




região onde temos uma maior representatividade
em número de clientes", diz Meleiro. As principais
culturas cobertas pelo novo monitoramento são mi-
lho, trigo e soja. "Estamos conhecendo os pontos
vulneráveis, pois muitos países já tentaram fazer
isso. No Brasil, nenhuma seguradora faz o monito-
ramento dessa maneira. Portanto, ainda temos um
longo caminho até a obtenção de resultados", diz o
superintendente. No longo prazo, quando o siste-
ma estiver em pleno funcionamento, será possível
identificar os diversos microclimas existentes em

cada região. Meleiro explica, por exemplo, que os
dados obtidos pela Allianz serão sobrepostos aos das
cidades, que possuem diversas variáveis climáticas
e agronômicas já catalogadas em entidades como a
Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária e no IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística. "Vamos cruzar nossos dados com os
de outras instituições e, por meio da leitura dessas
informações, conseguiremos uma precisão enorme
quanto a futura probabilidade da ocorrência de si-
nistros", avalia.

Além de trabalhar na alimentação do novo sis-
tema, a equipe da seguradora realiza, em média,
três vistorias em cada lavoura, acompanhando o
desenvolvimento da safra. "No mesmo período
serão realizadas cinco fotografias pelos satélites",
diz. Dessa maneira, a seguradora esta conseguindo
aumentar o número de visitas aos clientes.

Meleiro estima que dentro de três anos alguns
problemas possam ser detectados tão logo eles ocor-
ram. Será possível identificar por meio do satélite o
início do registro de uma seca antes que a situação
se torne crítica. "Isso nos dará mais agilidade e o
tratamento será mais rápido na indenização", avalia.
Dependendo do tipo de ocorrência, o monitoramen-
to pode, inclusive, ajudar a solucionar o problema.
Em seca localizada, pode-se, por exemplo, sugerir
o uso de irrigação. "Quando formarmos um banco
de dados, teremos muitas ferramentas em mão. Es-
tamos implantando um modelo de monitoramento
inédito no mundo, por isso levaremos entre três e
quatro anos investindo para coletar dados e formar
um banco. Na safra de verão de 2010/2011 já teremos
um modelo em funcionamento, não tão apurado,
mas já operando", estima.

A adesão do produtor ao sistema é bastante fácil
e pode ser feita pela internet. Tomada a decisão de
contratar o seguro, ele preenche um questionário
de avaliação de risco em que terá de colocar uma
coordenada de sua propriedade. Aparecerá então
uma tela com a imagem aérea da propriedade. O
produtor clica na área em que pretende plantar. "A
partir desse momento começa nossa vigília", diz.

O grande desafio da seguradora consiste em atu-



almente não haver no país nenhuma metodologia
que não seja de campo para medir a produtividade
das lavouras. "Você tem de ir ao campo acompanhar
a colheita para calcular a produtividade. Então,
um dos desafios é criar esse algoritmo para tentar
verificar, por meio das imagens, a produtividade
das lavouras. Esse é nosso maior objetivo, mas ele
demorará a ser alcançado", diz Meleiro.

A idéia da companhia é que todos os clientes
sejam acompanhados por satélites nos próximos
anos. Para Meleiro, monitorar não significa adqui-
rir imagens. "Isso se consegue em qualquer lugar. A
tarefa difícil é a interpretação dos dados. Você tem
de ir várias vezes ao campo. Quando perceber uma
tonalidade de verde claro, tem de ir até a lavoura.
Lá você pode verificar que essa tonalidade significa
registro de vento forte, então você vai ensinando o
sistema que sempre que aparecer esta feição verde
clara pode ser um indicativo de vento forte. É um
trabalho minucioso", diz.

Atualmente, a Allianz atende no Brasil entre
8 e 10 mil clientes de soja, milho, trigo, florestas
e canavial. "Nos próximos quatro anos queremos
aumentar o banco de dados o máximo possível e co-
meçar a trabalhar em outras culturas", diz Meleiro.
O crescimento da companhia deve acontecer em li-
nha com o desempenho do mercado, que registrou
um aumento de 166% na importância segurada em
2008, quando comparada ao volume de 2007. No
ano passado, a contratação de seguro rural atingiu
R$ 7,2 bilhões no Brasil, em comparação com os
R$ 2,7 bilhões registrados em 2007. Desde 2002
existe uma subvenção do prêmio que o produtor
tem de pagar para a seguradora. Essa subvenção
foi criada pelo governo do estado de São Paulo e
posteriormente, em 2005, teve a adesão do governo
federal. Pelas regras atuais, ao contratar um seguro
rural, o produtor pode subsidiar até 70% do prêmio
que deve pagar à corretora, no limite de R$ 96 mil
por CPF. Em um seguro cujo prêmio for de R$ 200
mil, por exemplo, o produtor terá de pagar R$ 104
mil e o restante será pago pelo governo federal.
Com isso, o desempenho desse segmento está mui-
to atrelado ao volume de recursos orçamentários
que o governo disponibiliza para esse fim. No ano
passado, a subvenção do governo federal somou
R$ 160 milhões, dos quais foram gastos R$ 157
milhões. Para este ano, as seguradoras pediram
R$ 200 milhões, mas o governo liberou R$ 167 mi-
lhões. "No Brasil, o seguro rural cresce em função

da subvenção do governo federal", avalia Rejane
Cecília Ramos, engenheira agrônoma, pesquisadora
científica do IEA - Instituto de Economia Agrícola.
Segundo ela, houve um forte salto, de 161%, na
utilização dos recursos subsidiados nos últimos dois
anos, saindo de R$ 60 milhões, em 2007, para R$
157 milhões em 2008. A soja foi a cultura que mais
demandou recursos no período, respondendo por
44,5% do valor subsidiado, somando apólices no
total de R$ 70,1 milhões. O milho, que em 2007
estava em terceiro lugar, no ano passado foi a se-
gunda cultura mais segurada no país, respondendo
por 18% do subsídio ofertado, ou R$ 28 milhões.
A maçã em 2007 se posicionava como a segunda
maior demanda por seguro rural, já em 2008 passou
à terceira cultura que mais usa o seguro, detendo
9,2% dos subsídios, ou R$ 14,43 milhões. O trigo
ocupa o quarto lugar, com 7% e R$ 10,9 milhões,
enquanto a uva é a quinta cultura mais segurada
no país, detendo 4,7% dos subsídios do governo
federal, ou R$ 7,53 milhões. Entre os produtores de
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História secular

De acordo com o artigo "O Seguro Rural no

Brasil", da engenheira agrônoma Rejane

Cecília Ramos, a atividade seguradora

para o setor rural teve a primeira reivindicação dos

produtores rurais em 1878. No estado de São Paulo,

a primeira regulamentação ocorreu em 1939, com

o seguro contra granizo para a lavoura algodoeira.

Quinze anos mais tarde, em 1954, foi instituído o

seguro agrário destinado à preservação das colheitas

e do rebanho contra a eventualidade de riscos que

lhes eram peculiares. Este, um marco regulatório que

foi sendo ajustado ao longo dos anos. Apesar das

contínuas decisões para a implementação do seguro

rural, não houve até hoje um desenvolvimento ade-

quado para o segmento no Brasil

Entre os problemas que justificam a imperfeição

do setor, a pesquisadora destaca o fato de o produ-

tor não ter a cultura de contratar o seguro rural como

mais um insumo que compõe seu custo de produ-

ção e considera- Io como instrumento de gestão de

risco. O produtor considera ainda o valor do prêmio

alto e as seguradoras não têm como ofertar produtos

de seguro com prêmios menores porque não há

massa crítica para que isso ocorra. Há também au-

sência de oferta de produtos de seguro em todas as

regiões produtoras do país, bem como ausência de

informações de séries históricas sobre sinistralidade,

dado considerado de grande importância tanto para

a precificação como para o segurador mensurar sua

capacidade de resseguro. Outros problemas refe-

rem-se ao fato de as informações divulgadas sobre

a produtividade no país não incluírem os produtores

que já adotam tecnologias avançadas de produção

e ao fato de o fundo de estabilidade do seguro rural

existente não ser adequado. Além disso, há falta de

profissionais qualificados para avaliação de sinistros.

"Diante de tantos desafios, o setor público tem ado-

tado medidas dirigidas ao crescimento sustentado

do mercado", avalia a pesquisadora.

uva de mesa, é consenso a importância do seguro
para suas lavouras. Originários de famílias que
estão há mais de 50 anos na região de Jundiaí, SP,
os agricultores, cuja renda familiar provém em
mais de 80% do cultivo de uva, se sentem mais
seguros e menos estressados com a contratação
de seguro rural, segundo pesquisa realizada pela
agrônoma do IEA. O estado do Paraná ficou em
primeiro lugar entre as unidades da federação que
mais utilizam seguro rural.

Como o seguro rural é extremamente suscetível
aos efeitos climáticos, existe no Brasil um fundo a
que as seguradores recorrem para pagar as indeni-
zações causadas por severas adversidades climáti-
cas. Trata-se do FESR - Fundo de Estabilidade do
Seguro Rural, constituído por recursos públicos
e privados. Esse fundo, no entanto, sofre limita-
ções devido à baixa liquidez de suas garantias. Por
esse motivo, o governo estuda sua substituição
pelo Fundo de Catástrofe, que prevê um suporte
melhor às seguradoras para garantir a cobertura
de todos os segurados em caso de grandes perdas
nas lavouras. Dados do Ministério da Fazenda
mostram que, em cinco anos, mais da metade das
lavouras brasileiras deve estar coberta pelo seguro
rural, em comparação com os atuais 10%. H
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