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Serviços:
- Esva
- Peamento
- Empacotamento

 

- Aluguer de equipamentos portuários
- Gestão de terminais de carga especializadas
- Operações de logísca
- Limpeza e reparação de contentores

- Conferência de cargas
- Superintendência
- Peritagens

Ndambi Guebuza “revira tudo” pela liberdade e pede:

 Ndambi Guebuza, filho de Armando Guebuza, ex-Presidente da 
República, está a jogar todas as armas possíveis pela sua liber-

tação. No documento em que contesta o Despacho de Acusação, 
Ndambi Guebuza requer que seja ouvido, mais uma vez e como 

declarante, Filipe Nyusi sobre as decisões tomadas pelo Comando 
Operativo (órgão dirigido por si enquanto ministro da Defesa), 

relativas ao Sistema Integrado de Monitoria e Protecção (SIMP).

 Outra questão que Ndambi Guebuza levanta é a de que 
os crimes imputados a si resultam de confissões feitas pelos 

co-arguidos Bruno Langa e Teófilo Nhangumele, ambos 
também detidos. Ndambi Guebuza diz que o valor 

das declarações dos co-arguidos contra si são ques-
tionáveis para fazer prova.

“Seja ouvido 
Filipe Nyusi” 
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Destaques

frenesim da in-
dústria petrolífe-
ra e a promessa de 
inclusão do con-

teúdo local tem uma factura 
muito alta para a actividade 
de seguros. Se nada for fei-
to, as seguradoras moçam-
bicanas deverão arranjar 
um lugar nas bancadas para 
ver a banda dos milhões a 
passar. Os padrões exigidos 
pelas multinacionais para a 
área de seguros está muito 
para além da realidade na-
cional. As multinacionais 
estão a exigir, por exemplo, 
o “Rating A” da “Standard 
& Poor”, e uma experiência 
de acidentes de mais de 500 
milhões de dólares. A activi-
dade de seguros em Moçam-
bique tem a quota de 1,5 do 
PIB, pouco mais de 200 mi-
lhões de dólares, o que quer 
dizer que todas as segurado-
ras juntas não perfazem 
nem sequer a metade dessa 
exigência. Ruben Chivale, 
CEO da “Índico Seguros”, 
uma das empresas que mais 
cresce no mercado de segu-
ros, diz que, se essas exigên-
cias não forem ponderadas 
e ajustadas à realidade na-
cional, as seguradoras na-
cionais estarão todas des-
qualificadas e passarão ao 
lado da grande promessa 
económica da indústria do 
gás. Em entrevista ao 

de Moçambiquede Moçambique , Ruben 
Chivale diz que é necessária 
uma ponderação e razoabi-
lidade por parte das conces-
sionárias, por parte do 
ISSM, por parte do Institu-
to Nacional de Petróleos e 
por parte do Governo. 
Acompanhe, a seguir, a en-
trevista, que também abor-
dou o sector de seguros, 
num país com pouca cultu-
ra de contrato de seguros.

Canal de Moçambique – 
Os dados da actividade de se-
guros colocam Moçambique 
como um país com baixa cul-
tura do seguro. Pergunto-lhe 
como é que é desenvolver o 
negócio de seguros num país 

com essas características?

Ruben Chivale – Este é o 
cerne do nosso dia-a-dia. De 
facto, desenvolver a nossa ac-
tividade no contexto em que 
não só a cultura do seguro 
ainda não está devidamente 
assente nos concidadãos, mas 
também num país em que os 
índices de alfabetização ainda 
deixam muito a desejar, é um 
desafio enorme. É um desafio 
porque a actividade segura-
dora usa, logo à partida, uma 
linguagem muito específica, 
terminologia que é de difícil 
compreensão. É para pessoas 
de nível de escolaridade acei-
tável. Imagine se tivermos 
que explicar isso às nossas 
comunidades a nível  mais 
micro. É um desafio em que, 
entretanto, a responsabilidade 
cabe a nós, no sentido de ter-
mos de estimular a necessida-

de de consumo que tem sido 
colocada de forma mais geral 
pelos nossos concidadãos e 
explicando como o seguro 
funciona.

Canal – Quando fala em 
crescimento da actividade, 
de que números estamos a 
falar, por exemplo no agre-
gado geral do PIB?

Ruben Chivale – A con-
tribuição da actividade se-
guradora para o PIB do país 
situa-se em 1,6, portanto é 
muito insignificante se com-
parado com os outros países, 
e ao lado dos outros sectores 
prioritários também tem uma 
contribuição mais expressiva.

Canal – Uma coisa é o 
nível de escolaridade das 
pessoas e a linguagem téc-
nica do seguro. Outra coisa 
são os produtos compatíveis 

com os rendimentos desse 
segmento sem grande ins-
trução. Como é que isso é 
feito? Não se corre o risco de 
elitizar o seguro e servir-se o 
segmento “corporate”?

Ruben Chivale –  Estamos 
numa situação em que temos 
um segmento “corporate” que 
acaba por contribuir, digamos 
que de forma expressiva, mas 
é uma minoria muito qualifi-
cada. E temos um problema. 
Não temos uma classe média 
estruturada, com o conceito 
mínimo de finanças, poupan-
ça, investimento. Temos uma 
classe média que ainda está a 
ser formada e a surgir. Entre-
tanto temos depois uma classe 
média baixa. Como “Índico”, 
temos estado a ajustar-nos e 
adaptar, desenhando produ-
tos de inclusão. Tanto é as-
sim que, em 2017, lançámos 

Ruben Chivale, director-geral da “Índico Seguros”, sobre os padrões internacionais exigidos às seguradoras

“Há que haver ponderação e razoabilidade 
das multinacionais petrolíferas”

O
no mercado um produto que 
tem estado a ser um sucesso, 
que é o seguro de responsabi-
lidade civil automóvel, que é 
obrigatório, e vendemos nas 
bombas a um preço de 1999. 
Em três meses, foi de uma vi-
são que conseguimos trazer 
uma média de vinte a trinta 
mil clientes, num mercado em 
que sabe que mesmo os segu-
ros obrigatórios, o índice que 
existe e que se aponta é de 
pelo menos 50% de viaturas 
que circulam em Moçambi-
que têm seguro. É um desafio 
e temos de conceber produtos 
que vão ao encontro da renda 
das pessoas. O seguro é visto 
em Moçambique não como 
uma necessidade mas um 
produto periférico, e muitas 
vezes só é comprado porque 
a Polícia está ali na rua e pode 
exigir.

Canal – Qual é a quota do 
mercado da “Índico”?

Ruben Chivale – Nós te-
mos uma quota de mercado 
de 7,2%. Mas é preciso desta-
car que começámos as nossas 
actividades em 2011, e a nos-
sa visão é sermos o melhor 
provedor de serviços e solu-
ções de seguros em Moçam-
bique. Olhamos, sim, para a 
questão da quota no mercado 
e acompanhamos com algu-
ma atenção, mas o nosso foco 
principal é sermos os melho-
res a nível de qualidade, a ní-
vel do serviço prestado, tanto 
assim que, na semana passa-
da, fomos certificados com a 
certificação internacional de 
qualidade.

Canal – Nos últimos três 
anos, a “Índico Seguros” 
tem vindo a crescer a olhos 
vistos de forma exponencial. 
Num contexto generalizado 
de crise, a que se deve esse 
crescimento?

Ruben Chivale – Temos 
vindo a crescer. É um parado-
xo porque temos vindo a cres-
cer muito mais em tempo de 

(Continua na página 18)
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crise. Como sabem, 2015, foi 
o início da “travessia do de-
serto”, com um contexto ma-
cro-económico muito com-
plexo e imprevisível, desde os 
principais indicadores. Mas o 
que fizemos foi ajustarmo-
-nos, adaptarmo-nos. Temos 
sido uma empresa muito resi-
liente e, no meio das dificul-
dades, conseguimos ver opor-
tunidades.

Canal – Pode dar um 
exemplo de um segmento 
difícil que a “Índico” trans-
formou em oportunidade?

Ruben Chivale – O seg-
mento do retalho, por exem-
plo, onde eventualmente nin-
guém presta atenção, ninguém 
está a olhar. Focámo-nos aí e 
tivemos sucesso. Focámo-nos 
no desenvolvimento tecnoló-
gico e na inovação e tivemos 
sucesso. Dados preliminares 
mostram que a indústria do 
seguro, no ano passado, es-
teve em recessão, em menos 
1%, mas nós crescemos 51%. 
Então, tem sido uma com-
binação de factores que vão 
desde a melhoria contínua de 
serviço ao cliente, produtos 
que se ajustam à conjuntura, 
e tem sido isto tudo que nos 
conduz a este objectivo de 
crescimento. Consolidámos 
a nossa marca, as nossas re-
des de distribuição, estamos 
praticamente em todas as 
capitais provinciais. Vamos 
abrir a agência em Lichinga, 
que é a última, em Novembro 
e, com o canal de distribui-
ção das bombas, o canal das 
plataformas digitais, conse-
guimos trazer o público. É aí 
onde penso que está o segredo 
deste crescimento. Os dados 
deste ano já indicam que es-
tamos a começar o Setembro 
e estamos acima daquilo que 
prevíamos para este ano. Já 
conseguimos alcançar aquilo 
que foi o volume de negócio 
do ano passado. Estamos com 
rácios de crescimento rápido.

Canal – O que é que ga-
rante a capacidade financei-
ra de uma seguradora como 
a “Índico”? Como é que se 
prepararam para a nova 
lei dos novos capitais míni-
mos?

Ruben Chivale – O Institu-
to de Supervisão de Seguros, 

já há um ano e meio, aumen-
tou os capitais mínimos. An-
tes eram 33 milhões para o 
“ramo não vida”, onde esta-
mos, agora são 97 milhões de 
meticais. Quando iniciámos 
a nossa actividade, tínhamos 
um capital de 35 milhões de 
meticais. No ano passado, os 
nossos accionistas injectaram 
mais 100 milhões de meti-
cais, e, neste momento, esta-
mos com um capital social de 
135 milhões de meticais, um 
pouco acima do mínimo exi-
gido. Quanto à solvabilida-
de, cumprimos também com 
esse rácio, que é em 100%. 
As nossas contas no ano pas-
sado apontam para um rácio 
confortável, acima do rácio 
exigido, e há ainda na compo-
nente financeira, as provisões 
técnicas e seu caucionamento 
e representação.

Canal – O que é que isso 
significa?

Ruben Chivale – Aqui 
é onde está o calcanhar de 
Aquiles para a nossa indústria 
em Moçambique. As segura-
doras funcionam através da 
partilha de riscos, portanto 
nós temos tratado de resse-
guros, em que os riscos nós 
assumimos depois, partilha-
mos com as resseguradoras 
que nos garantam o conforto 
de que, em caso de uma perda 
substancial, teremos alguém 

por exemplo, na Tanzânia, no 
Uganda e noutros países, o 
que se diz é que se os resse-
guradores forem de qualidade 
com “Rating A” pela “Stan-
dard & Poor’s”, reconhece-se. 
O que a nossa lei diz é que, se 
nós queremos que esses acti-
vos passados pelas ressegu-
radoras sejam reconhecidos, 
esses activos devem estar lo-
calizados em Moçambique, 
e é muito complicado. Este 
é um problema que está a ser 
discutido a nível da Associa-
ção Moçambicana de Segura-
doras, no Comité de Finanças 
e já foi submetido a aprecia-
ção, de modo que a nossa ac-
tividade seja acarinhada, para 
que possa crescer de forma 
sustentável.

Canal – Quando o regula-
dor coloca as coisas nesses 
termos, quer-me parecer 
que existe um objectivo que 
que pretende alcançar. Esse 
objectivo já foi transmitido 
às seguradoras?

Ruben Chivale – O ob-
jectivo, no fim do dia, é que 
o contrato de seguro é cele-
brado entre a seguradora e o 
cliente. E o cliente não pode 
estar sujeito a acordos que há 
com terceiros. Se quer assu-
mir o risco do cliente, então 
que assuma a cem por cento 
a criação da provisão. Tem 
alguma lógica e faz algum 

sentido. Mas, sob o ponto 
de vista do negócio, já não é 
sustentável e não é fácil, pois 
fica muito complicado. Quais 
são os instrumentos que com-
põem as provisões técnicas? 
São os investimentos que 
fazemos, e não há muitas al-
ternativas de investimento. 
Portanto, são os depósitos a 
prazo, que só se reconhece, 
se não me engano, 40%, são 
os Bilhetes do Tesouro, aí 
o Estado reconhece 100%, 
acabamos sendo forçados a 
investir nos instrumentos que 
nos garantem reconhecimen-
to para o caucionamento de 
representação em 100% que 
são os Bilhetes do Tesouro. 
O investimento em imóveis 
só se reconhece 35%, por-
tanto, mesmo na tentativa de 
investir, não é o total do que 
se investe que é reconhecido 
para as provisões técnicas que 
tem de se criar. Mas é um de-
safio que foi identificado, está 
sendo estudado e espero que 
tenha uma solução.

Canal – Nos últimos anos, 
o número de seguradoras 
cresceu consideravelmente. 
O mercado suporta tantas 
seguradoras, ou temos que 
usar a estratégia que o go-
vernador Zandamela está a 
aplicar na banca, “poucos, 
mas bons”.

Ruben Chivale – A con-

(Continuação da página 5)

que há-de vir comparticipar. 
Mas a nossa lei não reconhece 
contraparte que é partilhada 
com a resseguradora. Então, 
se eu tenho um negócio de 
uma “Anadarko” com biliões 
de dólares, nós, como “Índi-
co”, ou outra seguradora, te-
mos que criar provisões técni-
cas em 100% do risco, o que é 
impossível. O nosso mercado 
de seguros, como tal, anda à 
volta de 150 a 180 milhões de 
dólares. Como é que vamos 
criar activos suficientes para 
caucionar uma responsabili-
dade de biliões?

Canal – Não assumindo a 
contraparte das ressegura-
doras, de que instrumentos 
financeiros se valem para 
caucionar a responsabilida-
de a cem por cento?

Ruben Chivale – Noutros 
países, a legislação e o regu-
lador simplesmente exige que 
se faça ou se crie condições 
técnicas para a parte que a 
seguradora assume. Portan-
to, aí, sim, a seguradora, para 
assumir um risco, faz contas 
e vê que, dentro do balanço 
e activos, pode assumir res-
ponsabilidades até “x”. Não 
se reconhecendo isto, é um 
problema, é um sacrilégio, 
que penaliza muito as segura-
doras e tem sido um indicador 
financeiro de difícil cumpri-
mento. Se se aceitasse, como, 
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tribuição da nossa activida-
de representa só 1,5 do PIB. 
Existem no mercado vinte 
seguradoras. Eu diria que ain-
da há muito espaço, e é bom 
que venham mais, até para que 
ajudem na disseminação da 
cultura de seguros. Mas, como 
disse, vamos caminhar de for-
ma natural, e a lei da selecção 
natural das espécies há-de se 
impor, e, em dado momento, 
algumas seguradoras terão de 
se fundir, até pelas exigências 
dos capitais mínimos. Algu-
mas vão ser adquiridas por 
capitais estrangeiros. Olhan-
do para as oportunidades de 
“Oil&Gas”, há-de ser num 
processo natural de afinação 
da “champions league”, onde 
vamos ter poucos, mas bons. 
Também a quantidade pode 
até trazer o efeito contrário, 
e começamos a admitir pou-
ca qualidade, e depois não se 
cumpre as expectativas dos 
clientes e pode desacreditar o 
sector no seu todo, portanto, 
penso que é uma questão que 
a reguladora deve olhar com 
atenção.

Canal – Como é que a 
“Índico” está a preparar-se 
para o novo contexto? Por 
um lado, há a questão da in-
clusão, e, por outro lado, são 
os padrões internacionais 
que estão a ser exigidos. Fa-
lou, há pouco, da não aceita-
ção pelo regulador da conta 
das resseguradoras. Numa 
actividade de biliões sem 
risco partilhado, como é que 
pensam entrar e como é que 
se estão a preparar?

Ruben Chivale – É um 
desafio muito grande. Nós, a 
nível da Associação Moçam-
bicana de Seguradoras, temos 
um Comité específico para 
“Oil&Gas”, que já está há lar-
gos meses em busca de uma 
solução. Como “Índico”, esta-
mos a acompanhar atentamen-

te e estamos muitos focados 
nos negócios periféricos à vol-
ta daquilo que é o negócio do 
petróleo e gás, e acredito que 
há-de haver uma solução da 
indústria toda para fazer face 
a esse negócio. Porque, para 
mim, não é um negócio onde 
deve haver competição, por-
que é demasiado. Todos nós 
juntos não teríamos capacida-
de financeira de ficar com esse 
negócio. Por outro lado, as 
exigências que as concessio-
nárias têm, como, por exem-
plo, “Rating A” da “Standard 
& Poor”, que tenhamos expe-
riência de sinistros de mais de 
500 milhões de dólares numa 
realidade em que a indústria 
toda de seguro não chega nem 
à metade desse valor. Então, 
como é vamos ter essa expe-
riência? O que tem ed ser feito 
acho que é alguma pondera-
ção e razoabilidade por parte 
das concessionárias, por parte 
do ISSM, por parte do Institu-
to Nacional de Petróleos, por 
parte do Governo, no sentido 
de se dar uma oportunida-
de de a indústria seguradora 
moçambicana entrar nesse 
negócio de forma suave, para 
que essa entrada nos permita, 
primeiro, aprender o negócio, 
pois não o conhecemos na sua 
profundidade, que permita 
que as apólices sejam emitidas 
aqui em Moçambique, que de-
pois há todo um esquema de 
comissões que é pago, e que 
os impostos sejam pagos aqui 
em Moçambique e que não 
aconteça que o negócio seja 
simplesmente colocado em 
Londres, como em algumas 
ocasiões aconteceu. O argu-
mento forte que tem sido co-
locado é que localmente não 
há capacidade. Mas não há 
capacidade em nenhuma parte 
do mundo. Nenhuma segura-
dora responsável, mesmo a 
maior seguradora, é capaz de 
ficar com o risco de biliões e 

triliões de dólares sem parti-
lhar com os outros, pelo risco 
operacional. Se acontece al-
guma coisa, é um sinistro de 
dois ou três biliões ou triliões 
que tem de pagar, e nenhuma 
seguradora é capaz de fazer 
isso. O negócio de seguro é 
esse de partilha de risco. En-
tão esse argumento de que as 
seguradoras de Moçambique 
não têm em capacidade é um 
pouco falacioso, porque em 
nenhuma parte do mundo uma 
seguradora pode ficar com 
um risco de uma plataforma 
de petróleos e gás, incluindo 
a perda de lucros cessantes, 
as operações. Tecnicamente 
falando, não há. Penso que é 
um argumento para contornar 
o conteúdo local, talvez em 
nome de outros interesses, 
que desconhecemos.

Canal – Recentemente, 
criou-se uma  polémica nas 
redes sociais. Um documen-
to emitido pela “Índico” 
cancelava um contrato de 
seguro em função da apro-
ximação do ciclone “Idai”. 
Fiquei a saber que, depois, 
a “Índico” deu uma expli-
cação, mas fê-lo em circui-
to fechado do sector. O que 
aconteceu, naquele caso em 
concreto? Qual é a prática 
legal sempre que há um de-
sastre anunciado?

Ruben Chivale – Uma das 
características fundamentais 
do contrato do seguro é a 
boa-fé. Há quem diga até má-
xima boa-fé. Nas prelimina-
res, na execução, assim como 
na conclusão do contrato, as 
partes têm de proceder de 
boa-fé. No caso específico, é 
um cliente nosso há mais de 
um ano, que, por suas fon-
tes, soube que o ciclone se 
aproximava, e veio por volta 
das 12h00 do mesmo dia ou 
dois dias antes do ciclone. 
Portanto, fica manifesto que 

este cliente veio fazer o se-
guro com intenção explícita 
de se enriquecer sem causa, 
porque, a partir do momento 
em que temos a certeza de 
que o evento vai acontecer, 
cai por terra todo o conceito 
do seguro. Porque o seguro é 
baseado no risco, um evento 
futuro, incerto, fortuito, que 
escapa ao controlo das partes 
e que pode provocar danos. 
Naquele momento, o evento 
já não era fortuito. Era certo.

Canal – Mas já havia uma 
relação obrigacional. Qual 
é o procedimento?

Ruben Chivale – O contra-
to de seguros é um contrato 
de partes. Podíamos ter toma-
do uma medida mais gravosa, 
que é cancelar o contrato. A 
lei permite isso. Mas acre-
ditando, e até mesmo para 
testar a intenção, se é uma in-
tenção real, e não movida por 
má-fé, dissemos “Vamos sus-
pender”, porque este evento 
já era certo. Não vamos co-
brir este evento, mas se tiver 
a intenção clara de fazer o 
seguro, suspendemos agora, 
mas depois continua, sem 
penalização nenhuma. E foi 
o que se viu. No mesmo mo-
mento, colocou a circular nas 
redes sociais de forma muito 
penosa para a nossa imagem 
e reputação. Dizia que avisou 
que era por causa do ciclone, 
mas não avisou a nós, avisou 
ao corrector. Penso que a nos-
sa acção foi dentro do quadro 
legal. Depois pôs a circular 
também nas redes sociais 
que nós não cobrimos ciclo-
nes. Nós tivemos prejuízos à 
volta de 12 a 15 milhões de 
dólares no “Idai”. Estão pa-
gos, a maior parte. Para dizer 
que cobrimos ciclones, desde 
que o cliente pague e contrate 
essa cobertura.

Canal – Uma questão 
complicada para um em-

pregador em Moçambique 
são os recursos humanos. 
Não sei se existe, em Mo-
çambique, alguma escola de 
formação em seguros, mas 
sei que, por exemplo, até há 
tempos atrás, os cidadãos 
zimbabweanos eram os ges-
tores na maior parte das 
seguradoras, devido à sua 
alta qualificação na maté-
ria. Como é que a “Índico” 
lida com a questão dos re-
cursos humanos e sua qua-
lificação?

Ruben Chivale – A falta de 
recursos humanos competen-
tes é uma realidade. A maior 
parte das seguradoras são ge-
ridas por estrangeiros. É um 
facto. Nós somos uma das 
poucas em que a totalidade do 
“staff” é local. Qual é a abor-
dagem que temos para fazer 
face à falta de mecanismo de 
ensino formal em seguros? É 
a autoformação. Os nossos 
gestores e técnicos benefi-
ciam de formação a expensas 
da empresa. Temos o Charte-
red Insuarence Institute (CII) 
de Londres, onde muitos se 
inscrevem, e alguns já estão 
com diploma internacional 
de grande mérito. Quem na 
nossa indústria aparece com 
o diploma do CII é um espe-
cialista e tem autoridade para 
falar de seguros. Quase toda 
a nossa equipa de gestão está 
nesse processo, e alguns já 
estão muito próximos de ter o 
diploma. A outra abordagem 
é que nós recrutámos recém-
-formados das universidades 
e começámos o processo de 
formação. Para ter um técni-
co de seguros minimamente 
aceitável, leva um mínimo 
de dois anos. Tem estado a 
funcionar. No início, tivemos 
um estrangeiro, impunha-se, 
porque era o arranque, mas 
há três anos que a gestão é to-
talmente moçambicana. 
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