we merely use it here because it is the
most used expression in the media. According to IAIS (2007, p. 10), In Brazil the term popular insurance is used
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Resumen
El microseguro es la herramienta de microfinanzas desarrollada para aliviar familias pobres y personas
de bajos ingresos de peligros específicos. Básicamente, ello involucra todos los principios que un seguro
en general debería tener, pero con productos, coberturas, primas y servicios diseñados, teniendo en
cuenta dichas personas en mente. Puede ser visto como una forma de extender protección social para
personas carentes, o como un nuevo segmento de mercado para las aseguradoras. En la primera parte
de este artículo, delineamos las características principales del microseguro, su lugar en las microfinanzas,
y sus modelos de distribución. En su segunda parte, abordamos el mercado potencial en Brasil, la
reglamentación existente y los productos de microseguro ya comercializados. Por fin, en la tercera y
última parte, apuntamos algunos de los obstáculos que un microseguro comercial probablemente
enfrentará, y el papel del reaseguro en ese contexto.
Palabras-Clave
Seguro; personas de bajos ingresos; microseguro; microfinanzas; seguro popular; mutuas.
Sumario
1. Introducción; 2. El microseguro: definiciones; 3. Características del microseguro; 4. Microfinanzas y
microseguro; 5. Distribución del microseguro; 5.1. El Modelo Comunitario; 5.2. El Modelo Proveedor;
5.3. El Modelo Servicio Completo; 5.4. El Modelo de Colaboración; 5.5. ¿Por que el Modelo de
Colaboración es el más indicado para las Instituciones de Microfinanzas (IMFs)?; 5.6. Intermediarios
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microseguro comercial; 8. La función del reaseguro para el microseguro; 9. Conclusión; 10. Referencias
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* Evitaremos utilizar la expresión seguro popular en el restante de este trabajo; meramente la empleamos aquí por
ser la expresión más usada en los medios. Conforme IAIS (2007, p. 10), In Brazil the term popular insurance is
used standing for small-scale mass products. However, popular is not the same as microinsurance since
microinsurance targets low-income households whereas popular insurance is for all kind of customers and just
means insurance of small amounts.
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1. Introdução

Em toda sociedade existem riscos a serem evitados, mas a camada
de baixa renda sempre se encontra mais vulnerável a estes. Na
realidade, as pessoas que vivem em comunidades carentes, quer
urbanas quer rurais, estão rodeadas de perigos com alto impacto no
bem-estar de suas unidades familiares.
Os perigos podem compreender riscos individuais específicos, como
doenças, acidentes fatais, invalidez, perda de propriedade por furto ou
incêndio e desemprego, assim como riscos que afetam várias pessoas,
como secas, inundações, desabamentos, recessão. As pessoas de baixa
renda se encontram mais expostas a tais riscos do que o restante da
população e, na maior parte das vezes, não consegue lidar muito bem
com situações de crise.
A pobreza e a vulnerabilidade reforçam uma à outra em uma crescente
espiral descendente. Não apenas a exposição a riscos resulta em perdas
financeiras substanciais, como também as famílias vulneráveis sofrem
com a incerteza contínua de quando e como um prejuízo pode ocorrer.
Por causa dessa apreensão perpétua, os pobres estão menos sujeitos a
aproveitar as oportunidades de geração de renda que podem reduzir
a pobreza (CHURCHILL, 2006, p. 12). Obviamente, essas pessoas
não desprezam pura e simplesmente os perigos que as cercam; a
grande maioria delas tenta realmente administrar os riscos e lidar
com suas conseqüências. Fazer poupança, realizar trabalhos por conta
própria fora do expediente e empréstimos com amigos ou familiares
constituem algumas das várias estratégias empregadas para a
prevenção do prejuízo. No entanto, tais formas de proteção informais
não resistem contra imprevistos em série. Infelizmente, os mais pobres
se vêem em tal situação com freqüência. Antes que eles consigam se
reerguer de uma situação adversa, já ocorre outro imprevisto que os
atinge com mais força e os põe por terra novamente. Exatamente para
evitar este tipo de situação existe o microsseguro1.

2. O microsseguro:
definições

Existem algumas definições sobre microsseguro, mas a que se tornou
padrão foi aquela criada pelo CGAP (Consultative Group to Assist the
Poorest) Working Group on Microinsurance2, reproduzida abaixo:
Microsseguro é a proteção da população de baixa renda contra
perigos específicos em troca de pagamentos regulares de
prêmios proporcionais à probabilidade e custo do risco envolvido3
(CHURCHILL, 2006, p. 12).

O microsseguro é tema que entrou em voga no Brasil em 2007: em maio, foi realizado o Workshop regional sobre
acesso da população de baixa renda a seguros, patrocinado pelo Banco Mundial, e em setembro, na 4a Conseguro,
foi destaque, com palestra específica do presidente da Fenaprevi, além de ter sido mencionado no evento nas palestras
do Superintendente da SUSEP e do Ministro do Planejamento.
2
Compelled by the potential of microfinance to reduce poverty on a sustainable basis, nine leading donors and
practitioners formed CGAP in 1995 to develop and share best practices, set standards, and develop technical tools
and models. Over time, CGAP has become a recognized resource for the industry, providing services and information
to a wide array of actors engaged in building inclusive financial systems. Its mandate was renewed in 1998 and in
2003 for a second and third phase (CGAP II and III). Its membership has grown to 32 agencies, including bi- and
multilateral development agencies, private foundations, and international financial institutions. (CGAP, 2007, p. 2)
3
No original: Microinsurance is the protection of low-income people against specific perils in exchange for regular
premium payments proportionate to the likelihood and cost of the risk involved. Nossa tradução.
1
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Aqui temos as principais características do microsseguro: (i) população
de baixa renda como alvo; (ii) oferta de proteção a riscos específicos (riscos
determinados nas condições de cobertura da apólice); (iii) contraprestação
a tal proteção, isto é, o pagamento de certa quantia  o prêmio , que por
sua vez deverá guardar uma relação de proporcionalidade com relação
às chances do risco segurado ocorrer, mais custos. Temos nessa definição
as marcas distintivas do seguro  cobertura de riscos determinados
mediante pagamento de prêmio proporcional à probabilidade de sinistro 
somadas com a idéia de proteção do hipossuficiente, pessoas de baixa
renda no caso dos segurados do microsseguro. A próxima definição,
retirada de documento produzido pela OIT, especifica que tipos de riscos
são objeto de tal proteção:
Microsseguro é a oferta de produtos de seguro que são
projetados para pessoas de baixa renda com relação a custo,
termos e cobertura. Visa a reduzir a vulnerabilidade deste
Mercado a grandes choques econômicos do orçamento
doméstico, tais como uma morte na família ou uma doença
prolongada4 (ILO, 2003, p. 4).

Aqui já temos a idéia de que o microsseguro não tem como objetivo só a
proteção dos hipossuficientes, mas também é projetado tendo em mente
tais pessoas, isto é, quem elas são, o ambiente que as cerca, suas
necessidades e suas possibilidades. Embora outros tipos de seguro
alcancem as pessoas de baixa renda, não basta que esteja ao alcance
delas para que seja chamado de microsseguro. Para ser considerado
microsseguro, é preciso que o produto seja desenvolvido para pessoas
que são ignoradas pelo mercado de seguros tradicional, isto é, pessoas
que não têm acesso a seguros, simplesmente porque não existem
produtos que as protejam de riscos pertinentes à realidade em que elas
se encontram, ou que estejam dentro de suas possibilidades
(CHURCHILL 2006, p. 13)5. Temos também aqui o porquê de tais
pessoas necessitarem de proteção: elas são vulneráveis a choques
financeiros, que afetam o orçamento da unidade familiar. Segue abaixo
outra definição de microsseguro que deixa mais claro em que contexto
este termo normalmente é usado:
O microsseguro não está confinado a qualquer produto
específico ou linha de produtos, ou tipo de fornecedor específico.
Embora ele tenha por alvo oferecer cobertura para as famílias
de baixa renda, é também importante esclarecer que o termo
microsseguro (...) se refere a servir um segmento de renda
específico nos mercados emergentes onde o mercado de seguro
não está bem desenvolvido6 (IAIS, 2007, p. 5).

4
No original: Microinsurance is the provision of insurance products that are designed for low-income persons in
relation to cost, terms and coverage. It is intended to reduce the vulnerability of this market to major household economic
shocks, such as a death in the family or a long-term illness. Nossa tradução.
5
No original: How poor do people have to be for their insurance protection to be considered micro? The answer
varies by country, but generally microinsurance is form persons ignored by mainstream commercial and social insurance
schemes, persons who have not had access to appropriate products. Nossa tradução.
6
No original: Microinsurance is not confined to any specific product or product line or a specific provider type. Although
it is aimed at providing coverage to low-income households, it is also important to clarify that the term microinsurance
( ) refers to servicing a specific income segment in the emerging market jurisdictions where the insurance markets
are not well developed. Nossa tradução.
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Nesta definição, observamos que a idéia geral do termo microsseguro
é para produtos de seguro que visam a população de baixa renda em
países que não são desenvolvidos, e onde o próprio mercado de seguros
é ainda incipiente, talvez por ausência de regulamentação legal, talvez
por falta de outras condições locais para seu desenvolvimento. Embora
haja essa noção geral do microsseguro, é possível a sua existência em
países desenvolvidos, para atender às pessoas carentes de lá. Bom
exemplo disso é o industrial insurance (seguro industrial), produto
vendido nos portões das fábricas nos Estados Unidos no início do século
XX, pela Metropolitan Life Insurance Company, espécie de avô dos
microsseguros atuais (MCCORD; ROTH, 2006, p. 1).
Outra idéia que fica bem clara é a de que não existem produtos ou
coberturas exclusivas de microsseguro e outras de seguro tradicional,
ou de que o microsseguro tem que ser comercializado de determinada
forma para se manter caracterizado. Mas não basta o seguro estar ao
alcance da pessoa de baixa renda e atender a uma necessidade dela
para que seja caracterizado como microsseguro: tem que ser planejado
para tais pessoas. Esta idéia abrangente está presente na última definição
que comentaremos:
Microsseguro é o seguro que é acessado pela população de
baixa renda, ofertado por vários tipos de entidades diferentes,
mas administrado de acordo com práticas geralmente aceitas
em seguro (que devem incluir os Princípios Básicos de Seguro).
Mais importante, isto significa que o risco segurado por uma
apólice de microsseguro é gerido conforme os princípios de
seguro e capitalizado por prêmios. A própria atividade de
microsseguro, portanto, deveria estar dentro da alçada de um
ente regulador/supervisor doméstico de seguros ou qualquer
outro órgão competente dentro das leis nacionais de qualquer
jurisdição7 (IAIS, 2007, p. 10).

Nesta definição, temos o registro de um fato interessante, representado
pela comercialização do microsseguro que é feita por diversos tipos de
entidades, cada qual com uma estrutura e organização diferente. Veremos
os moldes básicos dessas entidades quando abordarmos os modelos
de distribuição do microsseguro.
Na descrição, o detalhe que chama a atenção é a expressão Princípios
Básicos de Seguro, o que nos lembra que, por mais peculiaridades
que tenha, o microsseguro ainda se enquadra nas definições clássicas
de seguro8 (sendo, portanto, uma modalidade deste). Isto significa, por

No original: Microinsurance is insurance that is accessed by low-income population, provided by a variety of different
entities, but run in accordance with generally accepted insurance practices (which should include the Insurance Core
Principles). Importantly this means that the risk insured under a microinsurance policy is managed based on insurance
principles and funded by premiums. The microinsurance activity itself should therefore fall within the purview of the
relevant domestic insurance regulator/supervisor or any other competent body under the national laws of any
jurisdiction. Nossa tradução.
8
Um exemplo é a definição de seguro que encontramos em Rubin (2000, p. 244): Insurance  mechanism for
contractually shifting burdens on a number of pure risks by pooling them.
7
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exemplo, que no microsseguro também se emprega a teoria dos
grandes números 9.
Em razão de suas várias características peculiares, o microsseguro
precisa sim de tratamento específico, mesmo que tenha tanto em comum
com o seguro em geral. No entanto, esta definição ressalta que esse
tratamento específico não implica necessariamente em uma informalidade
do setor, ao afirmar que tais instituições deveriam se submeter a um
órgão regulador do país onde está operando.

3. Características
do microsseguro

A partir dessas quatro definições analisadas, podemos especificar
algumas características que marcam o microsseguro:
a) direcionado para pessoas de baixa renda, pois são elas as pessoas
as quais se pretende retirar do estado de vulnerabilidade;
b) relevante para a realidade do segurado, pois as coberturas devem
ter relação com riscos reais que fazem parte da vida dessas pessoas,
sob pena de o seguro fracassar;
c) amplamente inclusivo, com poucas exclusões, já que estamos
tratando de cobertura para riscos limitados, de pequena monta e que
visam a proteger o hipossuficiente, de modo que as exclusões terão
apenas a função de garantir a operabilidade do seguro;
d) documentação de fácil acesso para reclamação de sinistro,
considerando a dificuldade que essas pessoas têm para se afastarem
do trabalho, ou para pagar taxas, oficiais ou não;
e) Apólices com condições simples e fáceis de entender, de modo que
os segurados de microsseguro, que em geral são pessoas que
receberam pouca instrução formal, possam entender o produto que
adquiriram;
f) Prêmios de baixo valor (precificação baseada no coletivo), já que é
preciso atender o segurado também na quantia que ele está disposto
a pagar para ter a proteção do seguro, e conseqüentemente, cobrar
um prêmio relativamente baixo para que o produto tenha êxito;
g) Baixo valor máximo segurado, uma vez que a importância segurada
deve necessariamente corresponder ao prêmio pago, e este último
precisa ser baixo para alcançar a população de baixa renda;
h) Produtos massificados, de modo a compensar os baixos prêmios
com grandes volumes de segurados com riscos similares;
i) Flexibilidade de pagamento de prêmio, uma vez que o orçamento
doméstico do público- alvo do microsseguro por vezes é inconstante,
em especial se levarmos em conta aqueles que trabalham na
economia informal ou se sustentam fazendo bicos;
j) Esforço para criar cultura de seguro no cliente, de modo a educá-lo
sobre a importância de se manter seguros para evitar sobressaltos
com imprevistos e fidelizá-los; e
k) Canais alternativos de venda, para que os produtos de microsseguro
efetivamente alcancem as pessoas de baixa renda a que se
destinam, realizando assim a distribuição de riscos.

A teoria dos grandes números, princípio geral das ciências de observação, preconiza que a freqüência de
determinados acontecimentos, observada em um grande número de casos análogos, tende a se estabilizar cada
vez mais, à medida que aumenta o número de casos observados, aproximando-se dos valores previstos pela teoria
das probabilidades.
9
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4. Microfinanças e
microsseguro

O microsseguro é apenas uma das ferramentas dentro de um contexto
mais amplo chamado microfinanças. Um sistema de microfinanças
pode prover os cidadãos de diversos serviços financeiros, dentre os
quais empréstimos, poupança e seguros (CALDAS, 2003, p. 3). Abaixo
apresentamos um conceito de microfinanças, e a distinção entre este e
microcrédito, já que não raro confundem-se ambos:
(...) Será usado o conceito de microfinanças como a prestação
de serviços financeiros adequados e sustentáveis para
população de baixa renda, tradicionalmente excluídas do sistema
financeiro tradicional, com utilização de produtos, processos e
gestão diferenciados.
Já a atividade de microcrédito é definida como aquela que, no
contexto das microfinanças, dedica-se a prestar esses serviços
exclusivamente a pessoas físicas e jurídicas empreendedoras
de pequeno porte, diferenciando-se dos demais tipos de atividade
microfinanceira essencialmente pela metodologia utilizada,
bastante diferente daquela adotada para as operações de crédito
tradicionais. É comumente entendida como principal atividade do
setor de microfinanças pela importância para as políticas públicas
de superação da pobreza pela geração de trabalho e renda.
(SOARES, 2007, p. 52)

Assim, podemos pontuar que a expressão microfinanças significa o
fornecimento de empréstimos, poupanças e outros serviços financeiros
especializados para pessoas pertencentes a comunidades carentes10,
ou para microempresários.
Embora existam situações históricas que podem ser enquadradas dentro
das microfinanças, sua fase moderna teve início apenas nos anos 70,
com movimentos de Organizações não-Governamentais (ONGs)
especializadas e alguns poucos bancos. Tais iniciativas se baseavam
em empréstimos pequenos sem garantias, taxas de juros de mercado,
negócios de curtíssimo prazo e uso de agentes de crédito para atingir os
clientes (SOARES, 2007, p. 14).
Os principais produtos das microfinanças são os de microcrédito
(baseados em empréstimos flexíveis), as micropoupanças (de curto,
médio e longo prazo), os microsseguros (particularmente de vida e saúde),
além de outros, como transferências de valores, finanças imobiliárias e
investimento financeiro.

A questão do acesso de populações de baixa renda a serviços financeiros tem sido tema de destacada importância
nos meios acadêmicos e no debate sobre políticas públicas, nos últimos anos. Prova disso é a instituição, pela
Organizações das Nações Unidas (ONU), do Ano Internacional do Microcrédito 2005 e a escolha do senhor
Muhammad Yunus, fundador do Grameen Bank, de Bangladesh, como Nobel da Paz. (SOARES, 2007, p. 4)
10
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Dentro das microfinanças, os principais agentes são conhecidos
por Instituições de Microfinanças (IMF). As IMFs são organizações
que oferecem serviços financeiros para pessoas de baixa renda
(LEDGERWOOD, 1999, p. 1). Também se enquadram no conceito
de IMFs as Sociedades que realizam operações de Crédito aos
Microempreendedores11.
Dentro desta definição se enquadram diversos tipos de organizações
que variam em sua estrutura jurídica, missão, metodologia e
sustentabilidade, mas que têm por ponto em comum a oferta de serviços
financeiros para uma clientela que simplesmente não é alcançada pelos
bancos tradicionais12.
O principal motivo de um país adotar determinada política de
microfinanças é promover a inclusão social das camadas de mais baixa
renda da população, provendo a elas certa proteção.
De igual maneira, o microsseguro pode ser entendido como um seguro
de inclusão social, pois a) é uma ferramenta para aliviar os efeitos da
pobreza na medida em que evita que choques econômicos afetem
orçamento dos lares mais humildes; b) alcança aqueles que são
desprezados pelo mercado segurador tradicional, uma vez que visa como
consumidor a camada da população que está fora do sistema financeiro
tradicional; c) é uma forma de administrar riscos, evitar choques no
orçamento e aliviar o impacto de certos eventos, oferecendo mais uma
ferramenta para essas famílias poderem se reerguer depois de um baque
em sua economia doméstica; e d) funciona como uma rede de segurança
para micro-empreendedores e famílias de baixa renda, dentro de um
contexto de microfinanças, uma vez que impede que eles caiam do
patamar que erigiram através, v.g., de microcrédito, e assim evitando
que voltem para a pobreza.
Marcam o público-alvo das microfinanças (e, portanto, do microsseguro
também) as seguintes características: a) baixa instrução, resultado de
um ingresso muito cedo no mercado de trabalho, muitas vezes
pressionado tanto pelas condições de suas famílias como pela falta de
oportunidade de continuar os estudos  isso faz com que não consigam
trabalhos melhores por falta de qualificação; b) baixa renda (familiar e
per capita), de tal modo que se encontram à margem dos sistemas
financeiros tradicionais por não preencherem, v.g., os requisitos mínimos
para a abertura de conta bancária; c) fonte de renda irregular, na maior
parte das vezes, o que acaba tendo uma influência negativa na
composição da renda familiar, já que o orçamento doméstico convive

Regulamentadas no Brasil pela Lei 10.194, de 14 de Fevereiro de 2001.
Nichter (2002, p. 22-25) identificou quatro tipos básicos de IMFs dentre as que atuam no Brasil: a) instituições
afiliadas a redes internacionais (tais como a Women Bank ou a Accion); b) organizações da sociedade civil (tais
como organizações não-governamentais  ONGs  e organizações da sociedade civil de interesse público 
OSCIPs); c) iniciativas governamentais (exemplos são os Bancos do Povo de diversos estados); e d) instituições
financeiras regulamentadas que se voltaram para este nicho (exemplo maior é o Banco do Nordeste, com seu
programa Crediamigo). Ele identifica ainda as cooperativas de crédito, embora não as considere em seu trabalho
por causa de sua natureza fechada, motivo que, alega, faz com que sejam desconsideradas mesmo em alguns
estudos publicados pelo Banco Mundial (NICHTER, 2002, p. 19).
11
12
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constantemente com altos e baixos; d) muitas vezes trabalham na
economia informal, já que boa parte dessas pessoas trabalham por
conta própria, ou sobrevivem fazendo bicos, trabalhos temporários, ou
mesmo subempregos os mais diversos; e) habitam em comunidades
carentes ou em favelas, onde existem mais pessoas na mesma situação
e que compartilham dificuldades; f) condições precárias a quase-razoáveis
de vida, reflexo de suas condições financeiras e local de habitação.

5. Distribuição
do microsseguro

Os moldes clássicos de distribuição das microfinanças se aplicam
naturalmente ao microsseguro, uma vez que este se encontra inserido
naquelas. Existem várias formas de levar as microfinanças aos seus
consumidores, todas elas derivadas dos quatro modelos de distribuição
que se firmaram como típicos: o Modelo Comunitário, o Modelo Provedor,
o Modelo Serviço Completo, e o Modelo de Parceria.

5.1. O Modelo
Comunitário
(Community-based
Model)

É praticado por associações em forma de mútuas (companhias de
propriedade de seus clientes). Após as deduções para formação/
manutenção de reservas, os lucros são distribuídos para os clientes
-proprietários, geralmente de forma proporcional aos negócios que
eles mantêm com a companhia (CHURCHILL, 2006, p. 341). As
associações de mútuas podem ser divididas em companhias de seguro
mútuo (v.g. cooperativas de seguro), redes de cooperativas financeiras
(v.g. cooperativas de crédito e poupança) que fornecem seguro como
um serviço agregado, e redes de associações de seguro mútuo, criadas
com o único propósito de fornecer seguro para os seus membros.
As companhias de seguro mútuo, por sua vez, podem ser classificadas
em três tipos. O primeiro não requer nem pagamento de prêmios, nem
uma taxa sobre as apólices. Também chamado de pós-pago, neste tipo
de organização o valor das reclamações de sinistros é cobrado dos
membros depois da ocorrência do evento danoso. Atualmente, este tipo
está em extinção. O segundo tipo tem pagamento de prêmios e taxa
sobre as apólices, enquanto o terceiro tipo tem pagamento de prêmio,
mas não tem taxa sobre as apólices.
A diferença entre o segundo e o terceiro tipo é que as companhias deste
último freqüentemente são organizadas de modo que os segurados
recebam dividendos, mas os prejuízos não imponham obrigações
adicionais (portanto, eles dividem os lucros, mas não os prejuízos),
enquanto que as do segundo tipo freqüentemente são organizadas de
tal modo que os segurados possam dividir igualmente lucros (com a
percepção do prêmio ganho pela cooperativa) e prejuízos
(CHURCHILL, 2006, p. 341).
Há quem faça a distinção entre modelo de rede cooperativo (cooperative
network model) e modelo comunitário (community-based model), sendo
o primeiro praticado principalmente entre cooperativas de seguro e redes
de cooperativas financeiras, e o último mormente pelas redes de
associações de seguro mútuo (CHURCHILL, 2006, p. 337 e 341). Mas
o funcionamento de ambos é muito similar, motivo pelo qual optamos
por tratá-los em conjunto.
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Neste modelo de distribuição, o cliente do produto de microsseguro
não é apenas segurado, mas também adquire participação na IMF,
conforme os princípios do mutualismo e cooperativismo. Dessa
maneira, cada segurado é também co-proprietário do fornecedor de
microsseguro.
Aqui, a administração do negócio de microsseguro fica por conta dos
próprios segurados-proprietários. A situação que normalmente acontece
é a de haver um grupo de administradores (geralmente voluntários) que
levam as questões mais importantes para votação na assembléia geral.
Por ser administrado pelos próprios segurados, este modelo de
distribuição traz como grande vantagem a redução do risco moral, pois
os segurados são os maiores beneficiados pelo bom andamento do
negócio. Também traz o conhecimento profundo sobre os clientes, de
modo que há facilidade de se adaptar a cobertura dos microsseguros às
necessidades dos segurados. No entanto, exatamente por ser
administrado por voluntários, este modelo traz como principal ponto fraco
o amadorismo de sua administração  pelo menos no seu início. Desta
maneira, é necessário muito tempo para treinamentos e capacitação,
bem como a contratação de assistência técnica especializada. E como
não há a especialização das pessoas neste tipo de negócio, há também
uma capacidade limitada de realizar o ajuste de coberturas e prêmios,
por causa da falta de conhecimentos atuariais e de seguros.
5.2. O Modelo Provedor
(Provider Model)

É usado principalmente para microsseguros de saúde e acidentes
pessoais. Neste modelo, o provedor de serviços (particularmente de
serviços de saúde, tais como clínicas e hospitais) adentra na atividade
de seguros para gerar maior volume de negócio em determinadas
localizações. Através disso, ele possibilita o acesso a planos de saúde
a diferentes preços para segmentos diferentes da população
(CHURCHILL, 2006, p. 410). Neste modelo de distribuição, em geral os
clientes ficam limitados à rede de profissionais e instalações próprias
ou credenciadas pelo provedor, ou então os benefícios ficam reduzidos
fora de sua rede. A grande vantagem deste modelo de distribuição é que
o pacote de benefícios é desenhado tendo em vista os próprios serviços
oferecidos. Aqui, normalmente, há rapidez no atendimento aos clientes,
tanto quanto às reclamações de seguro quanto à prestação dos serviços,
já que há a concentração de todas as atividades inerentes ao
microsseguro em uma só entidade. Este é um modelo razoavelmente
recorrente em mercados com pouca regulamentação.

5.3. O Modelo
Serviço Completo
(Full Service Model)

É bem semelhante ao modelo anterior, porém aqui o provedor de serviços
(especialmente serviços de saúde) não atua na atividade de seguradora.
Ele se responsabiliza por todos os aspectos da elaboração do produto,
vendas, serviços e reclamações, enquanto a seguradora é responsável
pelos custos e perdas relativos ao seguro, retendo todos os ganhos.
Este modelo fica entre o modelo Provedor e o modelo de parceria,
ocorrendo em geral como derivação e desenvolvimento do modelo
Provedor. O interessante aqui é que já há profissionalização da relação
de seguro, uma vez que o provedor de serviços passa a atuar
meramente como agente. Tendo o apoio de uma seguradora por trás,
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tem-se também acesso a toda a tecnologia e experiência desta. Neste
caso, em geral ocorre uma diversificação de produtos  o que favorece
a diminuição dos riscos. Como se trata de seguradora legalmente
constituída, esta tem que atender às exigências da lei quanto a reservas
e provisões técnicas. Com isso, neste modelo há a possibilidade de
se contratar resseguros. No entanto, é necessário que haja a previsão
dentro da regulamentação para que este modelo funcione de maneira
adequada. Neste modelo, a interface com o cliente fica concentrada
com o provedor de serviços, enquanto a parte técnica está com a
seguradora, por isso os custos administrativos e de transação ficam
maiores. Podem ocorrer, ainda, problemas quanto ao perfil de produto
esperado pelos clientes, e problemas quanto às informações
prestadas ao provedor de serviços.
5.4. O Modelo
de Parceria
(Partner-agent Model)

É aquele em que as seguradoras atuam em parceria com agentes
distribuidores. Neste modelo, as seguradoras normalmente se associam
com agentes que já contam com uma grande base instalada de clientes
 em geral IMFs bem estabelecidas, embora sejam possíveis outros
parceiros, como grandes redes de lojas varejistas (nacionais ou regionais),
etc. , normalmente por meio de uma única apólice em grupo. No caso
de parceria com IMFs, estas se beneficiam pela expansão de sua linha
de produtos (pois passam a oferecer produtos de microsseguro) e
proteção extra para si e para seus clientes (pois evita a contaminação do
grupo por uma crise pessoal), além de ser uma fonte extra de renda (a
comissão pela comercialização do seguro). Neste modelo, o ideal é que
os agentes, sendo IMFs, coletem as informações de seus clientes para
possibilitar a concepção de produtos adequados às necessidades reais
deles. Além disso, essas IMFs funcionariam como intermediários entre o
segurado e a seguradora, coletando os prêmios, transmitindo as
informações de sinistros e fazendo o lado comercial. A seguradora
absorve o risco do produto e cuida de toda a parte técnica, incluído aí o
treinamento dos agentes, a precificação e o desenho do produto (de
acordo com as informações passadas pelo agente), ajustando o modelo
de negócio à legislação e regulamentação de seguros. Como se trata de
uma seguradora constituída legalmente, ela tem acesso a resseguro, se
houver necessidade. Assim, neste modelo, a seguradora entra com seus
conhecimentos de seguro, enquanto o agente entra com a clientela e o
atendimento. Como cada um atua na sua própria área, a tendência é
que a operação como um todo seja mais eficiente. Existe também um
risco limitado para o agente, já que o risco e a transmissão do know-how
ficam com a seguradora. Como o agente atua entre os segurados (no
mesmo meio deles), reduz-se a seleção adversa e, conseqüentemente,
os custos da transação. Óbvio, trata-se de uma seguradora constituída
legalmente, logo ela tem acesso a resseguro. Em compensação, as
dificuldades enfrentadas neste modelo de distribuição são encontrar uma
seguradora interessada em participar nesse sistema (lembremos que o
microsseguro é um seguro mais caro, em especial porque envolve
gerenciar um grande número de segurados por prêmios individuais
pequenos) e a negociação de termos equilibrados para todos os
envolvidos (MCCORD; ROTH, 2007, p. 3).
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5.5. Por que o Modelo
de Parceria é o mais
indicado para as IMFs?13

O microsseguro é um negócio que requer capacidades específicas de
manejo de crédito e poupança  que não são exatamente as mesmas
dos seguros tradicionais. Com o modelo de parceria, as IMFs não
precisam investir seus recursos para capacitação e desenvolvimento de
uma estrutura operativa  o que poupa recursos financeiros e humanos.
Além disso, neste modelo, as IMFs podem aprender o negócio sem
assumirem o risco de desenvolver por si mesmas uma nova atividade
sem a devida experiência. Afinal, aqui a seguradora entra com seu knowhow e o transmite para os agentes poderem fazer sua parte (CELARIÉ,
2005, p. 12). Também é possível que a legislação impeça que uma
IMF participe no negócio dos seguros, pelas exigências técnicas,
operacionais e contábeis. No Brasil, por exemplo, para se montar uma
seguradora é necessário que esta tenha um capital mínimo14, que é
muito alto para a maior parte das IMFs. Por outro lado, apenas
companhias de seguro devidamente registradas conseguem
resseguro comercial. Enquanto a IMF não se regulariza junto ao órgão
competente (no caso de microsseguro, junto à SUSEP), ela está fora
do mercado convencional. Por fim, com a parceria entre seguradoras
e IMFs, estas últimas podem oferecer um novo produto a seus clientes,
que permite diminuir sua vulnerabilidade. Com isto, a possibilidade
de inadimplência diminui, já que o microsseguro afasta boa parte do
impacto financeiro dos riscos segurados.

5.6. Intermediários
na distribuição
de microsseguro

Passados os quatro modelos básicos de distribuição do microsseguro
mundo afora, resta uma dúvida: qual o lugar do corretor nesse mercado?
Se o microsseguro trabalha com prêmios pequenos, disputando
espaço no orçamento de seus potenciais clientes com necessidades
básicas como alimentação e vestuário, há espaço para comissões e
taxas de carregamento? Por causa dessa dúvida, recentemente surgiu
uma polêmica no mercado brasileiro acerca da figura do
microcorretor15, aparentemente sanada com nota de esclarecimento,
da qual reproduzimos excerto abaixo.
Ponto relevante exposto (...) foi a necessidade da criação da
figura do Microcorretor, ou Microagente, ou Microprodutor de
Seguros, de caráter sindicalizado, reforçando ainda mais a
categoria. Sem essa oportunidade, poderá ocorrer dos seguros
para as classes mais populares somente virem a ser distribuídos
por corretores pessoas físicas e jurídicas (inclusive
internacionais, cativos, especializados ou dedicados a esse
segmento), todos legalizados e sindicalizados, ocupando
espaços que poderiam ser plenamente, ou em parte, atendidos

Desenvolvemos nesta parte conceitos retirados de Celarié (2005).
Até 2007, o valor do capital mínimo para uma seguradora operar no país é de R$ 7.200.000,00 (Resolução CNSP 73,
de 13 de maio de 2002). A partir de 1o de janeiro de 2008, vigorarão as regras da Resolução CNSP 155, de 21 de
novembro de 2006, passando a haver a exigência de capital mínimo composto por uma parte tabelada fixa (de acordo
com a região em que a seguradora irá atuar  o valor para atuar em todo o território nacional será de R$ 15.000.000,00)
e uma parte variável conforme os prêmios pagos por região, os sinistros ocorridos, o patrimônio líquido ajustado e
margem de solvência da companhia seguradora.
15
Na verdade, trata-se de nota pública do presidente do SINCOR-RS, Sr. Celso Vicente Marini, referente ao tema,
abordado em palestra proferida na 4a Conseguro pelo presidente da Fenaprevi, Sr. Antonio Cássio dos Santos. Vide
SEGS.COM.BR (2007) para mais detalhes.
13
14
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pelos chamados microcorretores, em benefício de todos. É de
se registrar, que deve-se pressupor o microsseguro ligado a
prêmios de baixo valor, exigindo, portanto, para se justificar
economicamente, comercialização abrangente, de forma
massificada e aos menores custos possíveis, de sorte a poder
abrigar essas populações específicas, residentes e domiciliadas,
na maior parte dos casos, em locais longínquos e, muitas vezes,
de difícil acesso, de forma que o Microcorretor, como pessoa da
própria comunidade, possa ter papel preponderante na
colocação e disseminação desses seguros, a exemplo do que
ocorre no mundo com a figura do agente-de-microcrédito. Assim,
o objetivo do microsseguro é, apenas, oferecer a oportunidade
de aquisição do seguro a uma clientela potencial não inserida no
mercado e, normalmente, não objeto da atuação tradicional dos
corretores de seguros, não significando, absolutamente, que
estes sejam alijados do processo de distribuição. Trata-se,
portanto, e tão somente, de alertar para o fato de que se faz
necessário incentivar a existência de micro corretores
interessados em participar de negócio que pode trazer uma
grande oportunidade para o país. (SEGS.COM.BR, 2007)

A questão em pauta não é a intermediação ou não da venda do
microsseguro (e dos seguros como um todo), e sim como tornar sua
presença mais efetiva entre as camadas mais humildes da população.
Em cada um dos modelos abordados anteriormente (com exceção do
modelo comunitário), a IMF está diretamente em contato com o potencial
segurado. Então, com relação à atividade securitária, a IMF toma a forma
de uma microcorretora, e seus agentes, de microcorretores (devidamente
treinados para a venda de microsseguro). Obviamente, no Brasil, há a
necessidade de regulamentação específica para viabilizar a existência
de tais profissionais, sob pena destes não serem reconhecidos como
corretores exercendo legalmente a atividade pelos SINCORs.
Internacionalmente, os microcorretores existem dentro de dois formatos.
O primeiro e mais óbvio é o de agentes de microsseguro vinculados a
uma seguradora. Neste formato, a IMF indica para a seguradora pessoas
de dentro das comunidades-alvo, que seriam treinadas para exercer a
função de microcorretores. Estes microcorretores ficariam responsáveis
não apenas pela venda como também pela coleta de prêmio junto aos
segurados, atuando de forma semelhante ao marketing direto 16
(CHURCHILL, 2006, p. 434-435).
O segundo formato é o de intermediários independentes de
microsseguro. Neste formato, o microsseguro essencialmente
mimetiza o mercado tradicional de seguro, já que o intermediário
independente pode ser um indivíduo ou uma estrutura corporativa

Modelo de distribuição e vendas empregado por empresas de cosméticos e utilidades domésticas, tais quais Natura,
Avon e Tupperware, no qual os agentes vendem no seu tempo livre produtos para seus familiares, amigos, vizinhos
conhecidos.
16
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colaborando com uma ou várias seguradoras. A diferença entre a
corretagem tradicional e a microcorretagem, aqui, está na redução de
custos de transação e margens mínimas de comissão, compensadas
pela busca contínua de grupos grandes de clientes por meio de
parcerias com IMFs, bancos rurais, sindicatos, cooperativas e até
mesmo organizações religiosas (CHURCHILL, 2006, p. 436-437).

6. Panorama
do Brasil17

Se levarmos em conta apenas a população, o tamanho físico e os
indicadores econômicos, o Brasil tem um mercado potencial significativo
para as microfinanças. O Brasil tem o quinto maior território do mundo,
com 8.514.876,59 quilômetros quadrados, a quinta maior população,
superior a 184 milhões de habitantes, e com um PIB equivalente a
R$ 2,322 trilhões em 2006, é a maior economia da América Latina e a
décima na escala mundial, conforme levantamento do Fundo Monetário
Internacional para 2006 (IMF, 2007).
As características sócio-econômicas do Brasil também sugeririam
um ambiente propício às atividades de microfinanças. Embora o
Brasil seja a oitava maior economia do mundo e sua renda per
capita ultrapasse a da maioria dos países latino-americanos, a
desigualdade na distribuição da renda nacional situa-se entre as
mais pronunciadas no mundo  os 10% da população mais
abastada do país auferem 48,9% da renda total. Esse viés na
distribuição de renda significa que, apesar da sua riqueza, o
Brasil é o país da América Latina que abriga o maior número de
pobres. Cerca de 34% dos brasileiros vivem abaixo da linha de
pobreza, um índice comparável ao de países como Botsuana,
República Dominicana e Panamá. (NICHTER 2002, p. 9)

Curiosamente, esta grande incidência de pobreza não significa que exista
hoje, no Brasil, uma grande oferta de produtos de microfinanças.
As microfinanças no Brasil têm experimentado um fraco ritmo
de crescimento, com baixas taxas de penetração (apenas 2% dos
8,2 milhões de microempreendedores elegíveis). A maior parte das
instituições de microfinanças continua operando em pequena escala.
Alguns fatores têm sido citados, tradicionalmente, como
explicação para o relativo baixo desenvolvimento da indústria
de microfinanças no Brasil, incluindo: a instabilidade
macroeconômica anterior ao controle da hiperinflação, em 1994;
a forte tradição de linhas de crédito subsidiadas do Governo; o
ainda incipiente quadro regulamentar, apesar dos avanços
recentes; um mercado de crédito ao consumidor altamente
sofisticado e a falta de um nítido efeito demonstração em
microfinanças (NICHTER, 2002, p. 9).

Os dados estatísticos desta seção foram extraídos de documentos livremente disponíveis na página do IBGE 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (www.ibge.gov.br), e da página da ABEP  Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (www.abep.org). Vide bibliografia para documentos utilizados.
17
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Conger (2001) aponta o que chama de enigma do país grande,
fenômeno que, à época, se repetia em países tão diferentes como o
Brasil, Argentina, China, Índia, México e Nigéria, todos países
emergentes com grandes economias e imenso potencial
microfinanceiro, mas com desempenho liliputiano nas microfinanças.
Além dos fatores apontados em Nichter (2002, p. 9) reproduzidos acima,
são apontados também pelos autores citados como causa desse
fenômeno: a falta de apoio de entidades fomentadoras de microcrédito
(que preferem investir em países mais pobres), a semelhança entre
suas políticas de fomento às microfinanças (simplesmente ignoram
que a maioria de sua população economicamente ativa é pobre, e
focam em pequenos nichos) e a idéia geral de que o governo é que
tem que cuidar dos problemas (há a espera por assistencialismo, ao
invés de busca por oportunidades). Este entendimento é compartilhado
por Soares (2007, p. 24). Christen (2001, p. 3) aponta, ainda, a ausência
de IMFs com grande credibilidade nestes países, bem como a questão
do custo da oportunidade.
O quadro brasileiro é deveras intrigante, em especial quando vemos
que o mercado financeiro nacional conta com uma indústria de crédito
ao consumidor em rápido crescimento18, e que tem focado cada vez
mais na clientela de baixa renda. Tanto as empresas de crédito como
lojas varejistas, ao expandirem sua base de clientes, têm flexibilizado
suas exigências para se adequarem à realidade destes consumidores.
No entanto, esta mudança de foco é uma tendência muito recente, que
surgiu por causa do sucesso de determinadas redes varejistas, e que
além de precisar se consolidar, não se disseminou nas microfinanças ou
nos outros ramos da economia.
Ainda hoje a situação no país se encaixa perfeitamente na descrição de
Brusky e Fortuna (2002, p. 50-53): produtos de microfinanças
inadequados às necessidades dos clientes e IMFs inacessíveis à
população de baixa renda (quer pelo excesso de exigências ou pelo
desconhecimento da existência), além do entrave da própria percepção
cultural de crédito por essas pessoas 19 . Portanto, um cenário
desastroso para as microfinanças.
6.1. Estatísticas

Para entendermos um pouco melhor o quadro brasileiro, apresentamos
aqui alguns quadros estatísticos, que permitirão melhor visualização do
panorama atual.
O Quadro 120 apresenta a população em geral do Brasil, dividido por
faixas etárias. Neste gráfico, de um total estimado de 184.326.387
habitantes, as três faixas de idade mais altas representam intervalos

Nichter (2002, p. 12) aponta um rápido crescimento do crédito ao consumidor, em comparação ao capital de giro,
apenas considerando o período de 1999-2002.
19
Isto é, o entendimento popular de que crédito é acordo entre comprador e vendedor para parcelar o pagamento
da aquisição de um bem (nada tendo a ver com operação financeira), e empréstimo sendo visto como forma de
financiamento pela transferência de dinheiro do emprestador para o tomador (BRUSKY, FORTUNA, 2002, p. 52).
20
Dados retirados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 (IBGE).
18
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não-regulares, enquanto as cinco faixas de menores idades
apresentam intervalo de idade regular, de 5 (cinco) anos cada. Por
isso, temos aqui uma distorção nas faixas de idade mais elevadas.
Também é interessante observar que cinco faixas de menores idades
mantêm certa uniformidade, o que indica uma mortalidade infantil baixa
e uniforme nos 25 anos anteriores à pesquisa utilizada. Através deste
quadro, observamos que, em 2005, 45,52% da população brasileira
havia nascido em 1981 ou após este ano, o que caracteriza nosso
país ainda como um país de jovens. Por outro lado, cerca de 9,87% da
população tinha 60 anos ou mais, enquanto 17,17% tinha 9 anos ou
menos, o que nos mostra que, mesmo com o envelhecimento da
população notado nos últimos anos, ainda há um maior mercado para
produtos e serviços voltados para crianças do que para idosos.
Quadro 1  Brasil: População Residente 2005

Na data desta edição, o IBGE ainda não havia disponibilizado os dados completos sobre a Contagem da População 2007, e a
respectiva retificação das PNADs dos anos anteriores, devido a divergências de valores entre estas e aquela. A título exemplificativo,
conforme a Contagem da População 2007 do IBGE o Brasil tem hoje cerca de 183,9 milhões, enquanto a PNAD 2006 indicava cerca
de 187 milhões de habitantes já no ano passado.

O Quadro 221 considera pessoas de 10 anos ou mais, de acordo com as
classes de rendimento mensal (valores de 200522). Este quadro inclui
rendas de quaisquer natureza, inclusive trabalho, aposentadoria, pensão,
e demais benefícios sociais. Exatamente por isso, este quadro não serve
como forma de mensuração da população economicamente ativa23.
Ver nota 22.
O salário mínimo para 2005 era de R$ 300,00  USD 128,17, taxa de câmbio USD 1: BRL 2,3407 para 30/12/2005.
Já para 2007, o salário mínimo é igual a R$ 380,00  USD 206,42, taxa de câmbio USD 1: BRL 1,8409 para 27/09/2007.
23
Segundo o IBGE, a população economicamente ativa compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar
o setor produtivo, isto é, a população ocupada (aquelas pessoas que, num determinado período de referência,
trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam. Por exemplo, pessoas em férias) mais a população desocupada
(aquelas pessoas que não tinham trabalho, num determinado período de referência, mas estavam dispostas a
trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva, v.g. consultando pessoas, jornais, etc).
21
22
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Aqui, de um total estimado de 151.552.462 pessoas, 34,03% estão no
grupo incluído como sem rendimento. Fica patente neste quadro a
grande concentração de renda, já que apenas 0,68% teriam renda
acima de 20 salários mínimos. Por outro lado, somadas as três
primeiras faixas salariais (ignorando a faixa sem rendimento), e
comparando o número de pessoas nestas faixas com o total da
população brasileira, temos 42,9% dos brasileiros recebendo até 3
(três) salários mínimos.
Quadro 2  Brasil: Renda Pessoas Maiores de 10 Anos

No Brasil, produtos de microsseguro provavelmente teriam como objeto
pessoas cuja renda mensal fosse de até 3 salários mínimos, de acordo
com representante do Banco Mundial (UOL, 2007). Essa faixa de renda
equivale a um universo de mais de 79 milhões de clientes potenciais
de algum produto de microsseguro, e cerca de 80% de todos os
brasileiros que têm alguma fonte de renda.
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Quadro 3  Brasil: Pessoas por Ocupação

No Quadro 324, temos dados sobre a população ocupada (num total
estimado de 87.089.348 pessoas para 2005), classificada por
ocupação exercida. Chama a atenção o fato de que a população
ocupada responde por apenas 47,25% do total da população brasileira
para o mesmo período.
Os trabalhadores na economia informal (isto é, os trabalhadores e
empregados que trabalham sem carteira assinada ou por conta própria)
perfazem mais de 40 milhões de pessoas. Se excluirmos os trabalhadores
não-remunerados, os trabalhadores na produção para o próprio consumo
e os trabalhadores na construção para o próprio uso (aproximadamente
9 milhões de pessoas), então veremos que a economia informal responde
por mais da metade dos trabalhadores com alguma ocupação.

24

Ver nota 22.
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Quadro 4  Brasil: Concentração Urbana 1980-2000

No Quadro 4, vemos a crescente urbanização da população brasileira
nos últimos 20 anos do século XX. Esta é uma tendência verificada no
Brasil ao longo daquele século, mas que vem se acentuando cada vez
mais por causa da industrialização acelerada dos grandes centros.
Além disto, esta é também uma marca típica da América Latina como
um todo, qual seja, o grau de urbanização da sociedade ou, mais
especificamente, a natureza substancialmente urbana da pobreza
(DERCON, 2004, p. 6). Isso não quer dizer que não hajam pessoas
carentes na zona rural; o Quadro 4 simplesmente reflete a concentração
urbana que tem ocorrido ao longo do último século, bem como a
concentração de renda e as desigualdades sociais nessa região.

Tabela 1  Brasil: Renda Média Familiar por Classe25
Classe CCEB 2008

Renda Familiar Média

Classe A1

R$ 9.733,47

Classe A2

R$ 6.563,73

Classe B1

R$ 3.479,36

Classe B2

R$ 2.012,67

Classe C1

R$ 1.194,53

Classe C2

R$ 726,26

Classe D

R$ 484,97

Classe E

R$ 276,70

Renda Média Total

R$ 1.432,84

Critério de Classificação Econômica Brasil 2008, empregando valores de 2005. O CCEB mede a capacidade de
consumo dos pesquisados. Retirado de ABEP (2007).
25
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Na Tabela 1 vemos a distribuição de renda média de acordo com o Critério
de Classificação Econômica Brasil 2008, CCEB, a ser usado pelos
institutos de pesquisa a partir de 1o de janeiro de 2008 (ABEP, 2007).
Destacamos (de forma sombreada) as classes de interesse para o
microsseguro. Por esta tabela, observamos que a renda familiar média
da classe C1 fica dentro do limite de 4 (quatro) salários mínimos  acima
de 3 (três) salários mínimos atuais26, e pouco abaixo de 4 (quatro) salários
mínimos de 2005 27 . Assim, deve-se considerar como alvos de
microsseguro as pessoas que fazem parte das classes C, D e E.
6.2. Da regulamentação
dos Seguros
Populares28 no Brasil

Segundo informação divulgada pela SUSEP em maio de 2007, os únicos
produtos que contam com regulamentação específica são o seguro de
vida coletivo popular29 e o seguro popular de automóveis30 (SIMÕES,
2007, p. 14).
De acordo com Simões (2007:14), o seguro de vida coletivo popular teria
por alvo correntistas com renda inferior a R$ 1.000,00, ou cerca de 3 salários
mínimos. Esse seguro teria por coberturas básicas a morte natural e a
acidental, dispondo das coberturas adicionais de auxílio funeral, farmácia
e cesta básica. Esta modalidade teria por prêmio mínimo R$ 6,00, sendo
sua importância segurada mínima de cerca de R$ 3.000,00.
Já o seguro popular de automóveis visa a oferecer cobertura a veículos
entre 10 e 20 anos de uso. Este seguro tem por característica a
contratação de cobertura por valor determinado (pagamento da quantia
fixa, em moeda corrente nacional, estipulado pelas partes no momento
da contratação do seguro). No entanto, para o seguro popular de
automóveis, os critérios de aceitação seriam mais rígidos do que o produto
tradicional (incluiria revista obrigatória, e teria menor índice de aceitação).
Por outro lado, para viabilizar os prêmios, menores em relação aos
seguros tradicionais, os serviços teriam que ser reduzidos. A franquia
também teria que ser maior, e a opção seria menor, havendo preferência
pelo uso de rede credenciada para os serviços de reparo.
Na área rural, o Ministério de Desenvolvimento Agrário desenvolveu em
2004, em conjunto com o Banco do Brasil, o Seguro Prestamista
Agricultura Familiar. Ele é exclusivo para tomadores de crédito através
do PRONAF  Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura
Familiar, para operações de crédito agrícola (compulsório), e cobre Morte
e Indenização Extra.
Com relação aos outros ramos, v.g. Incêndio e outras coberturas
(Compreensivos), não existem ainda normas específicas para
microsseguros, bem como não há segregação de dados estatísticos
enviados à SUSEP. Os produtos, quando comercializados, são os
tradicionais, apenas contando com canais de comercialização
alternativos e limitados a importâncias menores. (SIMÕES, 2007, p. 18).

26
27
28
29
30

Isto é, R$ 1.140,00. Ver nota 25.
Isto é, R$ 1.200,00. Ver nota 25.
Ver nota 3. As informações desta seção se baseiam em SIMÕES (2007).
Circular SUSEP 267/2004.
Circular SUSEP 306/2005.
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6.3. Dos produtos de
microsseguro no Brasil31

Dentre os produtos que poderíamos considerar como microsseguros e
que são comercializados no Brasil32, destacamos o Auxílio Funeral, o
de Vida & Acidentes Pessoais, os de Crédito, o Residencial (incêndio,
quedas de raio e explosões), o Prestamista Agricultura Familiar e o
Seguro Popular de Automóveis (ambos abordados anteriormente).
Essa relação é meramente exemplificativa33. No entanto, conforme
informações da SUSEP, o seguro mais popular no Brasil tem sido o
Auxílio-Funeral (SEGUROS.COM.BR, 2007). No entanto, os Seguros
de Crédito, em especial os produtos prestamista, têm crescido a
taxas expressivas em 2007 (BRITO, 2007).
Os canais de distribuição utilizados atualmente englobam cadeias de
lojas varejistas (nacionais ou regionais), bancos e caixas automáticos
(ATMs), empresas prestadoras de serviços de utilidade pública (v.g.
operadoras de telefonia, fornecimento de água, etc.), sindicatos e
associações sociais e profissionais, e igrejas e associações de bairro
(especialmente produtos de Vida).
A grande maioria dos canais de distribuição apresentados aqui segue o
modelo de parceria. Têm obtido grande êxito as distribuições através de
cadeias de lojas de varejo (em especial quanto a produtos de crédito),
bancos e ATMs34.

7. Desafios ao
microsseguro
comercial

Existem alguns problemas a enfrentar quando se implementa uma linha
de microsseguro, os quais relacionamos a seguir:
a) Alto custo operacional. Nos microsseguros, os prêmios individuais
são, necessariamente, de pequena monta. Esses prêmios pequenos
são compensados através da ampliação de clientes da carteira. Só
que, com isto, aumenta-se o custo operacional, já que é preciso
gerenciar contratos de uma grande quantidade de segurados;
b) Desafios dos seguros em geral. Em qualquer ramo de seguro existe
a possibilidade de ocorrerem o risco moral (moral hazard  descuido
com o bem segurado), a anti-seleção (adverse selection  riscos ruins,
de aleatoriedade acima da média), as fraudes (frauds  ato de má-fé
com o intuito de enganar os outros), e os abusos (abuse  uso
impróprio do seguro). O microsseguro não é exceção;
c) Falta de moldes institucionais e regulatórios. Como no Brasil o
microsseguro não possui regulamentação específica (exceto auto
e vida em grupo, por ora), pode ocorrer certa incerteza legal quanto
às suas possibilidades, bem como certa arbitrariedade política na
sua fiscalização e falta de certificação oficial;

As informações sobre microsseguro que constam nesta seção foram coletadas de notícias veiculadas em periódicos
durante o primeiro semestre de 2007.
32
Poderíamos incluir nesta relação o seguro de Garantia Estendida (que se enquadra na noção de seguro popular,
já que alcança a população das classes C, D e E); no entanto, segundo a OIT, este não se enquadraria dentro do
microsseguro  Vide nota 3.
33
Identificamos algumas seguradoras e corretoras que atuam com produtos massificados para classes C, D e E.
São elas: a Aon Affinity Latin America, a Marsh & Mclennan Companies, a Porto Seguro, a Chubb do Brasil, a Luizaseg
(Cardif e Magazines Luiza) e a American Life.
34
Fazemos a ressalva de que tais canais de distribuição são alcançados por parcerias entre corretoras e o varejo ou
bancos.
31
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d) Exposição a catástrofes naturais. Existe sempre a possibilidade de
ocorrerem catástrofes, mas toda seguradora procura evitar eventos
danosos de alta freqüência. Essa preocupação também tem que
estar presente quando tratamos do microsseguro, embora no Brasil
não precisemos nos preocupar muito com esta questão;
e) Conflito de interesses entre parceiros. No microsseguro, há sempre
a possibilidade de haver conflito de interesses entre parceiros que
estão interessados no lado humanitário (especialmente IMFs) e
parceiros interessados no lado comercial (v.g. seguradoras);
f) Análise e cálculo de risco. Para os segmentos atendidos pelo
microsseguro, em geral faltam dados para que se possa fazer uma
análise pormenorizada dos riscos envolvidos, o que torna o trabalho
de concepção e desenho de produto muito mais difícil;
g) Equilíbrio entre necessidade e possibilidades. Quando o produto de
microsseguro é concebido, muitas vezes se imaginam situações nas
quais o segurado necessitaria de seguro, mas cuja cobertura não é
viável. É preciso que haja um equilíbrio entre elas;
h) Acordos sustentáveis entre a indústria de seguros e o governo. Uma
vez que o microsseguro atende primordialmente a propósitos
humanitários, é interessante que a indústria de seguros consiga do
governo incentivos para manter tais produtos, sem que hajam
intromissões ou omissões de um ou de outro;
i) Linguagem empregada na apólice. O microsseguro precisa ser
acessível a seus clientes, particularmente na questão do clausulado
com relação às coberturas. Será necessário no Brasil um estudo
para elaboração de clausulado específico que atenda as exigências
do Código de Defesa do Consumidor, e que concilie os termos
técnicos com simplicidade de linguagem. Esse é um dos grandes
desafios para o gênero;
j) Administração e controle. Um dos grandes desafios nos
microsseguros é realizar a administração e controle dos segurados,
já que o negócio só é viável se houver uma quantidade grande deles.
Deve-se ter em mente que não é possível simplesmente aplicar o
modelo de negócio do seguro tradicional. É preciso realizar
adaptações para comportar as peculiariedades dos segurados;
k) Falta de cultura de prevenção e mitigação de riscos. São muitos os
riscos a que as pessoas de baixa renda estão expostas, e embora
elas tentem administrar esses riscos, muitas vezes o risco é ignorado
até que aconteça. Então, uma das funções do microsseguro é educar
estas pessoas sobre como evitar estes riscos ou, pelo menos, diminuir
o impacto deles;
l) Método de arrecadação do prêmio. Talvez o ponto mais delicado de
todos os aqui abordados, já que falamos de pessoas que ganham
muito pouco, e que, não raro, atrasam no pagamento de algumas
contas. Para a viabilidade do microsseguro, é preciso, por um lado,
que a coleta de prêmio seja eficaz, evitando calotes, e, por outro
lado, flexível, permitindo o pagamento conforme as possibilidades
do segurado.
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8. A função do
resseguro para
o microsseguro

O valor do resseguro está em aumentar a habilidade da seguradora
conduzir seus negócios ao reduzir o custo a longo prazo do risco subscrito
(CHURCHILL, 2005, p. 525). E isso é válido tanto para seguradoras
que operam nos moldes tradicionais quanto para outros modelos de
negócio de seguro. Assim, o resseguro pode oferecer diversos benefícios
para as seguradoras que forem operar com microsseguro. Tanto as
seguradoras quanto os resseguradores têm um papel vital a
desempenhar para o sucesso de esquemas de microsseguro. Eles
podem contribuir concretamente, por exemplo, implementando
processos de negócio que reduzam, a longo prazo, o custo de subscrever
riscos para pessoas de baixa renda (CHURCHILL, 2005, p. 542). Tais
parcerias corresponderiam ao interesse de ambas as partes, já que as
microsseguradoras poderiam expandir a capacidade financeira de seus
negócios e subscrever mais riscos, e também riscos maiores. As
parcerias de sucesso trariam mais negócios para ambas as partes.
Porém, o resseguro é apenas uma dentre várias alternativas disponíveis
para aumentar a capacidade de subscrição de microsseguro, disponível
apenas para as seguradoras regularmente constituídas.
Particularmente, o resseguro pode prover para operadoras de
microsseguro:
a) Experiência de subscrição, em especial para as seguradoras
derivadas de IMFs;
b) Acesso a recursos e experiências mundiais, incluindo o
desenvolvimento de produtos, canais de distribuição e mecanismos
de recebimento de prêmio;
c) Acesso a recursos e experiências mundiais do próprio grupo, bem
como a parceiros de cooperação externos;
d) Capacidade financeira, ao permitir que a seguradora ceda parcela
de seu risco ao ressegurador;
e) Proteção contra catástrofes, limitando os seus efeitos e protegendo
as seguradoras de uma grande variação momentânea de resultado;
f) Estabilidade a longo prazo, uma vez que equilibra o balanço das
seguradoras assumindo parte dos riscos de flutuação na sinistralidade,
das mudanças na carteira e dos erro na subscrição; e
g) Proteção contra insolvência, possibilitando maior solidez financeira
à seguradora ao aumentar sua liquidez .

9. Conclusão

A partir deste breve estudo, constatamos que o microsseguro é uma
área ainda pouco explorada (não apenas no Brasil), ainda que concentre
quantia imensa de potenciais segurados. Constatamos, também, que o
microsseguro é pensado para países subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento, onde a desigualdade social é elevada. No entanto,
diversas iniciativas que podem ser consideradas antecessoras do
microsseguro aconteceram em países desenvolvidos  e nos referimos
a iniciativas que datam inclusive do início do século XX. Essa mudança
de foco é interessante, tendo sua origem na noção moderna de
microfinanças, nascida nos anos 70 (SOARES, 2007, p. 14). Hoje, é
impossível dissociar o microsseguro das microfinanças.
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Curiosamente, existem duas formas de enxergar o microsseguro: uma,
de enxergá-lo como forma de amenizar a desigualdade social, de modo
que a sociedade seja mais igualitária; outra, de vê-lo como nova
fronteira dos seguros, apenas esperando ser desbravada.
Por tudo o que foi exposto e comentado até aqui, sabemos que os
princípios-chave para o sucesso do microsseguro são a massificação,
os canais alternativos de vendas e o baixo valor dos prêmios. Sem esses
três princípios, não há como o microsseguro dar certo. Mas, ao menos
no Brasil, existem ainda algumas dificuldades a ser superadas: as mais
graves são a falta de regulamentação específica para operações de
microsseguro em geral, a carga tributária (que pode ser pesada demais
para que as operações de microsseguro sejam rentáveis) e a própria
sustentabilidade das operações. Outras barreiras a serem vencidas são
os canais de distribuição limitados, a supervisão aderente, a exigências
(que precisarão ser simplificadas), a necessidade explícita de
mecanismos de solvência e uma maior aproximação com a da linguagem
do consumidor.
Vencidos tais obstáculos, considerando a recente demonstração de boa
vontade do governo em relação a este tema35 e agregando o interesse
demonstrado pelo mercado segurador, não vemos por que o
microsseguro não deslancharia no Brasil. Apesar do destaque que vem
recebendo ultimamente, também no Brasil, a maior parte do material
sobre o tema é originado de palestras, sendo rara exceção o trabalho de
Craig Churchill, por nós citado diversas vezes.
Com este nosso breve estudo, que, longe de esgotar o tema, serve
de mera introdução aos vários aspectos do microsseguro, esperamos
estimular outros autores para o aprofundamento nesta nova seara
dos seguros.
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