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Resumo

A agricultura desempenha papel estratégico e cada vez mais importante na atual sociedade. Além da 
produção de alimentos e de matéria-prima, este setor econômico é hoje chamado a produzir energia 
limpa e a contribuir na redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Assim, pode-se dizer que 
atualmente a agricultura tem funções ambientais, econômicas, sociais e de segurança alimentar, porém, 
o próprio desenvolvimento eleva os riscos da produção agrícola, quer seja da produção, por conta das 
mudanças climáticas, quer seja da comercialização, por conta das políticas econômicas, a exemplo do 
câmbio, quer seja social, a exemplo das regras sobre segurança dos alimentos. Essa realidade enseja 
o desenvolvimento de modelos integrados de gestão do risco agrícola (MIGRA). 

Palavras-Chave

Seguro rural, crédito, sustentabilidade, financeirização, renda.

Sumário

1. Introdução. 2. Antecedentes. 3. Experiência do Proagro. 4. Experiência da Cosesp. 5. Experiência 
de Seguros Mútuos. 6. O Programa de Subvenção do Seguro Rural. 7. Crédito e Seguro em Ambiente 
de Recursos Abundantes. 8. A Financeirização da Agricultura. 9. Especificidades do Seguro Agrícola.  
10. O Programa de Subvenção ao Seguro Rural no Brasil. 11. À Guisa de Conclusão: Temas em Debate. 
12. Referências Bibliográficas.



40 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 39-68, abr./set. 2011

Seguro Agrícola no Brasil: desafios e potencialidades

Abstract

Agricultural insurance in Brazil: challenges and potentialities

Antônio Márcio Buainain
Professor at the Economics Institute at Unicamp 
buainain@eco.unicamp.br

Pedro Abel Vieira
PhD researcher in Agronomy at Embrapa, Business Office in Campinas 
pedro@campinas.snt.embrapa.br

Summary

Agriculture plays a strategic and increasingly important role in today’s society. Besides the production 
of food and raw materials, this economic sector is now expected to produce clean energy and 
contribute towards reducing the negative effects of climate change. Thus, it can be said that, nowadays, 
agriculture has functions related to environmental, economic and social issues, as well as to food safety. 
However, development itself increases risk in agricultural production, due either to climate change or 
commercialization, or because of economic policies such as the variation in the exchange rate, or even 
sometimes as a result of social aspects, as in the case of food safety regulation. This reality gives rise 
to the development of integrated models for agricultural risk management (MIGRA).
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Resumen

La agricultura desempeña un papel estratégico cada vez más importante en la sociedad actual. Además 
de la producción de alimentos y de materias primas, se espera del sector económico la producción de 
energía limpia y la ayuda en la reducción de los efectos negativos de los cambios climáticos. Por lo tanto, 
se puede decir que la agricultura en la actualidad posee funciones ambientales, económicas, social y de 
seguridad alimentaria. Sin embargo, el propio desarrollo aumenta los riesgos de la producción agrícola, 
ya sea en la producción, debido a los cambios climáticos, ya sea en la comercialización, por cuenta de 
las políticas económicas, tales como la variación del tipo de cambio, ya sea en el área social, como las 
normas sobre la seguridad de los alimentos. Esta realidad da lugar al desarrollo de modelos integrados 
de gestión de los riesgos agrícolas (MIGRA).
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1. Introdução Pode parecer paradoxal, mas a agricultura desempenha papel estratégico 
e cada vez mais importante na sociedade denominada pós-industrial. 
Tal importância é reconhecida por políticos, empresários, pelo público 
em geral e pela própria sociedade. Hoje, o papel da agricultura não 
se resume a produzir alimentos e matérias-primas a baixo custo; a 
sociedade exige que os produtos de origem agropecuária sejam seguros 
para consumo e de elevada qualidade, que os produtores rurais protejam 
o ambiente, salvaguardem os recursos agroecológicos, preservem as 
paisagens e contribuam para o desenvolvimento socioeconômico das 
áreas rurais, incluindo a criação de emprego. Ademais, a agricultura é 
hoje chamada a produzir energia limpa e a contribuir para reduzir os 
efeitos do aquecimento global, que já deixou de ser um problema do 
futuro como há poucos anos era tratado. Assim, pode dizer-se que, na 
atualidade, a agricultura tem funções ambientais, econômicas, sociais 
e de segurança alimentar.

 O exercício da agricultura, incluindo a pecuária e a silvicultura, tem 
consequências importantes para o ambiente, incluindo as águas 
superficiais e subterrâneas, a atmosfera e a biodiversidade, além da 
regeneração natural dos recursos. Assim, se no passado a elevação da 
produtividade e a expansão da produção eram os principais objetivos 
dos produtores e da política pública, no presente, tanto os objetivos 
micro como macro estão mediatizados por questões ambientais como 
a “produção de água” e a mitigação de gases do efeito estufa, os quais 
afetam diretamente as mudanças climáticas globais com implicações 
sobre questões sociais e de segurança dos alimentos.

 Em um mundo cada vez mais globalizado, e supostamente mais 
liberal, produzir e inovar na agricultura tornou-se algo mais complexo, 
um ato subordinado a um grande número de protocolos, regras, 
regulamentações e tratados com relativa eficácia e aplicabilidade.  
Essa dinâmica é uma constatação, e não uma avaliação ou juízo de valor.

 Em muitos países, e mesmo em alguns ditos industrializados como o 
Brasil, a agricultura representa uma fonte relevante de crescimento da 
economia como um todo, devido aos efeitos que a atividade produz, 
tanto a montante como a jusante, no meio rural e urbano.

 Historicamente, os mercados agropecuários são “mercados políticos”. 
A “politização” das políticas agrícolas tem consequências, algumas 
vezes positivas e outras, negativas, porém, sempre importantes para 
sustentabilidade do desenvolvimento. No caso do Brasil, as ações da 
“bancada ruralista” são emblemáticas: se de um lado esta consegue 
impor ao poder Executivo renegociações das dívidas dos produtores 
rurais – em parte acumuladas por ações e omissões do próprio setor 
público –, por outro lado bloqueia reformas políticas importantes que 
poderiam promover ainda mais os interesses dos produtores em geral. 
Outro exemplo de politização do mercado agrícola foi a paralisação da 
regulamentação dos organismos geneticamente modificados, os embargos 
aos transgênicos e a regulamentação sanitária, que geram insegurança 
institucional e tecnológica em prejuízo de toda a sociedade.

 Todos esses aspectos ilustram o caráter multifuncional da agricultura na 
sociedade contemporânea. Assim, o desafio para o futuro é estabelecer 
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uma combinação ótima para reduzir os impactos negativos como a 
poluição, a erosão do solo e a perda de biodiversidade, sem, no entanto, 
comprometer a função maior de abastecer e alimentar a população 
mundial que não para de crescer e que consome cada vez mais alimentos 
à medida que supera a pobreza e se urbaniza.

 A atividade agrícola sempre carregou considerável risco associado à 
forte dependência da natureza, mas, no presente, produzir na agricultura 
tornou-se, além de mais complexo, ainda mais arriscado. Existe, 
por exemplo, a rigidez do processo produtivo dificultando respostas 
imediatas às flutuações dos mercados – seja para ampliar a oferta e 
aproveitar uma conjuntura favorável, seja para reduzi-la em momentos 
de crise e de preços baixos e pouco compensadores. Também é difícil 
ajustar os custos para enfrentar a concorrência e mudanças nos preços 
macro e de insumos. De outro lado, a produção flutua de acordo com 
variações da “oferta ambiental”, seja aquela associada à qualidade da 
terra, seja a associada ao regime de chuvas e/ou temperaturas.

 No passado, em economias fechadas, o mercado tendia a compensar, pelo 
menos em parte, os efeitos da natureza. As secas reduziam a produção, 
o produtor perdia produtividade e safra, mas os preços tendiam a subir, 
reduzindo assim o efeito negativo sobre a renda do produtor e sobre as 
economias locais e nacionais. Se a produtividade era muito boa devido a 
condições excepcionais do clima, os preços tendiam a cair. Enfim, risco 
sempre havia e as consequências podiam ser graves, como as situações 
de fome massiva no Nordeste devido às estiagens, mas a maior parte dos 
produtores conseguia seguir adiante na expectativa de um ano melhor.

 Hoje a situação é bem mais grave, por várias razões. Os riscos associados 
à natureza se mantêm, e até se agravaram devido à instabilidade 
climática, às mudanças nos regimes de chuva e ao próprio aquecimento 
global. Além disso, subiram os investimentos mínimos para operar 
negócios competitivos, e também se elevaram os custos de produção 
e o custeio monetário. Finalmente, o setor está inserido em cadeias 
globais que romperam aquele ajuste entre natureza e mercado das 
economias fechadas. Uma seca no Brasil pode conviver com preços em 
queda devido às importações e ao nível da taxa de câmbio, que pode 
estar mais valorizada devido à entrada de capitais mesmo em contexto 
de déficit na balança comercial.

 Também no passado essas situações de risco eram compensadas para 
alguns e, parcialmente, pelas políticas públicas, que transferiam recursos 
subsidiados para parte do setor. Hoje, apesar da presença forte do 
Estado na provisão de crédito, o financiamento em grande medida é feito 
no mercado privado, bancário ou não. No sentido de reduzir os riscos e 
assegurar o financiamento, a agropecuária passou a operar com base 
em contratos de venda antecipada, a exemplo dos contratos de soja 
verde e dos contratos de aquisição de insumos prazo safra, entre outros. 
Essa sistemática contratual, em especial no segmento de commodity, 
evoluiu para a “financeirização” da produção, com a emergência dos 
títulos financeiros, como a Cédula de Produto Rural, lançada em 1995. 
Trata-se da construção de um novo padrão de financiamento cujo lastro 
foi a formação das redes de agronegócios pela proliferação de contratos 
nos diversos elos das cadeias de produção. 



44 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 39-68, abr./set. 2011

Seguro Agrícola no Brasil: desafios e potencialidades

 Esse processo, irreversível em uma economia aberta e operando com 
câmbio flutuante num mundo globalizado, permitiu ao setor superar a 
crise de crédito público e realizar grandes progressos. Em contrapartida, 
elevou o nível de endividamento e o nível de risco do produtor rural, que 
já não pode operar sem o apoio de mecanismos de gerenciamento de 
riscos que sempre foram frágeis – e até inexistentes – na agricultura 
brasileira. Esses riscos envolvem desde os riscos de produção até os 
riscos de comercialização, passando pelos riscos financeiros, antes 
extraordinários ao setor rural. Essa realidade suscita a inserção do 
produtor rural em operações de hedge e em bolsas de futuros, além 
da mitigação dos riscos de produção. O resultado da ausência de 
mecanismos de gestão de risco no Brasil é, em parte, o endividamento 
do setor e a consequente dificuldade de capitalização dos produtores, 
os quais se expressam nas “renegociações da dívida agrícola” e seus 
impactos políticos e fiscais relevantes e também no engessamento da 
capacidade de investimento dos produtores rurais, além das restrições 
na capacidade das políticas agrícolas.

 Essa dinâmica da agricultura brasileira, que afetou indistintamente 
tanto o agricultor empresarial quanto o agricultor familiar, exigiu novos 
mecanismos de gerenciamento do risco. O seguro rural é um deles, 
talvez um dos mais importantes. No caso do produtor rural familiar, 
programas como o Proagro Mais, entre outros, têm surtido efeitos 
satisfatórios. Já a agricultura empresarial, a despeito do relativo sucesso 
dos Programas de Subvenção ao Prêmio instituídos pelo Governo 
Federal e por alguns Governos Estaduais, vem demonstrando sinais de 
fadiga antes mesmo de se consolidar e alcançar seus objetivos. Assim, 
mais uma vez descortina-se a possibilidade de um fracasso semelhante 
aos demais programas de seguro rural já instituídos no Brasil. Para 
entender os riscos envolvidos no programa de seguro, é necessário 
voltar atrás e analisar os antecedentes do Programa de Subvenção ao 
Prêmio, assunto do tópico seguinte a essa introdução. Além da análise 
dos antecedentes, é necessário caracterizar as especificidades do 
seguro rural e o desempenho do Programa de Subvenção ao Prêmio, 
assuntos do terceiro e do quarto tópicos desse artigo. Ao final dessas 
reflexões será possível estabelecer algumas diretrizes e recomendações 
de política pública para a gestão do risco agrícola no Brasil, tema da 
conclusão do presente trabalho.

2. Antecedentes Em todos os países que o praticam, o seguro agrícola, público ou 
privado, é instrumento da política agrícola. No Brasil, a importância 
socioeconômica do setor agrícola não tem se traduzido em políticas 
e aporte de recursos, sendo os resultados proporcionalmente 
inferiores, até mesmo àqueles dos vizinhos sul-americanos (Tabela 1).  
Essa simples constatação é um indicador de que há algo errado nessas 
políticas e também da necessidade de reformulação da política e da 
adequação dos seus instrumentos.
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Tabela 1 – Estatísticas gerais do seguro rural em alguns países sul-americanos no ano de 2004

Argentina Brasil Chile TOTAL

Seguradoras 65% 30% 5% 100%

Capital Segurado 88% 9% 3% 100%

Prêmios Subscritos 90% 8% 2% 100%

Área Segurada 88% 11% 1% 100%

Cabeças Seguradas s/d 100% s/d 100%

Sinistros pagos 65% 34% 1% 100%

Subsídios Outorgados n/a n/a 100% 100%

s/d: sem informações; n/a: não aplicável.
Fonte: REDPA (2004).

 
A trajetória das políticas do seguro rural e do credito agrícola no Brasil 
remontam à década de 1960. No caso do seguro rural, a criação da 
Companhia Nacional de Seguro Agrícola, em 1954 e, posteriormente, 
a regulamentação do seguro rural pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 
de novembro de 1966, representaram as primeiras iniciativas para 
estruturação desse mecanismo no Brasil. Essa norma criou o Fundo 
de Estabilidade do Seguro Rural (FESR), administrado pelo Instituto 
de Resseguros do Brasil (IRB). O objetivo dessa norma era fomentar 
o mercado de seguro rural por meio da mitigação dos prejuízos das 
seguradoras em caso de sinistros abrangentes, como grandes secas 
e geadas. Nesta sistemática, as seguradoras que operam com seguro 
rural contribuíam compulsoriamente com cinquenta por cento do lucro 
anual de suas operações na área para o Fundo e, no caso de catástrofe 
abrangente, o FESR suportaria parcialmente o prejuízo das seguradoras 
e do IRB. Quando necessário para cobertura de deficiência operacional, 
o Fundo recorreria ao Tesouro Nacional1 (SUSEP, 2007).

 Com base nessa legislação, em julho de 1970 foram aprovadas 
as seguintes modalidades de seguros rurais: i) seguro agrícola, 
orientado para operações de custeio agrícola e oferecendo cobertura 
contra fenômenos meteorológicos desfavoráveis, pragas e doenças 
incontroláveis; ii) seguro pecuário, destinado à cobertura de prejuízos 
por morte de animais decorrente de acidentes ou doenças; iii) seguro 
de bens, benfeitorias e produtos agropecuários; e iv) seguro temporário 
de vida, que garantia a liquidação dos financiamentos concedidos ao 
pequeno produtor em caso de seu falecimento. Alheia à legislação 
existente, a Lei Agrícola (Lei n° 8.171, de 17/01/91) recriou o seguro agrícola 
e possibilitou o uso da apólice de seguro como garantia no mercado 

1 As Sociedades Seguradoras e o IRB recuperavam do FESR a parcela de seus sinistros retidos quando esta 
estava entre 100% e 150% dos prêmios puros ou fosse superior a 250% dos prêmios puros. A faixa de 150% a 250% 
podia ser amparada por um contrato de resseguro, uma vez que não era coberta pelo FESR. Para fins de cálculo 
de recuperação, eram consideradas como crédito ao prêmio ganho as comissões de resseguro recebidas pelas 
sociedades seguradoras nas operações garantidas pelo FESR. As receitas do fundo decorriam dos excedentes do 
máximo admissível tecnicamente como lucro nas operações de seguros agrícola, pecuário, aquícola, de florestas 
e penhor rural, além de crédito especial da União (SUSEP, 2007).
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financeiro, ou seja, as atividades de crédito e de seguro interagiam 
possibilitando ao produtor rural maior “alavancagem” financeira.

 Em 2003, a Lei nº 10.823 criou o Comitê Gestor Interministerial do 
Seguro Rural com poderes para definir as diretrizes do seguro rural 
no Brasil. Essa Lei também reiterou a subvenção pública por dotações 
orçamentárias ao seguro rural e autorizou sociedades privadas a operar 
em seguros pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

3. Experiência Um marco na história do seguro rural no Brasil foi o Programa de
do Proagro Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), instituído em 1973 em 

razão da incapacidade da atividade em atrair seguradoras privadas. 
Foi um marco, tanto pelo desempenho como pelo posterior fracasso, 
que deixou sequelas negativas em todo o mercado, principalmente nos 
produtores que passaram a não confiar no mecanismo.

 O Proagro foi instituído para garantir ao produtor rural um valor 
complementar para pagamento do custeio agrícola em casos de 
ocorrência de fenômenos naturais que atingissem bens, rebanhos e 
plantações. Além disso, o programa deveria indenizar parte dos recursos 
próprios utilizados pelo produtor em custeio rural, na ocorrência de 
perdas por razões apontadas acima.

 O Proagro, que ainda hoje existe sob outro formato, era custeado por 
recursos provenientes de uma contribuição, o adicional do Proagro2. 
Nesse caso, o produtor rural pagava ao optar pelo enquadramento do 
financiamento no programa, quando da assinatura do contrato de custeio, 
por outros recursos especiais voltados para o programa e pelas receitas 
obtidas com a aplicação desses recursos. 

 O objetivo explícito do Proagro era exonerar o produtor das obrigações 
financeiras do crédito rural caso houvesse frustração da produção em 
decorrência de eventos naturais. Porém, como não segurava toda a 
produção, apenas o valor correspondente ao crédito de custeio contratado 
junto ao agente financeiro, o Proagro tornou-se um seguro de crédito, 
protegendo principalmente os agentes financeiros. Além disso, por se tratar 
de um programa público, não estava sujeito às demais regras do seguro 
rural, o que possibilitou uma variedade de distorções, inclusive fraudes.

 O Proagro foi alvo de denúncias de fraude e de gestão ineficiente; além 
de ser financeiramente inviável e exigir crescentes aportes de recursos 
públicos3, cada vez mais escassos. A dificuldade de fiscalização e os 

2 O beneficiário que aderia ao Proagro obrigava-se a pagar uma contribuição denominada adicional, incidente uma 
única vez sobre o valor nominal total do orçamento do empreendimento enquadrado. As alíquotas do adicional, exceção 
feita às operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
são as seguintes: a) custeio pecuário, 1,2%; b) custeio de culturas permanentes: cana-de-açúcar, 2,3%; café, 4,7%; 
ameixa, banana, caju, dendê, maçã, nectarina, pera, pêssego e uva, 3,5%; c) custeio de lavouras irrigadas: cevada e 
trigo, 2%, demais lavouras, 1,7%; d) custeio de lavouras de sequeiro: amendoim, algodão, mamona, mandioca, milho e 
soja, 3,9%; arroz, feijão e feijão caupi 6,7%; girassol e sorgo, 5,5%; canola, cevada e trigo, 5%. A alíquota do adicional 
para os empreendimentos vinculados ao Pronaf, inclusive no caso de lavouras irrigadas, é de 2%.
3 Durante seus 13 primeiros anos de operação (1973 a 1987), apenas em 1985 o Programa apresentou superávit. 
O total de receitas no período chegou a US$ 924 milhões, e o total de despesas alcançou US$ 2.681 milhões, um 
prejuízo de US$ 1.756 milhões para o Tesouro Nacional (CAFFAGNI, 1998).
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constantes entraves burocráticos implicavam atraso e até cancelamento 
no pagamento de indenizações. O programa acabou em total descrédito 
e a expressão popular “plantar Proago”, usada para indicar a decisão 
de plantar para “colher a indenização”, foi substituída por “deu Proagro”, 
para indicar situações nas quais tudo tinha dado errado.

 Em 1991, o Proagro foi reformulado para reduzir o déficit e o valor do prêmio 
chegou a 13%, inviabilizando sua operação. O que se verificou, todavia, 
é que, à medida que aumentavam os prêmios, os problemas financeiros 
se agravavam em decorrência da seleção adversa. “Plantava-se mais 
Proagro” e os resultados eram mais sinistros e mais indenizações.

 A partir de 1995, os prêmios e as coberturas do Proagro passaram a 
ser calculados com base no zoneamento agrícola4. Esse fato permitiu 
a regionalização das datas de plantio e a consequente redução e 
diferenciação do prêmio por local e por cultura. Além disso, os sinistros 
causados por déficit hídrico, o principal risco da agricultura brasileira, 
foram retirados dos eventos cobertos pelo Proagro. O número de 
espécies cobertas também foi reduzido e somente milho, soja, arroz, 
feijão, algodão, trigo e maçã continuaram a se beneficiar do seguro.

 Essas medidas, por um lado, contribuíram para reduzir o valor dos 
prêmios e da taxa de sinistralidade5, mas, por outro lado, também 
reduziram o interesse pela contratação do seguro, além de não 
alterarem as questões relacionadas ao risco moral e à seleção adversa, 
uma vez que o seguro desconsiderava o histórico do produtor rural. Além 
dessas dificuldades, diante de atrasos no recebimento de repasses do 
Tesouro, os bancos aumentaram as exigências para contratação do 
seguro. 

 Na atualidade, os objetivos do Proagro foram alterados para: i) exonerar 
produtores rurais de obrigações financeiras relativas a operações de 
crédito rural de custeio e de investimento, em decorrência de perdas 
de receitas ocasionadas por fenômenos naturais, pragas e doenças;  
ii) indenizar a parcela de recursos próprios dos produtores, 
vinculadas a operações de custeio rural; e iii) incentivar a utilização 
de tecnologia adequada às atividades agropecuárias, além da 
assistência técnica. Porém, para os agricultores, o Proagro está 
irremediavelmente desacreditado, pois se o déficit crônico do 
programa e a indefinição de fontes de recursos para cobri-lo 
comprometem a sua credibilidade junto aos agentes financeiros, 
com mais razão torna-se suspeito para os produtores rurais. Apesar 

4 Comparando as condições edáficas regionais com séries históricas climáticas e tendo em conta o ciclo das 
culturas, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definiu os períodos de semeadura e/ou plantio 
por espécie e região considerando uma probabilidade de insucesso da ordem de 20%. Assim, o zoneamento 
agrícola fornece indicação de períodos de plantio ou semeadura por cultura e por município, considerando séries 
climatológicas históricas, tipo de solo e ciclo da cultivar, de forma a evitar que adversidades climáticas coincidam 
com a fase mais sensível das culturas, minimizando as perdas agrícolas. O Zoneamento tem por objetivos: 
i) minimizar os riscos de perdas por adversidades climáticas incontroláveis, garantindo a capacidade de (re)
investimento do agricultor; ii) induzir a adoção de tecnologia; iii) incentivar a expansão de culturas e regiões; iv) 
contribuir para a redução de gastos públicos; e v) permitir o redirecionamento e melhor alocação de recursos para 
os empreendimentos rurais viáveis (MAPA, 2010).
5 O valor dos prêmios arrecadado para os agricultores somou, em cinco anos, a importância de R$ 60,4 milhões, 
com indenizações de R$ 52,2 milhões no mesmo período (ESPÍRITO SANTO, 2001).
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das mudanças, o Proagro ainda mantém os graves e históricos 
problemas operacionais que finalmente levaram o Governo Federal 
a reformular a política de seguro rural.

4. Experiência No setor privado, a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo
da Cosesp (COSESP), criada em 1969 e operando basicamente em São Paulo e 

no Paraná, foi um dos poucos exemplos de sucesso nesse segmento. Por 
anos a Cosesp foi a principal operadora de seguro rural no país. Um dos 
fatores que contribuíram para sua sobrevivência foi manter uma carteira 
agrícola pequena, restrita a uma área geográfica de poucos municípios 
dos estados de São Paulo e do Paraná, a poucas culturas e a alguns 
sinistros.

 Essa foi a política da Cosesp por 27 anos, mas em 1997 a companhia 
estendeu o seguro rural aos Estados do Paraná, Minas Gerais, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, estratégia que resultou em uma catástrofe. 
Os coeficientes de sinistralidade em valor e em apólices aumentaram 
de 0,57 e 0,18 em 1994 para 5,58 e 0,82 em 2001, respectivamente 
(CUNHA, 2002), provocando enormes prejuízos que terminariam 
inviabilizando suas operações.

 Da análise da Cosesp pode se concluir que: i) a carteira de seguro 
agrícola da Cosesp era pequena em termos nacionais e a experiência, 
embora útil, não pode ser generalizada sem avaliação cuidadosa 
das chamadas condições de sinistralidade; ii) os valores médios 
das indenizações e dos prêmios eram modestos, e as operações, 
pulverizadas e com baixo valor unitário, implicando elevado custo 
operacional, o que, independente da taxa de sinistralidade, compromete 
a viabilidade financeira do empreendimento; iii) a possibilidade de se 
diluir o risco no tempo é insuficiente para viabilizar financeiramente o 
seguro diante de uma catástrofe generalizada; iv) as dificuldades de 
monitoramento do seguro agrícola. Assim, esses resultados levam 
a concluir que um programa se seguro rural requer a introdução de 
outros mecanismos de mitigação do risco, além da redução dos custos 
administrativos.

5. Experiência de As experiências do Proagro e da Cosesp sobre o risco moral e seleção
Seguros Mútuos adversa remetem à categoria dos seguros mútuos, de aplicação mais 

restrita, mas que têm taxas de insucesso bem menores.

 Os principais programas mútuos no Brasil são: i) Associação dos 
Fumicultores do Brasil (AFUBRA)6; ii) Cooperativa Agropecuária Batavo7; 

6 Com sede em Santa Cruz do Sul, RS, e representando produtores de fumo do Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, a AFUBRA criou um seguro agrícola mútuo com a finalidade de indenizar os agricultores pelas perdas 
em suas lavouras de fumo causadas por geadas, granizo ou ventos fortes. Seus recursos provêm das contribuições 
dos próprios associados, e o seu sucesso, além da questão de partilha dos prejuízos, pode ser atribuído à cobertura 
focada em poucos sinistros.
7 Em 1985, a Cooperativa Batavo criou o Fundo Mútuo Agrícola (FMA), que indeniza o produtor pelos custos de 
produção estimados pela própria Cooperativa. Eram cobertas as lavouras de soja e milho contra seca, granizo, 
doença ou praga, sem método difundido de controle ou economicamente viável. Cada membro contribuía com até 7% 
de sua produção, mas, a contribuição só era paga quando verificado o sinistro. Requeria-se que o produtor tivesse 
obtido produtividade média, nas duas últimas safras, acima de um rendimento considerado mínimo por espécie.
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iii) Instituto Riograndense do Arroz (Irga)8; e iv) Cooperativa Agropecuária 
Mista Entre Rios9, além de outros programas que oferecem cobertura 
limitada ao cultivo da macieira no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 
e ao cultivo da uva em São Paulo. Uma experiência interessante é a 
dos produtores da Chapada dos Parecis, Mato Grosso, em que grupos 
de produtores fazem seguro ajustando as perdas entre si (AZEVEDO, 
1997; CUNHA, 1999).

 Essas experiências mútuas apresentam alguns traços em comum: i) as 
lavouras são tecnologicamente homogêneas e minimamente rentáveis; 
ii) o associativismo é bem desenvolvido, iii) a taxa de sinistralidade é 
pequena; iv) os riscos não são correlacionados; e v) qualquer prejuízo 
é partilhado entre os membros. Especialmente relevante é que todos 
os participantes dispõem das mesmas informações, o que torna o risco 
moral praticamente inexistente.

6. O Programa Em 2 de outubro de 2002, o Poder Executivo, por meio do Ministério da 
de Subvenção do Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), apresentou minuta de
Seguro Rural projeto dispondo sobre a subvenção econômica ao prêmio do Seguro Rural. 

Essa minuta foi convertida na Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003.

 O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSPSR) entrou 
em operação em novembro de 2005. Ele tem como objetivos promover 
o acesso ao seguro rural, assegurar o papel do seguro rural como 
instrumento para a estabilidade da renda agropecuária, induzir o uso 
de tecnologias adequadas e modernizar a gestão do empreendimento 
agropecuário. Inicialmente, o programa contemplava somente sete 
culturas, mas a partir de 2006 ampliou sua assistência para todas as 
culturas na modalidade agrícola, sendo que cada grupo de culturas 
recebe porcentual e limite financeiro distintos de subvenção. Atualmente, 
além do seguro agrícola, o programa contempla o Seguro Pecuário, 
Seguro Aquícola, Seguro de Florestas, Seguro de Penhor Rural, Seguro 
de Benfeitorias e Produtos Agropecuários, Seguro de Vida e Seguro de 
Cédula Produto Rural (MAPA, 2010).

7. Crédito e Seguro Os instrumentos de seguro e de crédito rural idealizados nas décadas de
em Ambiente de 1960 e 1970 no Brasil apoiavam a modernização produtiva e contribuíam
Recursos Abundantes para gerar demanda para insumos e máquinas agroindustriais. Esses 

processos foram desenvolvidos para atrair milhares de produtores rurais, 
em uma estratégia de modernização que incluía a expansão da fronteira 
agrícola em direção aos cerrados e visava a responder aos problemas 
estruturais que a agricultura enfrentava para atender às demandas de 
uma economia urbana em expansão acelerada. Essa dinâmica promoveu 
aumento da produção e da área agrícola com sólida base tecnológica, 
que viria a madurar nas décadas seguintes. Porém, a preocupação com 
a sustentabilidade econômica, social e ambiental do sistema foi relegada 
a segundo plano (Figura 1). 

8 Criado em fins da década de 1940, é pioneiro nessa categoria. Uma pequena percentagem, entre 2% e 5% do 
faturamento dos produtores é recolhida ao Irga e utilizada para cobrir eventuais prejuízos dos participantes.
9 Em 1996 a cooperativa criou um plano de cobertura contra granizo nas culturas de milho, soja, trigo, cevada e 
aveia, e as indenizações cobrem os custos de produção. As exigências são semelhantes às da Batavo.
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 A crise f iscal brasileira ao f inal dos anos 1980 exigiu que a 
agropecuária buscasse formas não-inflacionárias de financiamento 
da produção. As cadeias de produção consolidadas em um padrão 
esgotado, envolvendo as plantas agroindustriais de insumos e 
máquinas e as agroindústrias processadoras, tiveram que se 
reorganizar e desenvolver mecanismos capazes para superar as 
restrições impostas pela mudança na política e manter uma trajetória 
de crescimento. Novos arranjos de financiamento privado emergiram 
entre agroindústria e produtores, que embutem custos financeiros 
mais elevados, maiores riscos e maior seletividade.

8. A Financeirização Na década de 1990 formaram-se os alicerces sobre os quais estão
da Agricultura sendo edificados os mecanismos do novo padrão de financiamento 

da agropecuária, tendo como base: a) securitização das dívidas dos 
agropecuaristas, resolvendo a inadimplência setorial elevada pelas 
sucessivas crises dos anos 1980 e abrindo espaço para alavancarem 
recursos para aplicações produtivas no sistema de crédito e bolsas 
que envolvem operações financeiras; b) a estruturação de consistentes 
mecanismos de financiamento do investimento lastreado nos recursos 
administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES); e c) a estruturação de mecanismos privados de 
financiamento, em especial para o segmento agropecuário produtor 
de commodity.

 Na década de 2000 consolidou-se o novo padrão de seguro e de 
financiamento do setor rural brasileiro, agora calcado em uma nova 
dinâmica na qual o fator financeiro tem peso expressivo (Figura 1). Essa 
nova dinâmica do setor rural brasileiro, a chamada “financeirização”, 
se por um lado contribui para ganhos de produtividade e acesso à 
tecnologia, por outro lado impõe riscos econômicos sobre os quais o 
produtor rural não tem o menor controle. Assim, ainda que competitivos 
nos indicadores produtivos, o crédito e o seguro rural ainda têm muito 
a evoluir no Brasil, notadamente quanto aos aspectos institucionais.

 Em termos de institucionalidade, os mecanismos de financiamento da 
agropecuária brasileira são ainda relativamente atrasados. Operações 
com títulos financeiros lastreados em produtos para financiar o custeio 
das safras, bem como outros mecanismos de venda antecipada, são 
restringidas pelos custos elevados associados à política e ao ambiente 
macroeconômico vigentes. Ressalte-se que essas opções estão 
atreladas a commodity e são limitadas aos produtores inseridos nas 
cadeias mais dinâmicas e vinculadas às agroindústrias de insumos, 
máquinas e processamento. Para muitas atividades essas alternativas 
não estão postas, assim como para o financiamento do investimento, 
que na história brasileira se configura como dependente de recursos e 
fundos públicos. Nesse caso, o uso de títulos fundiários “financeirizados” 
representa a opção que lastreou os mecanismos de crédito de 
investimento nas principais nações capitalistas do mundo.

 Quanto à dimensão econômica, a agricultura brasileira está inserida no 
mercado mundial e também sujeita à flutuação de preços internacionais, 
juros e, principalmente, cambial. Nesse caso, além do risco da produção, 
o produtor rural deve estar atento às questões do mercado financeiro, a 
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exemplo do câmbio. A dimensão financeira incorpora novos riscos para 
o produtor rural, pois, se por um lado a “financeirização” representa 
novas oportunidades de negócios para o setor, por outro lado, a carência  
de institucionalidade no Brasil impõe sérios riscos à todos os agentes do 
setor agrícola inibindo o desenvolvimento dos mecanismos de crédito 
e de seguros. 

Figura 1 – Linha do tempo da agricultura no Brasil na dimensão econômica

9. Especificidades Em qualquer setor de atividade econômica existem riscos que
do Seguro Agrícola variam em menor ou maior grau. No setor agrícola, além do risco de 

mercado, existem diversas outras fontes que o tornam uma atividade 
eminentemente arriscada. A principal delas se refere ao fato de que a 
atividade agrícola é altamente dependente de condições ambientais e de 
difícil controle pelo homem. Assim, as variáveis climáticas e sua interação 
com fatores bióticos podem influenciar sobremaneira o resultado final 
da safra.

 Fenômenos climáticos adversos podem resultar em prejuízos econômicos 
mais ou menos relevantes. Esses fenômenos, se considerados 
catastróficos, apresentam efeitos multiplicadores que podem se propagar 
no tempo e no espaço, sendo particularmente importante em regiões 
nas quais a atividade agrícola tem peso expressivo no produto. O efeito 
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espacial é potencializado porque os prejuízos causados à agricultura 
atingem, direta e indiretamente, outros setores da economia, como o 
comércio e a indústria. O efeito temporal se refere à persistência do 
efeito durante alguns anos após a ocorrência do evento danoso, pois 
a frustração de safra equivale a um choque que será absorvido pela 
economia nos anos subsequentes.

 Em muitos casos os investimentos em tecnologia visam também 
a reduzir os efeitos negativos das variáveis ambiental e biótica, 
destacando-se a introdução de variedades resistentes a estresses, 
cultivos irrigados e praticados em ambientes controlados, agricultura 
de precisão e demais geotecnologias. Ainda assim, persistem os riscos 
de mercado, os quais, dado o volume de investimento, elevam o risco 
total da atividade.

 Uma situação mais comum é a adoção de pacotes intermediários que 
reduzem, mas não eliminam inteiramente, os efeitos de condições 
naturais indesejáveis sobre o volume e qualidade da produção.  
Os investimentos são normalmente financiados por crédito e, diante 
da ocorrência de fenômenos climáticos adversos, o retorno afeta 
diretamente a solvência dos produtores rurais.

 Há ainda que se considerar a relação cada vez mais estreita entre o 
produtor rural e o mercado financeiro. Essa relação não se dá apenas 
com os bancos, mas por meio de financiamento direto de provedores 
de insumos, contratos com os produtores de máquinas e equipamentos, 
além dos contratos com as tradings e agroindústrias processadoras, 
cujos termos são em geral definidos a partir de condições vigentes nas 
bolsas de mercadorias e nos mercados financeiros. É neste sentido 
que se menciona a “financeirização” do produtor rural: de um lado, 
os preços vigentes em muitos mercados refletem tanto as condições 
dominantes relativas à oferta e à demanda regulares como um 
componente financeiro, cuja magnitude é determinada pela intensidade 
da especulação nas bolsas de mercadorias em geral. Assim, uma 
questão fundamental, que hoje é relevante, diz respeito ao modo como 
se precaver contra os riscos climáticos garantindo um nível mínimo de 
renda em um ambiente “financeirizado” (Figura 2).

 O seguro tem sido apontado como um dos mecanismos mais eficazes 
de transferência de risco e garantia da renda para os produtores 
rurais. A teoria econômica mostra que, sob certas condições, o 
seguro possibilita ao indivíduo igualar sua renda na ocorrência de um 
evento danoso mediante o pagamento de um prêmio e o recebimento 
de uma compensação caso ocorra o sinistro (ROTHSCHILD e 
STIGLITZ, 1976).

 Algumas condições, as chamadas “condições de segurabilidade” (BOOTH 
et al., 1999; HART et al., 1996; SKEES E BARNETT, 1999), devem ser 
obedecidas para que o mercado funcione de maneira adequada i) a perda 
esperada deve ser mensurável e estimável; ii) as circunstâncias de uma 
perda devem ser bem definidas; além disso, devem ser não-intencionais 
e acidentais; iii) deve haver um grande número de unidades expostas, 
homogêneas e independentes; iv) o prêmio deve ser economicamente 
viável; e v) não deve haver perda catastrófica.
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 No caso do seguro rural agrícola, as “condições de segurabilidade” são 
naturalmente prejudicadas e, além do risco inerente à produção, diversos 
outros fatores inibem e afetam o seu pleno funcionamento.

 O seguro rural tradicional, como mecanismo de compensação, está 
atrelado ao desempenho individual e historicamente tem apresentado 
problemas nos países em que foi implantado. Diversas são as causas 

Figura 2 – Estratégias de gestão do risco sob a ótica do produtor rural (Adaptado de mapa, 2009) 
Obs.: Sustentabilidade

PRODUÇÃO
Divers i f i c aç ão de  espéc ies , 
variedades e período de produção;
Uso de insumos e tecnologia;
Zoneamento agrícola.

MERCADO
Planos de comercialização;
Venda direta ao consumidor;
Agregação de valor;
Associativismo.

MEIO AMBIENTE
Boas práticas agrícolas;
Reserva Legal e APP;
Manejo de resíduos.

FINANCEIRO
Contabilidade da exploração;
Planificação do Fluxo do Caixa;
Contratos de hedge;
Controle do endividamento.
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do insucesso, destacando-se: i) o risco moral10; ii) a seleção adversa11; 
e iii) o risco sistêmico12. Essas causas de insucesso são agravadas ao 
se considerar que a produção agrícola é dependente da interação entre 
a dinâmica do meio ambiente, a dinâmica dos sistemas de produção e 
a dinâmica socioeconômica. De modo geral, a gestão do seguro rural é 
prejudicada pelas vertentes do capital escasso, do risco catastrófico, da 
extensão espacial e dispersão dos segurados, carência de informações 
para correta tarifação, custo das informações, custo de inspeções e 
monitoramento, carência de regulação de sinistros e escala reduzida 
das operações (Figura 3).

Figura 3 – Representação da gestão do risco no seguro rural

10 Situação na qual o segurado opta por tomar certas decisões que poderiam aumentar a probabilidade de sinistro. 
Isso acarretaria no aumento do volume das indenizações pagas pela seguradora (GOODWIN, 1993). 
11 Situação em que à medida que o prêmio se eleva, apenas as pessoas que realmente necessitam do seguro 
adquirem o contrato, selecionando, desse modo, somente aqueles indivíduos mais arriscados na carteira de seguros 
(AKERLOFF, 1970).
12 Quando um evento causador do sinistro ocorre, este não afeta apenas um produtor, mas muitos produtores 
em uma vasta extensão espacial. Tal fenômeno ilustra o que se denomina de risco sistêmico ou risco de evento 
generalizado.
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 No caso da inexistência de séries de produção suficientemente longas 
que considerem essa interação, acrescida da falta de metodologia 
atuarial adequada, surge a dificuldade de precificação dos contratos 
e os prêmios inadequados (OZAKI e SHIROTA, 2005). Portanto, é 
fundamental para o setor agrícola o desenvolvimento de um modelo de 
risco para o seguro agrícola que considere, além da interação entre a 
dinâmica ambiental e os sistemas de produção, os riscos de mercado 
(Figura 2).

 Historicamente e em diversos países, o seguro rural agrícola não tem 
apresentado bons resultados quando é operado em bases puramente 
privadas. Isso porque, além dos problemas tradicionais encontrados no 
mercado securitário13, no setor rural esses problemas ocorrem de modo 
mais severo devido à natureza catastrófica e à elevada correlação do 
risco entre unidades seguradas (um determinado fenômeno climático 
atinge várias propriedades ao mesmo tempo). 

 Ainda, o seguro agrícola puramente privado tem encontrado dificuldades 
para atender às necessidades dos agricultores. Os problemas comuns 
a toda a indústria de seguro se manifestam de modo mais severo no 
setor agrícola, seja pela maior dificuldade para lidar com a assimetria de 
informação, seja pela incidência de risco sistêmico que expõe ao risco 
simultaneamente um grande número de segurados em uma mesma 
área. Esse risco sistêmico tem importantes consequências para as 
seguradoras, levando os governos de vários países a criarem fundos 
para amenização do problema (OZAKI, 2006). Porém, a participação do 
setor público gera distorção nas contas públicas com reflexos negativos 
ao setor agrícola14 (DIAS, 2006), além de acentuar o problema do risco 
moral inerente à indústria de seguro. Em alguns países, entre os quais 
o Brasil, a dificuldade de lidar com essa questão não apenas produziu 
forte distorção das contas governamentais como acabou inviabilizando 
a operação do seguro devido à incapacidade do Estado para honrar os 
compromissos assumidos.

 A simples “cópia” de modelos de seguro rural aplicados em outros 
países não atende a realidade brasileira. Estados Unidos da América 
e Espanha representam modelos de seguro agrícola com participação 

13 Nesse caso, os principais problemas são o risco moral e a seleção adversa.
14 Segundo Dias (2006): “De 1985 até hoje passamos por três graves crises de adimplência nos contratos de 
crédito rural; o primeiro no ano agrícola 1986/1987, o segundo começou em 1991/1992 e foi se arrastando até 
1999, o terceiro começou em 2004/2005 e segue seu curso até agora. O primeiro foi resolvido no estilo da época, 
a taxa nominal fixa de juros de 10 por cento ao ano foi prorrogada por seis meses quando o país mergulhava na 
hiperinflação. O saldo devedor desapareceu como por milagre, o Banco do Brasil não faliu porque continuava com 
o poder de emissão de moeda na ‘conta movimento’, o nível dos empréstimos em relação ao PIB rural é que nunca 
mais voltou aos mesmos valores. [...] Os bancos, diante da oportunidade de transferir parte do custo da inadimplência 
para o Estado, realizam uma série de operações com o propósito de omitir informações detalhadas sobre o nível 
de inadimplência dos devedores rurais. [...] Ao mesmo tempo, estão elevando o valor dos seus ativos buscando a 
realização desta renda no Estado pela troca dos contratos de dívida dos agricultores por títulos de dívida pública, 
liberando seu valor do risco da inadimplência dos devedores rurais. [...] A percepção pelos agentes de crédito de 
um excessivo nível de endividamento do setor produtivo não tinha capacidade de inibir o volume total de recursos 
aplicados. [...] Diante da segunda crise de inadimplência em 1995, o Governo Federal foi obrigado a promover 
renegociações sucessivas do seu saldo vencido, com aumentos progressivos de subsídios na forma de renúncia 
de parte destes valores. A grande diferença está no controle social sobre as contas públicas; o orçamento público 
não é mais uma ficção e os números podem ser analisados reduzindo a disponibilidade recursos em outras contas 
orçamentárias destinadas à agricultura.”
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significativa do Estado, com custo fiscal elevado e aparente eficácia. 
Porém, em países onde os recursos públicos são escassos, como o 
Brasil, tais modelos, sustentados em generosos subsídios diretos, têm 
pouca viabilidade. A alternativa é a utilização de incentivos indiretos, 
como na Argentina.

 A despeito de algumas experiências bem sucedidas, historicamente o 
seguro agrícola no Brasil não tem sido exitoso de nenhum ponto de vista: 
não tem logrado proteger o agricultor – e neste sentido é ineficaz – e tem 
tido pesados efeitos fiscais negativos – e neste sentido é ineficiente. Nos 
últimos anos, o Governo Federal vem priorizando o seguro agrícola, e 
os resultados já começam a aparecer. De um lado, o Proagro Mais e o 
Seguro Safra vêm se afirmando como instrumento importante de apoio 
à agricultura familiar; de outro, a reformulação do Proagro, o Programa 
de Subvenção ao Seguro e a compreensão da necessidade de viabilizar 
a plena participação dos operadores privados abrem novas perspectivas 
de desenvolvimento deste segmento da indústria do seguro, que hoje 
enfrenta entraves e não consegue atender plenamente às expectativas 
da agricultura empresarial.

 As iniciativas do setor público estão associadas a uma visão estratégica 
de longo prazo que situa o seguro agrícola como um instrumento 
importante para superar o impasse do endividamento e a renegociação 
da dívida agrícola, cujo ônus compromete a própria disponibilidade de 
recursos para fomentar o desenvolvimento. Também se pautam em uma 
abordagem cautelosa, que reconhece os traumas provocados pela falta 
de credibilidade deixada pelas experiências do passado, a necessidade 
de envolver o setor privado como protagonista e a natureza de longo 
prazo da indústria de seguro.

 Uma política adequada de seguro rural requer alguns atributos para 
que haja uma cooperação entre os agentes envolvidos, notadamente, 
entre os produtores rurais e as seguradoras privadas. Esses atributos 
devem mitigar as limitações inerentes à atividade, notadamente o 
oportunismo, a assimetria de informação e a informação imperfeita, 
ou seja, é necessário um ambiente cooperativo entre todos os agentes 
para a indústria de seguro rural prosperar. Cabe ao setor público, mais 
do que subsidiar financeiramente a atividade, promover as instituições 
no sentido de fomentar a confiança entre os agentes, pois subsídios 
financeiros tendem a distorcer os mercados, notadamente aqueles em 
que a informação e o oportunismo são relevantes. Essa foi, e continua 
sendo, a regra geral em todos os países onde a indústria de seguro 
rural prosperou.

10. O Programa de Segundo Pedro Loyola (2010), os produtores rurais brasileiros correm
Subvenção ao Seguro riscos maiores do que os mais agressivos investidores das bolsas de
Rural no Brasil valores. Não bastassem as incertezas com relação aos preços voláteis 

da atividade, a política cambial e os gargalos da infraestrutura, que 
lhes tiram competitividade, os produtores rurais têm sido castigados 
por intempéries climáticas nos últimos anos e não contam ainda com 
um seguro agrícola eficiente e universal. O que fazer quando a chuva 
não vem na hora certa ou se chega com excesso? Quando se é pego 
de surpresa pelo granizo ou secas prolongadas? 
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 Para Loyola (2010), o seguro agrícola é o instrumento de política 
agrícola disponível para administrar o risco de perdas de produção por 
problemas climáticos e minimizar os consequentes prejuízos financeiros.  
Para superar esse dilema, muitos países adotam programas agressivos 
de subvenção pública ao seguro privado15. 

 O problema é que o orçamento de muitos países não comporta o 
financiamento de um seguro rural público para todos os produtores e, 
dados os riscos já mencionados, o seguro privado não se viabiliza. Em 
todos os países em que o seguro rural logrou êxito há forte participação 
do setor público, mas o que fazer em países onde os recursos públicos 
destinados ao seguro rural competem com setores importantes como 
a saúde e a educação?

 Em países onde os recursos públicos são escassos, como o Brasil, 
é pouco provável a sustentabilidade de arranjos que dependam de 
subsídios diretos, como nos EUA. Assim, a utilização de incentivos 
indiretos no sentido de fortalecer a participação de recursos privados 
é fundamental. Esse é o caso da Argentina, onde a Oficina de Riesgo 
Agropecuario (ORA)16 considera que os efeitos do clima, os rendimentos, 
os custos e a variabilidade de preços são fundamentais para um 
diagnóstico e manejo adequado do risco agrícola. 

 O governo argentino desenvolveu um modelo de Manejo Integrado do 
Risco Agropecuário que combina as seguintes estratégias: i) avaliação 
orientada para a sistematização e análise da informação necessária 
para obter conclusões precisas sobre o risco; e ii) redução do risco pela 
minimização do impacto previamente avaliado (REDPA, 2004). 

 No Brasil, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural 
(PSPSR) foi criado em 2003 e entrou em operação em novembro de 
2005. Tem como objetivos promover o acesso ao seguro rural, assegurar 
o papel do seguro rural como instrumento para a estabilidade da renda 
agropecuária, induzir o uso de tecnologias adequadas e modernizar 
a gestão do empreendimento agropecuário. Inicialmente,o programa 

15 Nos Estados Unidos da América os custos das seguradoras são subsidiados pelo governo, sendo seu mercado 
extremamente concentrado. No ano de 2006, 17 companhias operaram nesse ramo, sendo que as quatro maiores 
responderam por mais de dois terços do total de prêmios. Ademais, três das quatro maiores seguradoras estavam 
presentes em 48 dos 50 estados cobertos pelo seguro. Já na Espanha, o seguro agrícola está inserido em um 
sistema denominado Seguro Agrário Combinado (SAC), instituído em 1978. O SAC, estruturado nos princípios da 
universalidade e solidariedade, conta com subvenção do setor público e de instituições autônomas aos prêmios 
(NEVES e MIRANDA, 2007; COBLE et al, 2010 ).
16 Em função desse enfoque, a ORA tem como missão: i) gerar, atualizar e publicar os Mapas de Riesgo Agro-
Climáticos, baseados no tratamento sistemático de variáveis climáticas e seus impactos sobre a atividade 
agropecuária; ii) publicar mensalmente indicadores sobre os fenômenos climáticos de grande escala a exemplo do 
fenômeno El Niño Oscilação Sul ; iii) desenvolver e oferecer ferramentas de análise de risco econômico por meio 
dos Portafolios Eficientes ; iv) construir, publicar e promover a adoção dos Portafolios Óptimos como uma estratégia 
de redução do risco baseada na diversificação de atividades; v) difundir informação atualizada da evolução de 
preços e conscientizar os atores da importância dos riscos de mercado e das vantagens de adotar um esquema de 
coberturas; vi) desenvolver novas áreas técnicas para estudo de outros riscos relacionados, a exemplo do risco em 
atividades florestais; vii) analisar e promover o desenvolvimento de novas opções de comercialização para o setor 
agrícola; viii) implementar um plano de ação dirigido a expandir o mercado de seguros agropecuários de modo de 
alcançar o maior número de produtores, nas distintas zonas do país e nas diferentes atividades agropecuárias; e 
ix) promover a assistência técnica e assessorar a implementação de políticas relacionadas com o manejo do risco 
agropecuário e o desenvolvimento do mercado de seguros aos Governos Provinciais que solicitem (REDPA, 2004). 
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contemplava somente sete culturas, mas, a partir de 2006 ampliou sua 
assistência para todas as culturas na modalidade agrícola. Cada grupo 
de culturas recebe porcentual e limite financeiro distintos de subvenção. 
Atualmente, além do seguro agrícola, o programa contempla o Seguro 
Pecuário, Seguro Aquícola, Seguro de Florestas, Seguro de Penhor 
Rural, Seguro de Benfeitorias e Produtos Agropecuários, Seguro de Vida 
e Seguro de Cédula Produto Rural (CPR) apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Limites financeiros do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural

Atividade Produtos Subvenção (%) Limite (R$)

AGRÍCOLA
GRUPO I

Feijão, milho segunda safra e trigo.
70

96.000,00

AGRÍCOLA
GRUPO II

Ameixa, aveia, canola, caqui, cevada, centeio, 
figo, kiwi, linho, maçã, nectarina, pera, pêssego, 
sorgo, triticale e uva.

60

AGRÍCOLA
GRUPO III

Algodão, arroz, milho e soja. 
50

AGRÍCOLA
GRUPO IV

Abacate, abacaxi, abóbora, abobrinha, alface, 
alho, amendoim, atemoia, banana, batata, 
berinjela, beterraba, cacau, café, caju,  
cana-de-açúcar, cebola, cenoura, cherimólia, 
chuchu, couve-flor, ervilha, escarola (chicória), 
fava, girassol, goiaba, graviola, jiló, laranja, lichia, 
lima, limão e demais citros, mamão, mamona, 
mandioca, manga, maracujá, melancia, melão, 
morango, pepino, pimenta, pimentão, pinha, 
quiabo, repolho, sisal, tangerina, tomate, vagem, 
demais hortaliças e legumes.

40

PECUÁRIA 30 32.00,00

FLORESTAS 30 32.00,00

AQUÍCOLA 30 32.00,00

Fonte: MAPA (2010).

 A análise de alguns indicadores do Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (Tabela 3) indica pelo sucesso do Programa. 
As variações dos valores alocados para subvenção estão bastante 
próximas das variações dos prêmios arrecadados, da importância e da 
área segurada.

 A despeito da evolução satisfatória, para alguns autores ainda 
restam muitos entraves a serem superados, a exemplo do fundo de 
catástrofe e da consolidação da competição no mercado brasileiro 
de resseguros.
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Tabela 3 – Evolução do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural entre os anos de 2005 a 2009

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 Variação 
(% a.a.)

Apólices 849 21.779 31.637 60.120 72.737 204

Subvenção
(R$ milhões) 2,3 31,1 61 157,5 259,6 226

Prêmio Total
(R$ milhões) 8,7 71,1 127,7 324,7 477,8 172

Área Segurada (Ha) 68.148 1.560.349 2.276.247 4.762.903 6.669.296 215

Importância Segurada
(R$ milhões) 126,6 2.869,30 2.705,70 7.209,20 9.684,20 196

Fonte: MAPA (2010).

 A Lei Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007, e a Resolução 168 
da Susep, de 17 de dezembro de 2007, promoveram a abertura do 
mercado de resseguros, inclusive com admissão de resseguradores 
estrangeiros. Essas medidas comungam do mesmo objetivo: incrementar 
a capacidade das seguradoras para concessão de seguros em âmbito 
nacional, promovendo assim a indústria de seguros no Brasil17.

 Quanto ao Fundo de Catástrofe, os indicadores da sinistralidade do 
seguro rural indicam que sua implementação é condição necessária 
para o sucesso da indústria de seguro rural no Brasil (Figura 4).

17 Além de abrir o mercado de resseguros e possibilitar a atuação de resseguradores estrangeiros no Brasil, a LC 
126/2007 e a Resolução 168 da Susep estabeleceram regras que norteiam tal atuação. As empresas de resseguro 
estrangeiras poderão atuar no país como resseguradores admitidos e eventuais. Os resseguradores admitidos 
são aqueles sediados no exterior com escritório de representação no Brasil. Já os eventuais são as empresas 
resseguradoras estrangeiras sediadas no exterior sem escritório de representação no país, mas com cadastro na 
Susep. A vantagem que os resseguradores locais têm em relação aos resseguradores eventuais ou admitidos está 
no direito de preferência para a subscrição de resseguro.

Figura 4 – Taxas de sinistralidade no Brasil entre os anos de 2000 a 2009 (MAPA, 2010)
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 O Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR), instituído pelo 
Decreto-Lei 73 de 1966, já há algum tempo não vem contribuindo 
efetivamente para o desenvolvimento do seguro rural no Brasil. 
Sua operação inibe a participação tanto de seguradoras quanto de 
resseguradoras em operações de seguro rural com cobertura do FESR. 
No caso das seguradoras, os fatores inibidores decorrem da forma de 
contribuição ao FESR, que é baseado no lucro das respectivas operações, 
não tendo qualquer correlação com o risco, como é o padrão no setor 
securitário, bem como o fato do pagamento de eventuais indenizações 
dependerem de dotação orçamentária pública, o que gera insegurança 
quanto à sua tempestividade. Já no caso das resseguradoras, os fatores 
inibidores estão associados à forma de cobertura do FESR, que garante 
às seguradoras proteção mesmo quando as receitas com prêmios 
recebidos são maiores do que as despesas com indenizações, não 
criando incentivos corretos para que estas realizem boas subscrições 
de risco. 

 Já o Fundo de Catástrofe, que substitui o FESR, atuará como garantidor 
contra a ocorrência de catástrofes, risco para o qual o mercado privado 
de seguros não dispõe de mecanismos eficientes de gerenciamento e 
capacidade, devido à elevada correlação dos sinistros. A criação do 
Fundo de Catástrofe deverá permitir, portanto, que as seguradoras 
possam expandir de forma mais rápida, consistente e a menores custos 
a oferta do seguro.

 O Fundo de Catástrofe foi constituído na forma de um consórcio privado 
que, se atendidos determinados pré-requisitos definidos na Lei e outros 
a serem estabelecidos pelo órgão regulador de seguros, no caso, o 
Conselho Nacional de Seguros Privados, poderá contar com subvenção 
pública. Com a gestão privada, busca-se agilidade e eficiência operacional 
e, principalmente, celeridade no pagamento das indenizações, condição 
fundamental para a credibilidade de qualquer seguro.

 O Fundo será custeado pelas contribuições das seguradoras, tomando 
como base o risco de suas operações de seguro rural. Adicionalmente, 
será constituída pelo Governo Federal garantia suplementar, de montante 
previamente definido, para fazer frente aos riscos de catástrofe não 
suportados pelo Fundo. O montante será definido em Lei Orçamentária 
Anual tendo caráter definitivo
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 Espera-se que o fundo dê mais segurança às seguradoras e às 
resseguradoras para aumentarem a oferta de produtos de seguro rural 
nas regiões de clima mais instável ou para as culturas mais sujeitas 
a eventos climáticos adversos, uma vez que a responsabilidade das 
empresas securitárias irá até um determinado percentual de sinistro, a 
partir do qual o fundo propiciará a cobertura suplementar.

 A despeito desses avanços no mercado de seguro rural no Brasil, uma 
análise mais detalhada sinaliza que a seleção adversa, assim como foi 
no passado, será o principal obstáculo futuro para o sucesso do mercado 
brasileiro de seguro rural.

 O crescimento da subvenção ao prêmio foi significativo entre os anos 
de 2007 a 2009 (Tabela 4), mas apesar da inclusão de alguns estados 
importantes, como Piauí e Rondônia, observa-se a exclusão de outras 
localidades relevantes (Ceará, Paraíba, Acre e Pernambuco) no setor 
agrícola brasileiro. Essa exclusão de mercados significantes indica 
haver problemas com as regras do programa e/ou carência na rede das 
seguradoras para manterem esses mercados.

 Além da questão da perda de mercados, a dinâmica não é satisfatória 
do ponto de vista da mitigação do risco; se por um lado aumenta 
a participação de regiões onde os eventos adversos não são tão 
frequentes, como Mato Grosso, Bahia e Alagoas, por outro lado aumenta 
a participação de estados com históricos de eventos adversos, a exemplo 
de Minas Gerais e Piauí, além de se manterem elevadas as participações 
de Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Goiás, 
regiões onde o risco da produção agrícola também é alto.



62 R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 39-68, abr./set. 2011

Seguro Agrícola no Brasil: desafios e potencialidades

Tabela 4 – Evolução (Variação, %a.a.) da participação (%) no valor da subvenção concedida pelo 
programa de subvenção ao prêmio do seguro rural entre os anos de 2007 e 2009, da variação no 
rendimento das culturas seguradas entre os anos de 1999 e 2009 (DP,%), a área cultivada com as 
principais espécies atendidas pelo programa em 2009* (Área, ha) e a respectiva participação da área 
segurada na área estadual cultivada (% Área, %)

UF
2007 2009 Variação DP Área % Área

% % % a.a. (% da média) ha %

PR 36,59 29,34 50,60 24,20 9.518.168 22,50

RS 13,99 15,97 69,40 24,65 7.354.686 10,83

SP 12,67 11,71 57,91 24,67 6.460.686 7,38

SC 11,90 9,60 50,87 21,17 1.492.027 12,05

GO 8,71 8,36 59,86 29,54 4.059.866 22,74

MS 5,86 7,76 77,97 22,95 2.966.359 20,30

MG 4,48 7,06 88,60 30,45 4.457.057 12,14

MT 4,58 5,09 67,86 6,47 8.514.511 7,53

BA 0,97 3,71 153,32 10,32 2.844.510 8,13

PI 0,00 0,41 10.130,84 25,44 991.473 2,47

TO 0,00 0,37 946,37 13,47 551.472 6,27

MA 0,00 0,36 722,01 19,46 1.373.163 2,06

DF 0,17 0,16 59,65 14,39 112.733 36,84

RO 0,00 0,07 5.641,77 20,28 558.168 0,99

ES 0,02 0,03 92,74 21,34 633.551 0,06

RJ 0,04 0,00 -22,49 10,30 167.663 0,07

AL 0,00 0,00 848,75 9,48 584.185 0,03

RN 0,00 0,00 406,58 25,27 196.451 0,01

CE 0,01 0,00 -100,00 9,87 1.369.420 0,00

PB 0,00 0,00 -100,00 39,27 506.539 0,00

AC 0,00 0,00 -100,00 19,70 52.043 0,00

PE 0,00 0,00 -100,00 9,25 972.683 0,00

TOTAL 100,00 100,00 62,09 14,50 55.737.414 11,97

* Algodão em caroço, arroz em casca, café em grão, cana-de-açúcar, caqui, cebola, feijão em grão, 
maçã, milho em grão 1º e 2º safras, pêssego, soja em grão, tomate, trigo em grão e uva.
DP Desvios padrão em relação à média (%) no rendimento (kg.ha-1) entre os anos de 1999 e 2009 
das principais culturas atendidas pelo PSPSR.
Fontes: MAPA (2010); IBGE (2010).
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 Pela análise da Tabela 4 observa-se que apenas nos estados já atendidos 
pelas empresas seguradoras durante a vigência do PSPSR há enorme 
potencial de crescimento desse mercado, notadamente onde o risco de 
produção é menor. Ou seja, além do programa caminhar no sentido da 
seleção adversa, apresenta problemas relacionados com a expansão 
da área geográfica. Esses problemas, sejam decorrentes da carência 
de estrutura das empresas seguradoras ou decorrentes do próprio 
programa, devem sofrer uma análise urgente.

Tabela 5 – Participação no valor total concedido à subvenção em 2009 (Sub 09, %), participação na 
área total segurada em 2009 (Área 09, %), variação entre os anos de 2007 a 2009 do valor concedido 
à subvenção (Var Sub, % a.a.) e da área segurada (Var Área, % a.a.), participação da área segurada 
na área total colhida no Brasil (Brasil, %) e desvios padrão em relação à média no rendimento (kg.ha-1) 
entre os anos de 1999 e 2009 (DP, %)

Produto
Sub 09 Área 09 Var. Sub Var. Área Brasil DP

% % % a.a. % a.a. % %

Soja 37,84 59,92 52,10 33,96 18,37 8,23

Trigo 12,92 7,48 107,54 93,37 20,52 16,68

Milho Safrinha 11,52 6,65 184,68 151,12 10,12 11,57

Maçã 10,00 0,45 33,79 16,35 78,83 106,96

Milho 8,05 14,02 43,95 43,08 10,99 12,73

Uva 5,37 0,67 43,10 50,53 54,89 4,34

Arroz 3,21 5,43 340,33 473,78 12,60 12,38

Tomate 2,03 0,12 77,29 71,42 11,45 6,70

Caqui 1,58 0,04 77,82 30,20 27,98 93,35

Algodão 1,19 0,61 303,23 243,41 4,97 14,62

Feijão 1,07 0,46 234,27 188,85 0,75 9,07

Ameixa 1,04 0,02 61,24 14,13 – –

Pêssego 0,93 0,04 61,84 24,15 12,47 115,84

Cebola 0,85 0,16 65,41 45,32 16,15 12,14

Café 0,67 0,58 367,67 371,82 1,76 21,83

Cana-de-açúcar 0,46 2,17 43,45 40,81 1,70 5,24

Outras 0,79 0,18 90,77 119,88 – –

Floresta 0,29 1,02 11,39 -11,99 – –

Pecuária 0,18 0,00 -4,44 – – –

TOTAL 100,00 100,00 62,09 43,09 – 14,50

Fontes: MAPA (2010); IBGE (2010).
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 Quanto aos produtos ofertados, observa-se crescimento significativo 
da diversificação. Se em 2007 o PSPSR atendia 30 espécies, mais a 
floresta e a pecuária, em 2009 foram atendidas 45 espécies. Se por um 
lado essa diversificação de produtos sinaliza para mitigação do risco das 
seguradoras, por outro lado observa-se a ainda elevada concentração 
em produtos com risco acentuado, a exemplo da maçã e do caqui. Ainda, 
há significativo crescimento em produtos como o trigo, o milho safrinha, 
o arroz e o algodão, espécies cujos rendimentos históricos estão sujeitos 
a frustrações de safra.

 Observa-se também que a expansão da cobertura de produtos com 
relativa estabilidade na produção, a exemplo da soja, da uva, do tomate, 
da cana-de-açúcar, da pecuária e da floresta, tem sido bastante tímida. 
Observa-se ainda que, à exceção da uva, é pequena a participação da 
área segurada na área colhida desses produtos com relativa estabilidade 
na produção. Essa análise indica que há um grande mercado de produtos 
com baixo risco a ser explorado pelas seguradoras. Se esses mercados 
não estão sendo devidamente explorados, é um sinal de problemas na 
gestão do PSPSR.

11. À Guisa de O sucesso do atual setor agrícola brasileiro, tanto o familiar como
Conclusão: Temas empresarial, é, pelo menos em parte, fruto da política agrícola nacional, 
em Debate adotada com mais ênfase a partir de 1960. Essa trajetória teve início na 

década de 1950 (Plano de Metas), aprofundou-se nos anos 1960 com 
a consolidação do Sistema Nacional de Planejamento Agropecuário e  
do Sistema Nacional de Crédito Rural, conheceu seu auge na década de 
70 e começou a perder força na década de 1980 até transformar-se no 
que Buainain (1989) chamou de intervenção caótica. Na década de 1990 
começa a se consolidar um novo padrão de intervenção, marcado pela 
liberalização que caracterizou, de forma mais estilizada que verdadeira, 
as reformas estruturais implementadas naquele período.

 É inquestionável o sucesso, pelo menos relativo, da política agrícola 
implementada na década de 1970, baseada no crédito barato e no 
seguro ao próprio crédito, ambos interagindo no sentido de promover 
a expansão de área, o aumento de produtividade via tecnologia e a 
consolidação da agroindústria a jusante e a montante da porteira. O 
sucesso do ponto de vista de promover a chamada modernização 
conservadora da agricultura brasileira não esconde falhas e fracassos, 
seja pelo desperdício e ineficiência seja pelos efeitos distributivos 
negativos. Principalmente o Proagro foi permeado por fraudes, que 
de certa forma estavam impregnadas nas instituições brasileiras da 
época. Em certo sentido, o próprio desenho da política promovia 
o oportunismo e a fraude, quando a boa prática recomenda criar 
dificuldades para o exercício dessas duas “artes” que acompanham 
o Homem aparentemente desde os primeiros registros da história da 
civilização humana.

 A política agrícola das décadas de 1950 a 1970 tinha um forte cunho 
keynesiano, que predominou na economia mundial nessa época.  
Ou seja, a política agrícola brasileira estava alinhada com as 
políticas econômicas mundiais. Na década de 1980 o mundo 
caminhou para o liberalismo, e com certo atraso também o Brasil 
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e a política agrícola brasileira. Em um contexto de mudanças, 
os agentes buscam se proteger como podem na defesa de seus 
interesses. Não foi diferente com o setor agrícola brasileiro, que 
se fortaleceu politicamente e negocia seus interesses por meio da 
bancada ruralista. Enquanto outros países mantiveram os subsídios 
diretos ao agricultor, no Brasil a “proteção” é sui generis, e se dá 
por meio de subsídios indiretos mascarados nas renegociações da 
dívida junto ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Ocorre que esse 
tipo de intervenção ex post não contribui para solucionar nenhum 
dos gargalos estruturais que afetam a dinâmica da agricultura 
brasileira, e não se constitui em mecanismo de mitigação de risco 
e muito menos de promoção de investimentos sustentáveis.

 É preciso considerar que a agricultura brasileira, mesmo que em 
ritmo inferior ao desejado por alguns setores da sociedade, está se 
adequando à nova realidade ambiental na qual a agricultura tem a função 
de estabilizadora do meio ambiente, além das funções tradicionais de 
produção de alimentos e de matéria-prima a custo compatível com o 
desenvolvimento econômico. Porém, o financiamento e o seguro da 
produção agrícola no Brasil não recebem atenção compatível com a 
importância do setor para a economia e sociedade brasileira. Se no 
passado, notadamente durante a década de 1970, o setor recebeu 
estímulos públicos para aumentar a produtividade, produção e expandir a 
fronteira agrícola, durante as décadas de 1980 e 1990 a política agrícola 
refluiu e perdeu capacidade para orientar a dinâmica produtiva e para 
reduzir as disfunções associadas às atividades agropecuárias, tanto 
para os produtores como para a sociedade em geral. 

 Neste mesmo período, os valores e exigências dos mercados mudaram 
radicalmente. Ao lado da preocupação com o fornecimento de matéria-
prima e de alimentos baratos, emergem questões como a preservação 
ambiental e a segurança dos alimentos. Tais mudanças tiveram impactos 
profundos no setor agrícola brasileiro, que está transitando de um 
sistema “produtivista”, com baixa preocupação com a sustentabilidade 
ambiental, para outro no qual a preservação do meio ambiente é 
quase uma pré-condição dos processos de produção e da inovação 
tecnológica. 

 De certo modo, o setor agrícola adaptou-se, inclusive com sucesso, 
à nova realidade financeira/fiscal e ambiental. No entanto, várias 
questões inerentes ao poder público deixaram de receber a devida 
atenção. Esse descaso público suscitou mecanismos de “defesa” do 
setor agrícola com implicações das mais variadas, que vão desde 
a questão fiscal até a questão política. Um deles foi a pressão pela 
renegociação das dívidas, que se repete periodicamente sem apontar 
para a superação do problema do endividamento e da inadimplência 
quase estrutural.

 Com o programa de subvenção do seguro agrícola, o Estado voltou a 
assumir um papel ativo de apoiar explicitamente e por meio de subvenção 
um programa que é liderado pelo setor privado. A baixa rentabilidade da 
agricultura reduz a disposição do agricultor para adquirir uma apólice 
de seguro, e para estimular, o Governo tem arcado com mais de 50% 
do custo do serviço. Governos estaduais, como os de São Paulo e 
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Paraná, também têm apoiado o seguro com programas de subvenção. 
No entanto, a despeito desses esforços, o seguro rural ainda atende 
menos de 15% do potencial do mercado brasileiro.

 A análise da evolução do Programa de Subvenção revela alguns 
riscos que precisam ser evitados. O desenho do programa é bastante 
favorável para o agricultor de alto risco, o que não é bom para as 
seguradoras, em particular no momento inicial de construção do 
mercado. Para reduzir riscos que muitas vezes não podem nem 
estimar, as seguradoras desenvolveram mecanismos para vender o 
produto seguro para o agricultor de baixo risco, associando-o ao crédito 
oficial. Assim, o programa divide a categoria: o agricultor de alto risco 
atendido pelo programa está feliz, e o agricultor de baixo risco que 
se sente obrigado a comprar o produto reclama de que o seguro é 
um custo que não lhe traz benefícios. A saída para os impasses não 
é fácil, e o ponto de partida é a clareza de que o mercado de seguro 
privado requer intensa e intensiva regulação e participação pública, 
que no entanto não pode distorcer os fundamentos do mercado que 
está procurando construir.

 As experiências passadas revelam o risco associado à seleção adversa, 
e a cautela dos operadores privados tem como contrapartida a redução 
da própria atração do produto para os produtores, em particular devido 
ao parâmetro conservador na fixação da produtividade que é utilizada 
para avaliar e cobrir perdas. Para o grupo significativo dos produtores 
de ponta, a aquisição da apólice é identificada como custo puro, uma 
vez que mesmo quando perdem, a produtividade final é superior à 
fixada. Apenas os investimentos em informação e o desenvolvimento 
de relações de confiança levarão ao aperfeiçoamento e superação 
dessa limitação.

 Por outro lado, os produtores estão preocupados em estabilizar a renda, 
e não apenas em cobrir parte da produção eventualmente perdida devido 
a fenômenos da natureza. Neste sentido, conforme já foi discutido em 
artigos anteriores dos autores (VIEIRA JUNIOR et al 2008a; VIEIRA 
JUNIOR et al 2008b), é necessário avançar na direção de um Modelo 
Integrado de Gestão do Risco Agrícola, o qual trata fundamentalmente 
de questões relacionadas à informação.

 No Brasil, o seguro rural é um produto com alto custo administrativo e já 
passou por varias experiências malsucedidas. Atualmente, o Ministério 
da Agricultura (MAPA) tem a perfeita compreensão de seu papel indutor 
e promotor do seguro rural. Porém, essa compreensão não permeia 
o Governo Federal, pois algumas de suas instâncias, a exemplo do 
Ministério da Fazenda, não demonstram o mesmo comprometimento. 
Cita-se como exemplo que no ano de 2009 o mercado de seguro 
foi prejudicado pelo contingenciamento de recursos federais para a 
subvenção. Interrupções no processo de implantação do seguro podem 
trazer de volta os fantasmas do passado, e inviabilizar todo o esforço e 
os investimentos realizados nos últimos anos. 
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