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Resumo
Assim como o crédito agrícola e a assistência técnica e extensão rural, o seguro rural é visto como
um dos pilares do desenvolvimento rural brasileiro. Entretanto, são vários os fatores que dificultam
seu desenvolvimento no país, entre os quais se destacam os fatores internos, como a ação dos
agentes sociais, o risco moral e a seleção adversa (comumente chamados de falhas de mercado),
além dos externos, como os riscos de catástrofes ambientais. Nesse contexto, o presente artigo se
propõe a analisar o mercado de seguro rural no estado de Minas Gerais por meio do banco de dados
secundários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os resultados obtidos
revelaram que há uma concentração geográfica das apólices celebradas em 2017, bem como uma
centralização em relação às atividades agrícolas amparadas e das seguradoras que oferecem o serviço.
Portanto, conclui-se que, apesar dos estímulos governamentais para adesão dos agricultores ao seguro
agrícola (especialmente através do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural), é distante o
cenário da universalização do programa para as diversas categorias de agricultores.
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Summary
Rural insurance, along with agricultural credit, technical assistance and rural extension, is one of the pillars
of Brazilian rural development. However, there are several factors that have hampered its development
in the country. These include internal factors such as the action of social agents, moral hazard and
adverse selection, commonly called market flaws, in addition to external ones, such as the risks of
environmental catastrophes. In this context, this article proposes to analyze the rural insurance market
in the State of Minas Gerais through a secondary database of the Ministry of Agriculture, Livestock and
Supply (MAPA). The results show that there is a geographic concentration of the policies celebrated in
2017 and a concentration in relation to agricultural activities covered by rural insurance. It is concluded,
therefore, that in spite of the governmental stimuli for the adhesion of the farmers to the agricultural
insurance (especially through the Program of Subsidy to the Prize of the Rural Insurance), it is distant
the scenario to the universalization of the program for the diverse categories of farmers.
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Resumen
El seguro rural, junto con el crédito agrícola, la asistencia técnica y la extensión rural, es uno de los pilares
del desarrollo rural brasileño. Sin embargo, existen varios factores que han obstaculizado su desarrollo
en el país. Estos incluyen factores internos como la acción de los agentes sociales, el riesgo moral y
la selección adversa, comúnmente llamados defectos del mercado, además de los externos, como los
riesgos de catástrofes ambientales. En este contexto, este artículo propone analizar el mercado de
seguros rurales en el Estado de Minas Gerais a través de una base de datos secundaria del Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento) del
gobierno brasileño. Los resultados muestran que existe una concentración geográfica de las pólizas
celebradas en 2017, y, una concentración en relación a las actividades agrícolas cubiertas por el seguro
rural. Se concluye, por lo tanto, que a pesar de los estímulos gubernamentales para la adhesión de los
agricultores al seguro agrario (especialmente a través del Programa de Subsidio al Premio del Seguro
Rural), queda lejano el escenario a la universalización del programa, para las diversas categorías de
agricultores.
Palabras-Clave
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Sumario
1. Introducción. 2. Marco teórico. 2.1 Fallos de mercado en el mercado asegurador brasileño: riesgo moral
y selección adversa. 3. Metodología. 3.1 Base de datos. 3.2 Caracterización de propiedades rurales.
4. Resultados y discusión. 5. Consideraciones finales. 6. Referencias bibliográficas.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 27, p. 83-98, Jan. 2020/Dez. 2020

85

O Seguro Rural e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural no Estado de Minas Gerais: um Estudo de Caso

1. Introdução

Todos os setores econômicos enfrentam riscos inerentes à sua
atividade. Entretanto, diferentemente dos demais, o setor agropecuário
destaca-se, em essência, pela sua dependência do clima e dos fatores
climáticos a ele associados. Um exemplo disso é que as condicionantes
meteorológicas afetam as etapas do processo produtivo, tais como
plantio e colheita, além de elementos bióticos do solo, como quantidade
e qualidade dos microrganismos e níveis de decomposição da matéria
orgânica. Não obstante, a disponibilidade hídrica, a fertilidade do solo e a
temperatura do ar consistem em elementos cruciais para monitoramento
e tomada de decisão do processo produtivo.
Neste contexto, o desenvolvimento da agricultura brasileira, a partir
da década de 1960, foi pautado pelo tripé assistência técnica e
extensão rural (ATER), crédito agrícola e seguro rural. Sem embargo,
historicamente, este último ficou à margem do foco do interesse
público, sendo tradicionalmente pequena a participação dos produtores
e das empresas seguradoras no país. Entre os motivos para a falta
de adesão ao seguro rural, Almeida (2007) descreve a ausência de
cultura do produtor a respeito de contratar esse tipo de serviço, além
dos prejuízos dos agentes securitários (déficit entre prêmio angariado
e sinistro ordenado) nos anos iniciais do programa que estabelece o
seguro agrário1.
Ressalta-se aqui: as diretrizes do seguro agrícola estão dispostas na Lei
n. 2.168, de 11 de janeiro de 1954. Entre suas ações de maior destaque,
está a criação do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) da Companhia
Nacional de Seguro Agrícola (CNSA). Esta última, extinta em 1966, não
obteve êxito por fornecer produtos desconsiderando as especificidades
de cada região produtora (ALMEIDA, 2007 apud MEDEIROS, 2013) e
devido aos seus sucessivos déficits operacionais (OZAKI, 2006).
Com o propósito de atenuar esses déficits e difundir o seguro rural, em
2003 criou-se a maior ação governamental de incentivo securitário,
que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).
O propósito do PSR era de universalizar o acesso ao seguro rural,
que tradicionalmente foi pouco pleiteado pelos produtores brasileiros
em comparação a outros países em processo de desenvolvimento
(BUAINAIN; VIEIRA, 2011). Em 2011, por exemplo, de todo o mercado
securitário, apenas 0,4 % destinava-se ao seguro rural (IPEA, 2013).
Dados do MAPA (2016) apontam que somente 3,5% do valor bruto da
produção agrícola e 0,1 % da produção pecuária são segurados.
Como medida mitigadora desses fenômenos, desde 1997, para a
adesão ao PSR, o agricultor deve enquadrar-se nos parâmetros do
zoneamento agrícola de risco climático (ZARC). Trata-se, portanto,
de um mecanismo para diminuir as chances de adversidades climáticas
para determinadas culturas a partir do momento que indica datas de
plantio e delimita regiões aptas à produção agrícola. Entretanto, apesar
dos seus avanços ao longo de sua existência, o mercado de seguros
e o PSR necessitam de aperfeiçoamento, uma vez que se verifica um
número restrito de empresas seguradoras no Brasil, tendo ainda a

1

Lei nº 2.168, de 11 de janeiro de 1954.
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necessidade da participação ativa e regular dos órgãos interministeriais
e da sociedade civil, além da segurança no provimento de recursos
de forma tempestiva. A política de subvenção carece, então, de equidade
na distribuição geográfica dos recursos disponibilizados e de perfil do
público-alvo.
Apesar de não haver restrições quanto ao tamanho do produtor para
o acesso à subvenção2, apenas uma pequena parcela de agricultores
é tomadora do benefício. Minas Gerais, foco de análise deste artigo,
apesar de ser um dos estados com significativo número de apólices do
país e estar localizado na região de maior concentração de apólices,
ainda restringe seu acesso a uma categoria de agricultores, demostrando
que o propósito de universalização do PSR não atingiu seu objetivo.
Diante desse contexto, o artigo utiliza dados secundários para a
caracterização das apólices do seguro rural no Brasil disponibilizados
pelo MAPA, através de um termo de cooperação técnica com o
Departamento de Economia Rural (DER) da Universidade Federal de
Viçosa (UFV). O objetivo principal é fazer uma análise descritiva dos
dados, como distribuição espacial e geográfica destes, além de uma
análise das culturas seguradas e do valor subsidiado do prêmio pago
por apólice através do Programa de Subvenção ao Seguro Rural (PSR)
no estado de Minas Gerais, verificando os fatores que inibem seu pleno
funcionamento.

2. Referencial
teórico
2.1 As falhas no
mercado securitário
brasileiro: o risco
moral e a seleção
adversa

A produção de bens e serviços em uma economia de mercado apresenta
distorções e fragilidades. Nesse sentido, a teoria neoclássica aponta
que o mercado atua por meio de um sistema descentralizado de preços,
e seus agentes econômicos possuem todas as informações completas
e transparentes, sem necessidade de negociação (CAVALLI, 2013).
Além dos fatores mencionados, o modelo neoclássico engloba ainda
a teoria da concorrência perfeita, ou seja, nenhum agente possuiria
a capacidade de influenciar os preços das mercadorias devido à presença
de muitos produtores e consumidores no mercado. Assim, todos os
produtos apresentariam uma mesma natureza homogênea, podendo
ser facilmente substituídos.
Não obstante, são raros os casos em que se constituem como um
equilíbrio geral, em que há a satisfação entre as partes e a competição
perfeita nas transações globalizadas. Dessa forma, a partir do momento
em que não há eficiência de mercado, ou seja, em que os preços não
refletem as informações disponíveis dos produtos e não há um ajuste
de valores instantâneo aos novos dados, decorrem as chamadas falhas
de mercado. Estas, por sua vez, segundo Meirelles (2010), consistem
nas discrepâncias em relação ao ideal de um mercado competitivo,
principalmente nos setores de bens públicos, fazendo com que, além
de incertezas, a assimetria de informações associada à implementação
e ao monitoramento dos contratos gere custos de transação.

Entretanto, em algumas regiões e municípios, não são todos os produtos de seguro ofertados, o que se torna,
portanto, um fator restritivo no ato da contratação.

2
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Nesses casos, o Estado possui fundamental importância como
regulador através de intervenções, tais como a formulação de
políticas públicas, tributações, subvenções e taxa de juros (moeda).
As restrições administrativas e políticas da ação do regulador incluem
ainda questões como a rigidez de procedimentos administrativos,
dificuldades referentes à definição das esferas de atuação de variadas
agências governamentais e, até mesmo, ingerências de caráter político.
Entretanto, apesar do conjunto de políticas públicas específicas para
o setor agropecuário e da sua importância no contexto econômico e
social brasileiro, Buainain e Loyola (2012) apontam que ainda prevalece
a visão de curto prazo, a debilidade de planejamento estratégico e as
motivações político-eleitorais.
Essa insegurança jurídica, política e orçamentária, atrelada aos
riscos internos (produtivos) e externos (financeiros e mercadológicos),
submete o agricultor a elevadas oscilações de renda. Como alternativa
de sobrevivência, podemos citar a diversificação de culturas,
diversificação espacial e sociedades mútuas (OZAKI, 2005), bem como
operações de hedge e em bolsas de futuros (BUAINAIN; VIEIRA, 2011).
Contudo, independentemente da eficiência no controle do risco, há um
comprometimento pelo retorno esperado, ou seja, este é tanto maior
quanto for o risco (OZAKI, 2005).
Diferentemente dos exemplos citados anteriormente, o seguro rural é
o principal instrumento regulador de renda disponível aos agricultores
que não aumenta o risco associado. Este se apresenta, por natureza,
como de importância estratégica, o qual Ozaki (2005) pontua como
sendo um dos mecanismos mais eficazes para transferir o risco para
outros agentes econômicos. No entanto, além do histórico brasileiro
de insucesso do programa, especialmente pelo déficit orçamentário,
problemas intrínsecos à natureza do seguro rural fizeram com que
seu desempenho decaísse ao longo do tempo. Nesse sentido, a falta
de registros históricos e dados estatísticos em concomitância com
as lacunas de metodologias de precificação foram um dos principais
obstáculos para o mercado de seguros.
Sob essa perspectiva, em 1973, o governo brasileiro adotou uma
estratégia parecida no âmbito do seguro rural. Por meio do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), de forma compulsória, os
agricultores são exonerados das obrigações financeiras das operações
de crédito de custeio em caso de ocorrência de pragas, doenças e
fenômenos climáticos adversos. Entretanto, a condicionalidade do
crédito de custeio encerrou-se em 2015, por meio da Medida Provisória
682/2015, que explicitamente declara que o poder público não poderá
exigir a contratação de seguro rural como condição para acesso
a esse tipo de crédito. Uma das alegações da Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA) é que a obrigatoriedade configura venda
casada e que faltam modalidades que contemplem diferentes perfis
de agricultores, de riscos associados e tipos de subvenções.
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3. Metodologia
3.1 Base
de dados

O processo metodológico está calcado, primordialmente, na utilização
de dados secundários para a caracterização das apólices de seguros
rurais. Ressalta-se que essas informações foram disponibilizadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
através de convênio com o Departamento de Economia Rural (DER)
da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Esses dados correspondem
ao total de apólices seguradas no ano de 2016 e estão organizados por
nome e razão social da seguradora, código do processo de apólice, a
latitude, a longitude, o município de localização da propriedade, período
de vigência do seguro, cultura segurada e valor subvencionado.
A outra base de dados utilizada foi a do Sistema de Informações do
Cadastro Ambiental Rural (SiCAR). O SiCAR foi criado em 2008, no
contexto da formulação do Novo Código Florestal, o qual exige dos
proprietários e possuidores rurais, entre outras proposições, a inscrição
no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
O CAR é um cadastro eletrônico compulsório para todos os imóveis rurais
brasileiros. Alimentado com os dados requeridos, constitui um conjunto
de indicações georreferenciadas da propriedade, além de informações
do proprietário e formas de uso e ocupação do solo. Esses registros
são disponibilizados pelo SiCAR em seu sítio eletrônico para consulta
pública.
Segundo suas diretrizes legais, o propósito do CAR é unir as informações
ambientais dos imóveis para monitoramento, controle, gestão,
planejamento socioeconômico e combate ao desmatamento (BRASIL,
2008).

3.2 Caracterização
das propriedades
rurais

Para determinar e classificar o tamanho das áreas dos imóveis rurais do
estado (não contido no banco de dados do MAPA) foi utilizada a base
de dados do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR). Atualmente,
o SiCAR apresenta-se como a principal ferramenta para delimitação dos
imóveis rurais em âmbito nacional (Figura 2). Pretende-se, portanto, a
partir desse prognóstico, justapor a coordenada geográfica da apólice
de seguro disponibilizada pelo MAPA com o tamanho da área total da
propriedade acessível pelo SiCAR. A intersecção dessas variáveis será
realizada por município, através de software QGIS, conforme demonstra
a Figura 1.
O tamanho da área dos imóveis rurais será categorizado de acordo com
os parâmetros nacionais dispostos na Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, comumente chamada de “Lei da Agricultura Familiar”.
Na referida lei há uma classificação dos imóveis rurais conforme o
tamanho da propriedade sob a unidade de módulos fiscais. Com isso,
a pequena propriedade é compreendida como área de até quatro
módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. A média
propriedade alcança área superior a quatro módulos fiscais, com limite
de até 15, enquanto a grande propriedade conta com área superior a
15 módulos fiscais (BRASIL, 1993).
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A classificação dos imóveis rurais, seguindo os parâmetros da referida
lei, dar-se-á por meio do software PSPP, utilizado especificamente com
o propósito de executar análises descritivas com as variáveis “tamanho
da propriedade”, “município”, “propriedade”, “cultura segurada” e “valor
subvencionado do seguro”.
Entretanto, apesar de a maioria dos imóveis rurais disporem do CAR, o
estudo apresenta um limitante. Nem todas as propriedades que aderiram
ao seguro agrícola em 2016 possuem o cadastro, o que impossibilita o
mapeamento de uma parcela destas.
Figura 1 – Sobreposição das propriedades rurais com a apólice de
seguro em destaque. Município de Araxá/MG

Fonte: Elaboração do autor (2020).

4. Resultados
e discussão

As análises estatísticas apontaram 637.264 propriedades rurais com o
Cadastro Ambiental Rural (CAR) em 2017, no estado de Minas Gerais.
Destas, 635.264 não possuem nenhum tipo de seguro rural. Constatou-se
que apenas 1.824 possuem suas lavouras amparadas. Torna-se
importante mencionar que, para o cálculo, foi eliminada a sobreposição
do perímetro de propriedades circunvizinhas, comumente encontrada
nos cadastros declaratórios e, também, os casos em que há mais de
uma apólice de seguro por prioridade em uma propriedade. Assim, o
total de apólices de seguro no estado foi de 2.916.
Avistamos, conforme demonstra a Tabela 1, uma predominância de
pequenas unidades de produção agrícola com apólices de seguros.
Os dados afirmam que metade das apólices corresponde a essa
categoria, seguida das médias propriedades e, em número reduzido,
as grandes, com 15,52%.
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Tabela 1 – Categoria de propriedades rurais com seguro rural no estado
de Minas Gerais
Tamanho da
Propriedade

Quantidade

Porcentagem (%)

Pequena (até 4
módulos fiscais)

920

50,44

Média (de 4 a 15
módulos fiscais)

621

34,04

Grande (acima de 15
módulos fiscais)

283

15,52

Total

1824

100

Fonte: Elaboração do autor (2020).
Entretanto, ao analisar os valores de subvenção, ratifica-se que as
médias dos valores subvencionados por apólice e por categoria de
análise são proporcionais e discrepantes entre si. Nota-se que, em
média, os grandes proprietários recebem 38,85% a mais do que os
pequenos proprietários. Essa diferença cai substancialmente para 6,92%
em comparação com os médios produtores. Enquanto os pequenos
proprietários recebem valores aproximados de R$ 5.566, os grandes
proprietários recebem em média R$ 9.100.
Logo, os pequenos proprietários detêm ganhos em torno de R$ 4 mil,
e os grandes proprietários, cerca de R$ 8,4 mil. Isso significa que
os grandes proprietários recebem, em média, 53,07% a mais que os
pequenos proprietários, e 22,18% a mais que os medianos.
Sobre os valores subvencionados pelo PSR, observa-se que apenas
1.877 propriedades foram contempladas em 2017 (ano de análise).
Trata-se de um valor ínfimo, se comparado ao total de propriedades
rurais do estado de Minas Gerais. Houve também uma alteração sobre
a frequência das culturas seguradas entre 2016 e 2017. Em ambos os
anos, verificou-se uma distribuição desuniforme entre culturas, fato
comumente observado em outros estados da Federação.
Essa divergência também se verifica em área total segurada: as
mesorregiões central, sul e sudoeste de Minas e o Triângulo Mineiro são
as que apresentam maiores áreas seguradas, conforme demonstrado
pelo Gráfico 1.
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Gráfico 1 – Área segurada por mesorregião do estado de Minas Gerais

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
Não obstante, essas regiões têm maior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) quando comparadas com as regiões do norte e do
Vale do Jequitinhonha/Mucuri. Também é possível afirmar que essas
mesorregiões apresentaram os maiores Valores Adicionados Brutos
(VAB) da Agropecuária, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2015).
É notável que, no Brasil, e em outros países de clima tropical, os
seguros não se difundam com tanta celeridade quanto em regiões com
maior instabilidade ambiental. Sousa e Santos (2013) afirmam que a
concentração do risco de eventos no centro-sul do país, especialmente
nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, leva o
mercado de seguros (incluindo seus programas satélites) também a se
concentrar nessas regiões. Os autores concluem que essa centralização,
no sul do país, implica a falta de casualidade dos eventos e gera um
encarecimento do prêmio.
Os dados apontaram que, enquanto há uma grande quantidade de
municípios com poucas apólices, existem poucos outros com grande
cobertura (tanto em área quanto em número de agricultores). Não
obstante, 67,5% dos municípios não possuem cobertura de propriedades
seguradas, ou aqueles que detêm esse benefício apresentam uma
quantidade irrisória de propriedades amparadas3.
Os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013)
sugerem que a regionalização dos contratos de seguro rural ocorre nos
estados do Sul e do Sudeste do país, especialmente em São Paulo e
Minas Gerais. Em um período entre 2006 e 2011, houve um aumento de
59%, oriundo dessas regiões mais os estados de Mato Grosso do Sul e
As análises apontaram, por exemplo, que há apenas uma apólice de seguro em seus territórios, nos municípios de
Papagaios, Três Marias, Ibiaí, Quartel Geral, Jequitaí, Inhaúma, Carangola, Minas Novas, Buenópolis, Andrelândia,
Gonzaga, Crucilândia, Santa Bárbara do Leste, Tarumirim, Santos Dumont, Araponga, entre outros.

3
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Goiás. Durante o intervalo de tempo mencionado, houve um crescimento
no número de apólices: de 15.567 para 39.905, em decorrência dos
estados da região Sul do Brasil e os previamente citados. As justificativas
para esses fatores que contribuem para a capilarização do seguro
nesses estados incluem aspectos como o montante da produção, a
organização em cooperativas e associações e o acesso ao crédito
rural (IPEA, 213). Nesse sentido, para estimular o setor de seguros, em
quantidade de oferta de novos produtos, crescimento de companhias
seguradoras e de novos clientes, torna-se fundamental o aumento da
concorrência entre as companhias.
A Figura 2 demonstra a distribuição espacial das apólices de seguro
com base nas coordenadas geográficas disponibilizadas pelo MAPA:
Figura 2 – Distribuição espacial dos seguros agrícolas no estado de
MG em 2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).
Dos dez principais municípios com maiores apólices de seguro em 2017,
a localidade de Frutal é a que possui a maior quantidade de apólices
em comparação com os demais municípios mineiros. Em seguida,
observam-se Unaí, Uberaba, Coromandel, Capinópolis, Conceição
das Alagoas, Sacramento, Três Pontas, Uberlândia e Formoso.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 27, p. 83-98, Jan. 2020/Dez. 2020

93

O Seguro Rural e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural no Estado de Minas Gerais: um Estudo de Caso

Houve uma variação no número de apólices entre os anos 2016 e 2017,
sendo a mais expressiva no município de Unaí, que em 2016 detinha 169
apólices e, no ano seguinte, obteve uma queda expressiva, registrando
apenas 93 apólices. Da mesma maneira, os municípios de Uberaba,
Coromandel e Conceição das Alagoas também experimentaram
queda no número de apólices seguradas, entretanto, em menor grau.
Dos municípios citados, 60% estão localizados na região denominada
de Triângulo Mineiro (IV). Em seguida, 20% estão presentes na região
noroeste de Minas Gerais (VII), e 10% nas regiões de Alto Paranaíba
(V) e sul de Minas Gerais (III).
Os dados do IPEA (2013) apontam que a hipótese do crescimento
do seguro agrícola no Brasil deve pautar-se na demanda qualificada
dos agricultores, por meio da consciência dos riscos, vantagens e pleno
conhecimento do seguro.
Em relação às culturas seguradas, em 2017, houve a predominância
do café, com 38% das apólices de seguro, seguido da soja e do milho,
com 36% e 6%, respectivamente. As demais integram 19% do total e
correspondem às culturas de tomate, cana-de-açúcar, milho segunda
safra, ameixa, feijão, uva, floresta, trigo, alho, sorgo, caqui, batata,
cenoura, pimentão, tangerina, banana, lichia e pêssego.
Observa-se, portanto, que as três culturas principais correspondem
a commodities agrícolas. A produção de café é expressiva no país
como um todo, especialmente em Minas Gerais. Um exemplo é que o
Censo agropecuário de 2006 mostra que houve uma produção de 2,36
milhões de toneladas no país, levando a 8,6 bilhões de reais em valor de
produção. Minas Gerais é o estado com maior número de propriedades,
sendo que 65% da produção nacional são de café arábica. A importância
da cultura é notória, pois mais da metade dos estabelecimentos que
produzem a variedade arábica encontra-se no estado.
A soja, segunda colocada entre as principais culturas seguradas,
tem sua importância simbolizada pelo valor da produção agrícola no
estado, que alcançou quase 3,5 milhões de toneladas e faturamento de
R$ 1.194.493. Sua área plantada no estado é de 885.732 hectares
(IBGE, 2019).
Sobre a abrangência das seguradoras no estado, observa-se uma
baixa concorrência, já que apenas sete companhias atuam em todo o
território. Constata-se um predomínio de três companhias, responsáveis,
respectivamente, por 33%, 29% e 25% das apólices.
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Essas três companhias, juntas, operam 87% das transações de
seguro no estado. Esses dados corroboram os dados do IPEA (2011),
que apontam uma baixa concorrência na oferta de seguros e uma
grande concentração das operações em poucas seguradoras, quando
analisadas as regiões e estados brasileiros. Observa-se ainda, que a
seguradora líder obtém uma fração expressiva do mercado, seja em
termos de cobertura de área segurada, seja em número de contratos
ou de volume de prêmio, importância segurada e subvenção. Destoa,
portanto, da condição ideal de concorrência perfeita e da realidade do
mercado discutida nas seções iniciais deste artigo, sendo de grande
importância o estímulo à concorrência.
Nesse aspecto, o aumento da concorrência é um dos mecanismos de
desenvolvimento do mercado securitário e uma das formas de torná-lo
menos subordinado ao mecanismo de subvenção. A concentração
no mercado pode ocorrer devido a diversos motivos, entretanto, a
experiência internacional e a literatura apontam que a difusão do
mercado securitário apenas se dá com o apoio estatal.
Um dos principais motivos observados para esse fenômeno é a
insegurança orçamentária dos programas de subvenções, uma vez
que houve uma queda de 23,4% no orçamento no período 2009-2010,
afetando a motivação tanto das companhias seguradoras em operar
com o seguro rural quanto dos agricultores (IPEA, 2011).

5. Considerações
finais

No Brasil, ainda é reduzido o ordenamento e divulgação de dados do
seguro rural, especialmente nos aspectos que tangem a divergências e
desafios do programa, como aqueles relativos a gestão, metodologia de
distribuição de recursos e contingenciamentos (SANTOS; SILVA, 2017).
Por isso, transfigura-se urgente a compreensão sobre a orquestração
do seguro brasileiro e suas especificidades.
Pretensiosamente, objetivou-se priorizar como ocorre a distribuição e
alocação dos recursos das apólices de seguro e valores de subvenção
para as categorias de agricultores. Assim, como se observa no Brasil
em plano geral, o estado de Minas Gerais apresenta centralização
geográfica das apólices celebradas e concentração em relação às
atividades agrícolas amparadas pelo seguro rural. A baixa adesão dos
agricultores e a pequena quantidade de seguradoras constituem-se
como um dos pilares que colaboram para o atrofiamento da política
de seguro rural brasileira. Isso porque quanto maior o número de
agricultores segurados, maior a diluição do risco repassado pelas
seguradoras. Assim também o valor do prêmio pago é diminuído.
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Nesse sentido, quanto ao subsídio ofertado pelo PSR, apesar de
majoritariamente tais valores serem captados por pequenos produtores
quando comparados com as demais categorias, eles recebem
proporcionalmente menos por propriedade em relação aos médios e
grandes produtores. Dessa forma, apesar da sua importância, é notório
como o PSR não cumpre seu objetivo de difusão do seguro rural no
estado de Minas Gerais, embora contribua para a diminuição do preço
do prêmio pago pelos produtores às seguradoras.
Por fim, conclui-se que apesar do breve histórico da institucionalização do
seguro rural e da sua importância para um dos setores mais importantes
da economia brasileira, essa política carece de mecanismos que
cooperem para uma maior adesão de produtores, para a captação de
recursos destinados à subvenção do prêmio, para a segurança jurídica,
política de recursos destinados ao PSR, realização de diagnósticos e
de históricos de produtividades locais.
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