
EADA NA LAVOURA,
desgosto na certa. "Na-
da pior do que ver a
lavoura atingida por
uma geada. Mas este

ano, pelo menos, se houver, não vai
ter prejuízo também", diz o produtor
Roberto Bührer, um dos cerca de 300
cooperados da Batavo, de Carambeí,
PR, que colocou no seguro a plantação
de trigo de suas duas fazendas, uma no
próprio município e outra em Teixeira,
cidade próxima. No total, foram 280
hectares segurados.

Embora o seguro não seja uma no-
vidade para ele e muitos produtores
ligados às cooperativas da região (há
um fundo mútuo para proteger as la-
vouras de verão contra granizo há mais
de quinze anos na Batavo, por exem-
plo), esta é a primeira vez que ele faz
um seguro privado contra geada para a
lavoura de inverno. "A direção da coo-
perativa negociou um bom pacote com
a seguradora e estamos confiantes de
que é uma boa opção", analisa.
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Por bom pacote, negociado entre a cooperativa e a
seguradora AgroBrasil, leia-se ura preço razoável do
prêmio, graças à subvenção que o governo vem dando
ao seguro rural desde 2006 - 2,85% sobre cada 800
reais por hectare, 50% do valor do custo da produtivi-
dade média da região - e, principalmente, ao aval da
cooperativa, que deu credibilidade ao negócio junto
aos produtores. "Isso foi essencial, por que o seguro
rural ficou com uma imagem muito ruim por causa dos
problemas e notícias de má gestão de outros programas
de seguro implantados anteriormente no Brasil", analisa

Bührer. Credibilidade, aliás, é uma das muitas ques-
tões que se enquadram na equação que pode implicar
o sucesso ou insucesso do seguro rural no país. Mas há
outros problemas que emperram o crescimento desse
mercado. De acordo com Vitor Ozaki, coordenador
do Núcleo de Estudos sobre Seguro Rural da Esalq -
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de
Piracicaba, SP, que participou do Seminário "Riscos
e gestão do seguro rural no Brasil", na Unicamp, or-
ganizado em conjunto com a Fenaseg e a Embrapa,
"o tripé fundamental do mercado privado de seguro

modelo de seguro

rural dos Estados

Unidos começou a ser

implementado em 1938, com

a criação da FCIC - Federal

Crop Insurance Corporation, e

funcionava basicamente para

a cobertura multirrisco para o

trigo. No entanto, até o final da

década de 1960, os resultados

do seguro, em termos de área

segurada e cobertura, foram mí-

nimos, alcançando a média de

7,5% da área colhida do país.

Só em 1980, com a aviacão da

Lei Federal do Seguro Agrícola

e, no ano seguinte, com o início

do Programa de Subvenção,

o seguro rural deslanchou nos

EUA. Há diversas modalidades

de seguro disponíveis aos pro-

dutores, inclusive o de renda

esperada dos agricultores e

todas são subsidiadas com

recursos governamentais.

Também a Espanha, outro

país apontado como modelo

para o sistema de seguro rural

brasileiro, dispõe de uma em-

presa governamental, a Enesa

- Entidade Estatal de Seguros

Agrários, que desenvolve e

implementa, com a participação

das assosiações de produtores

e as seguradoras privadas, as

adaptações e medidas para

cada ano/safra. O subsídio ao

prêmio do seguro é de até

50% - ou seja, o que o produ-

tor paga pelo seguro é repartido

com o governo, como também

acontece nos EUA, podendo

atingir 80% em casos catastró-

ficos. O volume anual de sub-

sídios é aproximadamente de

500 milhões de euros (cerca

de 790 milhões de dólares).

Em comum, estes e outros

modelos citados como exem-

plos de sistemas bem sucedi-

dos de seguro rural, como os

do Canadá, México, Chile e Por-

tugal, têm a forte participação

de subsídios governamentais

como base para a diminuição

dos custos para os produtores e

viabilização das operações para

as seguradoras e ressegurado-

ras. Todos possuem algum tipo

de fundo de catástrofe e envol-

vem produtores, empresas e

governo nas discussões.

Esse tipo de subsídio desti-

nado ao mercado de seguros

e gestão de riscos do setor

agropecuário é aprovado e re-

gulamentado pela Organização

Mundial do Comércio, e existe

em maior ou menor escala nos

diversos países que têm seguro

agrícola. Um bom exemplo de

que o livre mercado nem sem-

pre dá conta do recado quando

a questão é o agronegócio.

Afinal, chuvas, secas, catástrofes

naturais e cataclismas não se

regem pelas regras da econo-

mia nem pelo mercado. Ao

contrário, é a natureza que está

mudando - e ainda vai mudar

muito - a economia mundial e

suas regras.
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rural é formado pela subvenção, pelo Fundo de Catás-
trofe e Resseguros e pelo banco de dados, informações
e serviços que, embora existentes, estão espalhadas
e desagregadas em muitas empresas, instituições e
centros de pesquisa".

Esforços razoáveis para resolver alguns dos proble-
mas em relação à questão da subvenção, do resseguro
e do Fundo de Catástrofe vêm sendo feitos. E não por
acaso. A crescente importância da produção brasileira
no mercado internacional, a alta das commodities e o
peso do agronegócio na balança comercial brasileira
tornam o setor, econômica e política-
mente, cada vez mais estratégico. E a
conseqüência lógica é a busca da profis-
sionalização do setor e de instrumentos
que possibilitem a superação dos ciclos
viciosos de endividamento/renegociação
comuns na falta de uma política agrícola
mais consistente de gestão de riscos e
prevenção de perdas.

No caso da subvenção, o governo
vem aumentando significativamente
os valores a serem aplicados junto às
seguradoras credenciadas, para dimi-
nuir o valor dos prêmios, que normal-
mente giravam, até o primeiro semes-
tre deste ano, entre 6% e 8% do valor

segurado. Ou seja, na prática o governo divide com
o produtor o valor que ele tem de pagar pelo seu
seguro, diminuindo os preços e tornando o sistema
acessível a um maior número de produtores.

Outra medida considerada essencial pelas seguradoras
e pelo governo foi a abertura do mercado de resseguros
às empresas internacionais no ano passado - o resseguro
divide com as seguradoras os riscos dos programas -,
assim como o envio este ano ao Congresso do Projeto
de Lei que cria o Fundo de Catástrofe.

O resultado, de acordo com dados
do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, foi um aumento de
157% na contratação de seguro rural
no primeiro semestre deste ano, em
comparação com o período anterior,
além da adesão de produtores que,
como Bührer e os cooperados da Ba-
tavo, contrataram seguro privado pela
primeira vez.

Na avaliação do gerente-geral da
Batavo, Antônio Carlos Campos, o
exemplo da cooperativa é positivo,
mas não necessariamente represen-
tativo em relação ao Brasil como um
todo. "Nós mantemos históricos de
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produtividade de duas décadas, temos 100% de fideli-
dade dos cooperados, que contratam seu custeio aqui
e entregam toda a sua produção, e já formamos uma
cultura de assegurar a produção através do Fundo
Mútuo, além de estarmos em uma área de risco cli-
mático, em relação a geadas e granizo", explica.

Não é o caso de outras regiões do pais, onde o cálculo
do índice de produtividade é motivo de muitas reclama-
ções dos produtores. "Estamos pagando prêmios de até
4,5%. E o total não é calculado em cima de uma produ-
tividade de 120 sacas por hectare - nossa média mais
próxima -, mas pela média do IBGE, que é de 90 a 95
sacas por hectare e só podemos solicitar cobertura para
60% desse total. Só nisso perdemos uns 30% já de saída
e para um custo alto do seguro", conta Pedro Ferreira
Arantes, produtor de Rio Verde, Goiás, e assessor eco-
nômico da Faeg - Federação da Agricultura e Pecuária
de Goiás. "Por que eu iria contratar uma coisa que não
vou usar? Não vale a pena, pois não temos geadas, nem
chuvas de granizo, nem eventos de alto risco. Nosso
único problema climático é o veranico, que não pega
a região toda. Pode haver alguns produtores que terão
perda de 50%, ou até 60%, mas é em geral um caso entre
muitos, e um produtor maior, que planta em mais de
uma área com alta produtividade, não vai ter essa perda
nunca", explica.

Opinião compartilhada pelo produtor Rui Ottoni
Prado, presidente da Famato - Federação da Agricul-
tura do Estado de Mato Grosso. "O seguro rural é um
instrumento importante para o produtor, queremos um
sistema de seguro bem estruturado, mas da maneira co-
mo está hoje, no caso do Centro-Oeste principalmente,
nem importa tanto se é caro ou barato, o problema é que
não tem utilidade", enfatiza.

Segundo ele, "a adesão dos produtores rurais do Ma-
to Grosso ao segura agrícola não deverá chegar a 5% na
safra 2008/2009". Trocando em miúdos, Prado explica
na prática um termo que as seguradoras, o governo e
os economistas definem como "seleção
adversa", ou seja, pelo sistema atual de
cálculo da produtividade e coberturas,
a maior parte dos produtores, especial-
mente aqueles que produzem em regiões
com baixos riscos climáticos, não tem
interesse pelo seguro rural, enquanto
aqueles que produzem em regiões com
maiores riscos tendem a ter maior in-
teresse. Resultado: encarecimento dos
prêmios, falta de liquidez para o siste-
ma e baixo crescimento desse mercado,

mesmo com incentivos do governo. Os números do
Centro-Oeste refletem mais fielmente a realidade bra-
sileira. Segundo Luiz Carlos Meleiro, superintendente
de Seguros Agrícolas da Allianz Seguros (ex-AGF), "em
2007 cerca de 2,5 milhões de hectares, de 47 milhões
plantados, foram segurados, o que significa apenas 5,3%
da área total, totalizando cerca de 30 mil produtores".

Para 2008, as perspectivas mais otimistas
do governo e do setor não ultrapassam os
10% da área plantada. Para o presidente
da Comissão de Crédito Rural da CNA -
Confederação Nacional da Agricultura,
Luciano Carvalho, "se quisermos que haja
um sistema massivo de seguro rural no
Brasil, é necessário criar novos modelos de
cálculo, monitoramento e adequação dos
índices de produtividade regionalmente".
Do lado das seguradoras privadas o oti-
mismo é grande, embora elas também
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reconheçam que problemas não faltam. No caso da
Allianz, que há mais de dez anos opera com seguros de
equipamentos agrícolas, as operações com seguro rural
começaram em 2004 e a expectativa de crescimento pa-
ra este ano é considerável. Além do seguro de produção
para grãos, a empresa aposta no desenvolvimento de
novos produtos, como seguro de propriedades rurais
e, para o setor sucroalcooíeiro, desenvolveu um seguro

de patrimônio para as usinas de álcool e açúcar, em um
movimento de segmentação e diversificação que vem se
tornando comum a todo o setor.

A mesma percepção de que
trata-se de um mercado extrema-
mente promissor é compartilhada
pelo presidente da Comissão de Se-
guro Rural da Fenseg - Federação
Nacional de Seguros Gerais, Wady
Cury. "Mas é necessário que se
entenda que o seguro rural precisa
fazer parte da política agrícola dos
governos", define. Cury concorda
que a questão do cálculo de pró- -
dutividade e riscos é um dos principais desafios para as
empresas, governo e produtores. "O desafio de integrar
diferentes fontes existentes de dados, de informações
e de conhecimento, e disponibilizá-las em um portal
do setor rural, é essencial para o desenvolvimento do
seguro agrícola. E este banco de dados tem de contar com

informações e estatísticas de produtividade por cultura,
região e clima, monitoramento das lavouras (riscos, taxas,
sinistros, coberturas etc.), o que trará maior simetria às
informações e no conhecimento e na gestão do seguro
agrícola", define, ecoando as reivindicações dos próprios
produtores.

Com um pé em cada realidade - um no Paraná e
outro no sul do Piauí -, o presidente da Batavo, Rena-
to Greidanus, dono de uma área de 800 hectares em

Piraí do Sul, PR, e sócio de um empreendimento em
condomínio com outros produtores em Ribeiro Gon-
çalves, PI, defende que "embora os desafios sejam enor-
mes, a tendência é de uma crescente profissionalização
e aperfeiçoamento do seguro rural privado". "O custo
dos seguros já caiu bastante e realmente é necessário
equacionar a questão das informações e cálculos, uma
vez que o que serve para o Paraná não é adequado para o
Cerrado em termos de produtividade e especificações",
conta por experiência própria Greidanus. Ele avalia que
o zoneamento agrícola já foi um passo importante e que
o seguinte é a maior proximidade entre produtores,
seguradoras e institutos de pesquisa para desenvolver
metodologias adequadas de gestão de risco, monitora-
mento e cálculos de cobertura.

Em um ponto todos concordam: o seguro rural é ne-
cessário. A questão é encontrar o modelo que atenda
às peculiaridades de um país continental, com climas,
solos, culturas, potencialidades e características próprias
e diferenciadas em suas diversas regiões. Não é tarefa
fácil, mas há um velho e bom ditado popular que diz que
"o seguro morreu de velho". E outro melhor ainda que
ensina: "Prevenir é melhor que remediar".
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