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INDICO SEGUROS é a melhor Seguradora 
do País segundo a pesquisa da KPMG 

Divulgação

o passado dia 04 de De-
zembro, a INDICO SE-
GUROS foi classificada 
como a 20ª Melhor Em-

presa entre as 100 Maiores Em-
presas de Moçambique no âmbito 
da XX edição da pesquisa “As 100 
Maiores Empresas de Moçambi-
que” levada a cabo pela KPMG. 

A pesquisa das 100 Melhores 
Empresas de Moçambique tem 
como objectivo principal reco-
nhecer e premiar o desempenho 
económico-financeiro anual das 
empresas através da análise de 
indicadores de actividade como 
o Crescimento do Volume de Ne-
gócios, Autonomia Financeira, 
Rentabilidade dos Capitais Pró-
prios, Liquidez Geral e Rentabi-
lidade do Volume de Negócios.

Da análise daqueles indicadores 
de actividade, é notória a rentabi-
lidade, estabilidade e  crescimento 
sólido e sustentável da INDICO 
SEGUROS ao registar uma taxa 
de crescimento do volume de ne-
gócios de 46.42%; crescimento 
do número de clientes em 155%; 
rentabilidade dos capitais pró-
prios de 26.34%; rentabilidade 
do volume de negócios de 5.03%; 
liquidez geral de 1.42; autono-
mia financeira de 29.68%; nível 
de solvência acima de 100%; 
crescimento dos resultados an-
tes dos Impostos em 188%; 

O posicionamento da INDI-
CO SEGUROS na 20ª posição 
do Ranking das  100 Melhores 
Empresas de Moçambique e a 
melhor classificada de todas as 

Seguradoras, é o culminar de um 
processo de transformação que 
tem sido empreendido nos últi-
mos anos e que teve o seu início 
no ano de  2016, consubstancia-
do por um Modelo de Negócios 
focado na rentabilidade e assen-
te na qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos aos clientes 
e parceiros, melhoria contínua 
dos processos internos, inova-
ção e identificação, desenvol-
vimento e retenção de talentos. 

A busca continua da qualida-
de e da excelência faz-nos acre-
ditar que o perfeito ainda pode 
ser aperfeiçoado e que os nossos 
padrões de serviço ainda podem 
ser elevados a níveis tais que 
superem as expectativas e expe-
riências de consumo dos nossos 

clientes e parceiros, procurando 
sempre ser o melhor provedor de 
soluções de seguros num Merca-
do cada vez mais competitivo.

Esta abordagem focada no 
cliente permitiu igualmente a cer-
tificação da INDICO SEGUROS 
na Norma ISO9001:2015, pela 
APCER, empresa internacional 
de certificação acreditada pela 
rede Intermational Certification 
Network (IQNet), tornando-se 
a primeira empresa de seguros 
em Moçambique certificada no 
Sistema de Gestão de Qualidade. 

Sentimo-nos honrados e orgu-
lhos por sermos uma Empresa mo-
çambicana de capitais privados e 
gerida totalmente por moçambi-
canos a ser reconhecida como a 
melhor Seguradora do país, fru-

to dos altos padrões de serviço, 
qualidade, integridade, equidade, 
transparência, responsabilida-
de e Governação Corporativa.

 Enfim, comprometemo-nos 
a continuar a proteger as famí-
lias e a conservar os activos das 
empresas através do pagamento 
justo e célere das suas perdas. 
Por isso, a INDICO SEGUROS 
está presente em todas as capitais 
provinciais, para melhor servir 
os seus clientes e parceiros com 
base numa abordagem presen-
te e comunicação consistente.

Aos nossos clientes, reno-
vamos o nosso compromisso 
de ouvir, compreender, servir 
e dar o melhor de nós, fazen-
do sempre o que é correcto 
ainda que tal nos prejudique.


