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Os executivos das seguradoras consultadas avaliam que as novas regras propostas para os 
microsseguros podem beneficiar o segmento, conhecido como de massificados ou populares, 
de menor prêmio. Os microsseguros também são produtos voltados para o público de menor 
renda. 
 
Outra semelhança ocorre em relação aos custos. Muitos produtos populares têm prêmio 
mensal de até R$ 5 para não pesar no bolso do cliente. Por esses motivos, é difícil encontrar 
diferenças entre o seguro popular, desenhado para as classes C e D, e o microsseguro. 
 
As grandes seguradoras estão interessadas nos benefícios fiscais, ainda em estudo, previstos 
nas regras do substitutivo ao Projeto de Lei 3.266 de 2008, que contou com a participação da 
Comissão Consultiva de Microsseguro, criada para discutir o setor, envolvendo os órgãos do 
governo, Susep, Banco Central, e entidades privadas representantes do setor.  
 
A seguradora normal paga uma alíquota de até 3% só de Cofins, enquanto a operadora de 
microsseguro vai pagar apenas 0,44% dessa contribuição, 0,09% de PIS/Pasep, 0,31% de 
imposto de renda e 0,16% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
 
Para evitar que as grandes companhias tirem proveito do menor imposto, estão sendo 
estudadas normas para que sejam criadas subsidiárias específicas para operar o microsseguro. 
 
O interesse pela menor carga tributária é grande. "Com o incentivo fiscal, a tendência é de que 
os custos mensais dos produtos voltados ao público C e D caiam mais", diz diretor comercial 
da seguradora Assurant, Marcelo Teixeira.  
 
Na avaliação do vice-presidente do Banco do Brasil, Paulo Rogério Caffarelli, a redução da 
carga tributária contribuiria para o aumento significativo do volume total de seguros, 
principalmente os populares, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do país.  
 
"Além do imposto menor, a redução de informações e documentos solicitados na contratação 
do microsseguro traria um importante desenvolvimento também para os seguros populares", 
diz o vice-presidente da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), Marco 
Antonio Rossi.  
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