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Estudos demonstram que o seguro diminui o risco de pobreza e 
contribui para o desenvolvimento geral nos mercados emergentes, 
afirma o mais recente sigma 

 O setor de seguros tem crescido rapidamente nos mercados 
emergentes, mas ainda há lacunas de proteção significativas.  

 Pesquisas com base em evidências demonstram que o 
seguro facilita um aumento na atividade geradora de renda 
familiar e de pequenas empresas, além de poder melhorar a 
qualidade de vida. 

 A compreensão da heterogeneidade e das barreiras ao 
seguro nos mercados emergentes auxilia o estabelecimento 
de sistemas eficazes de transferência de risco. 

 Inovação, tecnologia e parcerias público-privadas podem 
ampliar o alcance do seguro nos mercados emergentes. 

Zurique, 9 de setembro de 2017 – Um conjunto crescente de 
pesquisas empíricas sobre o desenvolvimento econômico nos 
mercados emergentes demonstra que o seguro facilita um aumento 
nas oportunidades de geração de renda e contribui para a melhoria na 
qualidade de vida, afirma o mais recente sigma “Insurance: adding 
value to development in emerging markets” (Seguro: agregando valor 
ao desenvolvimento em mercados emergentes, em tradução livre). 
Todos os anos, 100 milhões de pessoas em todo o mundo caem na 
pobreza em função de despesas com tratamento médico.1 Estudos de 
caso indicam que o seguro pode ajudar a amenizar essa situação, ao 
proporcionar redução nas despesas e melhorar a utilização de serviços 
de assistência médica entre os segurados.2 Diferentes abordagens 
como o microsseguro e parcerias público-privadas, juntamente com a 
inovação e o uso de tecnologia podem alinhar melhor as soluções de 
transferência de risco com as necessidades dos consumidores e 
empresas, além de ajudar a superar barreiras locais específicas para o 
desenvolvimento do setor de seguros nos mercados emergentes. 

  

1 Universal health coverage fact sheet (Informativo sobre a cobertura universal da saúde, em tradução livre), 
Organização Mundial de Saúde, 2016. 

 R. Thornton, L. Hatt, E. Field et. al., "Social security health insurance for the informal sector in Nicaragua: a 
randomized evaluation" (Seguro saúde previdenciário para o setor informal na Nicarágua, em tradução livre). 
Health Economics, vol 19, 2010, pp 181-206, and A. Fitzpatrick and R. Thornton, "The Effects of Health 
Insurance within Families: Experimental Evidence from Nicaragua" (Os Efeitos do Seguro Saúde nas 
Famílias: Evidência Experimental da Nicarágua, em tradução livre), World Bank Policy Research Working 
Paper 8115, 2017. 
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A medida padrão para avaliar o desenvolvimento do mercado de seguros de 
um país é a taxa de penetração de seguros.3 “No entanto, não há clareza 
sobre quantas pessoas têm seguro. Tampouco diz algo sobre como o seguro 
melhora a vida das pessoas”, afirmou Kurt Karl, economista-chefe da Swiss 
Re. “As pesquisas baseadas em evidências que estão sendo realizadas 
atualmente oferecem mais informações granulares sobre a contribuição do 
seguro em uma gama mais ampla de métricas de desenvolvimento, 
descobertas que podem informar decisões relacionadas a políticas”.  

Barreiras de demanda e abastecimento  
Os mercados emergentes são heterogêneos e apresentam diferentes 
barreiras de demanda e abastecimento às soluções de seguros. Por exemplo, 
a viabilidade financeira é uma importante barreira por parte da demanda, e 
mesmo quando há grandes subsídios, conforme demonstrado por estudos 
da Nicarágua4 e da Índia, a demanda por seguros pode continuar baixa. A 
implicação é que a confiança poderia ser uma consideração igualmente ou 
mais importante do que o preço. Outras barreiras significativas incluem falta 
de conscientização, preconceitos comportamentais e restrições institucionais 
ou regulatórias. 

Uma compreensão melhor das barreiras pode moldar novas abordagens 
para expandir a cobertura dos seguros, e a tecnologia comprovou ser um 
importante promovedor em vários países. A crescente proliferação de novos 
dados coletados sobre segurados por meio de sensores e dispositivos 
inteligentes, combinados a estudos analíticos avançados e modelagem 
preditiva, possibilita uma subscrição mais granular. Isso permite às 
seguradoras criar produtos e definir prêmios com base no comportamento 
real dos segurados, em vez de se basear em parâmetros como idade, estado 
civil e gênero. Na China e na Índia, estima-se que os números de subscritores 
móveis aumentarão para cerca de 1,2 bilhão e próximo a 1 bilhão até 2020, 
respectivamente. Em ambos os países, seguradoras com tecnologia digital já 
oferecem uma variedade de novos produtos simples (por exemplo, seguro de 
economia compartilhada no modelo “pay-per-use”, ou “pague pelo uso”, em 
tradução livre) e sofisticados (por exemplo, responsabilidade por nova 
tecnologia).  

Da mesma maneira, na África Subsaariana (SSA), a tecnologia móvel tem 
sido um relevante motor no crescimento dos seguros. Por exemplo, com 
baixas rendas, pequenas quantias seguradas e prêmios muito pequenos, a 
tecnologia móvel tem sido empregada para distribuir microsseguros 
econômicos. A rápida expansão das plataformas de dinheiro móvel tem sido 
um importante facilitador. Por exemplo, produtos de seguros paramétricos 

A penetração do seguro é definida como prêmios de seguro como uma percentagem do produto interno 

bruto.
4 Por exemplo, Thornton et. al. (2010) descobriu que as taxas de absorção eram de cerca de 20% para 
prêmios de seguros subsidiados na Nicarágua, porém, no segundo ano, menos de 10% continuou a adquirir 
as apólices subsidiadas. 
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dependem de estações meteorológicas para ter seus dados e podem pagar 
sinistros de forma automatizada por meio de métodos de dinheiro móvel.  

Até 2016, esses sistemas já ajudaram mais de 1 milhão de agricultores no 
Quênia, na Tanzânia e em Ruanda a adquirir proteção contra riscos por meio 
de ofertas de seguros de lavoura, gado e baseados em índice. 

A inovação pode ajudar a ampliar o alcance do seguro nos mercados 
emergentes. Um desafio significativo para as seguradoras, especialmente em 
alcançar consumidores para quem o seguro é inacessível ou inviável, é que 
os baixos valores dos prêmios envolvidos não cobrem os custos do 
fornecimento do seguro. Nessas situações, as seguradoras estão 
encontrando diferentes formas para reduzir os custos. Um exemplo é o 
compartilhamento comunitário de custos, no qual as seguradoras fazem 
parcerias com organizações comunitárias como sociedades mútuas e 
cooperativas para compartilhar as despesas do fornecimento de apólices. 
Um programa de plano de saúde comunitário tem sido especialmente bem-
sucedido em Ruanda, onde 84% da população definida foi inscrita até abril 
de 2017.5 Outra abordagem é a segmentação de clientes. Em 2010, a 
Seguradora Rural, S.A. (seguro rural) na Guatemala criou um conjunto de 
micro produtos de saúde para atender às necessidades de diferentes 
segmentos de clientes de seu parceiro, o banco Banrural. Grupos de foco, 
entrevistas, estatísticas de atendimento médico e análises de perfil 
socioeconômico e epidemiológico de clientes foram usados para identificar 
possíveis segmentos de mercado e cobertura de produtos. A estratégia foi 
um sucesso: até o final de janeiro de 2013, o número de apólices emitidas foi 
de 12.453 (ou 22% dos clientes do banco) e houve apenas 753 
cancelamentos.6 

A colaboração entre os setores público e privado apoia o crescimento 
dos seguros 
Os governos desempenham um importante papel na ampliação da expansão 
da disponibilidade de soluções de transferência de riscos nos mercados 
emergentes. Isso pode ser feito por meio da introdução de seguros 
obrigatórios, mas também ao proporcionar um ambiente de políticas 
favoráveis. Por exemplo, em 2007 o governo chinês implementou uma 
política de subsídios ao seguro agrícola. O mercado segurador agrícola na 
China teve uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 43% ao 
longo dos últimos 10 anos. Até 2016, os prêmios foram de CNY 41,8 
bilhões (USD 6,6 bilhões), tornando a China o segundo maior mercado de 
seguros agrícolas no mundo.  

  

 “Health care in Rwanda, An African trailblazer” (“Assistência Médica em Ruanda, um pioneiro na África”, 

em tradução livre), economist.com, 15 de setembro de 2016, http://www.economist.com/news/middle-
east-and-africa/21707226-how-poor-country-brought-health-insurance-91-population-african 

 Health and life micro insurance products to Banrural clients in Guatemala (Produtos de microsseguro 
saúde e de vida para clientes do banco Banrural na Guatemala, em tradução livre), Micro Insurance 
Innovation Facility, 2013. 



 

4 

 
 

As partes interessadas dos setores público e privado devem trabalhar juntas 
para construir sistemas seguradores eficazes. Os requisitos incluem um 
aumento na conscientização sobre os problemas dos riscos e a educação 
financeira, além da promoção de programas inclusivos sobre finanças. 
Conforme demonstrado pelos estudos de caso neste relatório sigma, as 
seguradoras e os formuladores de políticas podem usar a tomada de 
decisões baseada em evidências para analisar melhor o custo-benefício de 
diferentes estratégias de gestão de riscos. As seguradoras precisam entender 
as motivações por trás das escolhas dos consumidores. Uma formulação 
simplificada das apólices também é essencial para alcançar consumidores e 
pequenas empresas. Por fim, o desenvolvimento dos seguros deve ser 
baseado em necessidades. A capacidade de improvisar e inovar ajudará a 
superar as barreiras de mercado existentes e a alinhar melhor as soluções de 
produtos com as necessidades dos consumidores.  
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Notas para os editores 

Swiss Re 
O Grupo Swiss Re é líder no fornecimento por atacado de resseguro, seguro e outras formas 
baseadas em seguro de transferência de risco. Lidando de forma direta e por meio de 
corretores, sua base global de clientes consiste em companhias seguradoras, corporações de 
médio a grande porte e clientes do setor público. De produtos padronizados a coberturas 
customizadas em todas as linhas de negócios, a Swiss Re coloca à disposição sua solidez 
financeira, sua experiência e poder de inovação para permitir a tomada de riscos, condição 
imprescindível ao progresso empresarial e social. Fundada em 1863 em Zurique, na Suíça, a 
Swiss Re atende a clientes por meio de uma rede de aproximadamente 80 escritórios 
localizados ao redor do mundo, e possui a classificação "AA-" pela Standard & Poor's, "Aa3" pela 
Moody's e "A+" pela A.M. Best. Ações nominativas no holding Swiss Re Group, Swiss Re Ltd., 
são negociadas em conformidade com a International Reporting Standard na SIX Swiss 
Exchange e negociam sob o símbolo SREN Para obter mais informações sobre o Grupo Swiss 
Re, acesse: www.swissre.com ou siga-nos no Twitter @SwissRe. 
 
Como acessar os dados do sigma: 
Os dados do estudo podem ser acessados e visualizados em www.sigma-explorer.com. Este 
aplicativo móvel para a Web permite aos usuários criar gráficos, compartilhá-los por redes 
sociais e exportá-los como arquivos gráficos padrão. 
 
Como solicitar este estudo sigma: 
As versões em inglês, alemão, francês e espanhol do sigma n° 4/2017, "Insurance: adding 
value to development in emerging markets” (Seguro: agregando valor ao desenvolvimento em 
mercados emergentes, em tradução livre) estão disponíveis eletronicamente no site da Swiss 
Re: www.swissre.com/sigma 
 
Atualmente, estão disponíveis as edições impressas do sigma n° 4/2017, em inglês, francês, 
alemão e espanhol. As versões impressas em chinês e japonês estarão disponíveis em breve. 
Envie sua solicitação, com seu endereço completo, para sigma@swissre.com 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.sigma-explorer.com/
http://www.swissre.com/sigma
mailto:sigma@swissre.com

