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RESUMO 
O objetivo deste artigo é analisar como acontece a gestão de risco na agricultura, risco este causado 
pelas alterações climáticas, pragas e doenças para beneficiários do Proagro. Buscou-se identificar 
quais são as características dos prejuízos agrícolas, compreender os procedimentos e forma de uso 
do seguro e as estratégias complementares para reverter prejuízos. A pesquisa classifica-se como 
indutiva, qualitativa e descritiva. A coleta de dados empregou entrevista semi-estruturada como fonte 
primária e análise de documentos. Os resultados apontam que os beneficiários do Proagro são 
pequenos agricultores e trabalham sob o regime da agricultura familiar. Para usar a cobertura do 
seguro eles precisam estar atentos às regras do programa. Constatou-se que os prejuízos das 
lavouras são decorrentes das variações climáticas que prejudicam o desenvolvimento das culturas. 
Quando são indenizados pelo seguro, os agricultores utilizam o recurso para liquidar as dívidas que 
contraíram para custear suas lavouras. Para os beneficiários as indenizações são percebidas como 
um incentivo para o recomeço das atividades agrícolas em suas propriedades rurais. 
 
Palavras-chave: Gestão de Risco; Agricultura Familiar; Seguro Agrícola; Proagro. 

 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to analyze how happens risk management in agriculture regarding 
climate change, pests and diseases for beneficiaries Proagro. We seek to identify what are the 
characteristics of agricultural losses, understand the procedures and manner of use of safe and 
strategies complementary to reverse losses. The research was inductive, qualitative and descriptive. 
Data collection used semi-structured interviews as a primary source and document analysis. The 
results show that the beneficiaries of Proagro, are small farmers and working under the regime of 
family farming. To use the insurance coverage they need to be mindful of the rules of the program. It 
was found that the losses of crops are due to climate variations that hinder the development of crops. 
When are indemnified by insurance, farmers use the resource to settle the debts contracted to finance 
their crops. For beneficiaries reparations are perceived as an incentive for the resumption of 
agricultural activities on their farms. 
Keywords: Risk management; Family farming; agricultural insurance;Proagro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A agricultura é uma das principais fontes de alimentos que abastece o 

mercado de muitas sociedades. Além disso, em muitos municípios, destaca-se como 
principal componente do Produto Interno Bruto (PIB), gerando renda e movimentação 
econômica em outros setores como o comércio.  

No entanto, apesar do desenvolvimento tecnológico no setor agrícola ser 
muito promissor, as variações climáticas adversas influenciam diretamente no resultado final 
da safra, podendo gerar prejuízos econômicos, tanto para agricultores quanto para a 
sociedade. Em regiões em que a agricultura é uma das principais fontes de renda, quando 
há intempéries, todos os setores são afetados de forma direta ou indireta. 

Nas últimas décadas os aspectos climáticos tem resultado em consequências 
financeiras ao desenvolvimento das atividades agrícolas tornando a agricultura uma 
atividade com alto grau de incerteza. Neste segmento, uma adequada gestão de riscos tem 
contribuído para que o agricultor possa enfrentar as situações de desconformidade, 
mantendo a estabilidade na sua renda e permitindo a sua permanência no campo. 

Com o intento de manter a sustentabilidade econômica de seus 
investimentos, produtores têm utilizado mecanismos de gerenciamento de seus recursos 
financeiros de forma preventiva. A contratação dos seguros agrícolas tem sido uma das 
ferramentas mais eficazes, empregada para amenizar riscos de perdas. Esta proporciona a 
recuperação da capacidade financeira na eventualidade da ocorrência de sinistros que estão 
fora do controle do agricultor. 

Devido à importância do setor para a economia, além dos seguros agrícolas 
que são comercializados pelas instituições financeiras e seguradoras privadas da agricultura 
familiar, o Governo Federal mantém através do Banco Central, programas que amenizam o 
risco nas atividades agrícolas, como o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro). Dentre os principais objetivos, o seguro agrícola garante a quitação da dívida, 
possibilitando a reestruturação financeira do produtor, garantindo a continuidade de suas 
atividades.  

Considerando o exposto, o presente artigo tem por objetivo analisar como 
ocorre a gestão de risco inerente a alterações de fatores climáticos, pragas e doenças para 
agricultores beneficiários do Proagro. De forma específica buscou-se: (a) identificar quais 
são as características dos prejuízos agrícolas dos produtores pesquisados; (b) compreender 
os procedimentos de uso do seguro agrícola; (c) identificar a forma de uso dos recursos do 
seguro e as estratégias complementares para reverter prejuízos. 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Agricultura Familiar 

 
A agricultura familiar possui características bastante específicas no que se 

refere a sua participação econômica. Segundo Diniz (2012) a Agricultura Familiar, no Brasil, 
é definida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) como, a atividade rural 
produtora de pequena escala, envolvendo o proprietário e sua família em áreas que variam 
em função da região geográfica da propriedade, consideradas em até quatro módulos 
fiscais. O módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada 
município. No estado do Paraná, o módulo fiscal varia de 20 a 120 hectares. Na Agricultura 
Familiar a mão de obra é principalmente da própria família, e a renda familiar é 
predominantemente originada do próprio estabelecimento. Com a venda da sua produção, 
são adquiridos itens necessários para seus familiares que não são fabricados no campo. 

Em relação ao conceito da agricultura familiar a Lei Federal11. 326/2006 
conceitua formalmente a agricultura familiar em seu art. 3º; 
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Art. 3º Para os efeitos dessa lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I – não detenha, a 
qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais ; II – utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas doseu estabelecimento ou empreendimento; III – tenha renda 
familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento com sua família, IV - dirija 
seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  (BRASIL, Lei 
11.326 de 24 de julho de 2006) 

 

O MDA, através da Secretaria da Agricultura Familiar, destaca a importância 
das Instituições de apoio à agricultura, que tem como missão promover ações de assistência 
técnica e social assim como o desenvolvimento rural sustentável. Estas vêm, 
continuamente, incentivando a permanência do agricultor no campo. O auxilio prestado deve 
ser de forma participativa, tendo abrangência tanto a área financeira quanto a capacitação e 
a formação de agricultores. Pois, para a execução de atividades agrícolas, também é 
necessário obter conhecimento que agreguem ganhos financeiros para as propriedades 
rurais. 

O incentivo a agricultura familiar deve ser considerado. Conforme Forbord, 
Bjorkhaug e Burton (2014) explicam que a Noruega é um dos últimos países Europeus que 
tem forte participação estatal na agricultura, o que resulta em um grande número de 
pequenas propriedades rurais. No entanto, a diminuição da participação estatal, aliado a 
outras questões (tecnologia e questões jurídicas) tem gerado a mudança do perfil para 
grandes latifundiários ou mercado de terras arrendadas. 

O apoio à agricultura familiar é indispensável, visto ser um setor que gera 
renda e empregos no campo, esse pode ocorrer de diversas formas, seja no âmbito de 
treinamento, capacitação quanto em recursos financeiros subsidiados. Segundo a EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (Embrapa), no Brasil existem mais de cinco 
milhões de estabelecimentos rurais, sendo 84,4% considerados estabelecimentos familiares.  

Em um cenário de instabilidade do setor, onde a produtividade é defasada, os 
resultados econômicos são negativos a possibilidade de desestruturação social é muito 
grande, principalmente em estados brasileiros em que a presença de pequenas 
propriedades é muito forte.  

Pois grande parte da produção agrícola que não está fundamentada em 
commodities, deixaria de ser produzido o que impactaria no aumento dos gastos 
governamentais com a importação para suprir o mercado interno, aumento da fome e da 
miséria, problemas sociais nas grandes e médias cidades que atrairiam esses agricultores 
para os centros urbanos, visto que esses são qualificados para atividades desenvolvidas no 
campo, mas desqualificados para trabalhar nas atividades urbanas. 

Segundo o MDA, para a classe dos agricultores familiares existem linhas de 
Créditos oficiais e exclusivas. A principal delas é o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), tem como objetivo a destinação de crédito, para custear 
projetos individuais e coletivos que busca auxiliar financeiramente para a geração de renda, 
através de baixas taxas de juros para os financiamentos rurais. Este contribui 
significativamente, para o desenvolvimento das atividades agrícolas destes produtores.  
 
 

2.2 Gestão do Risco Agrícola 
 
Desde o inicio das civilizações a agricultura já estava presente, sendo 

empregada para a obtenção de alimentos entre os primórdios. Ao longo dos anos foi sendo 
aprimorada e no século XXI, o Setor Agrícola vem conquistando, cada vez mais destaque no 
desenvolvimento socioeconômico do país, através da sua importância e das evoluções 
tecnológicas. Porém, são grandes os desafios, adversidades e ameaças enfrentadas pelos 
agricultores. Existem diversos fatores que podem ocasionar o desequilíbrio econômico neste 
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setor, tais como: ocorrência de fenômenos climáticos (SIETZ, 2014; LASCO et al, 2014), 
ataque de doenças e pragas nas lavouras (MULUMBA, 2012), aumentos constantes nos 
custos de produção e oscilações nos preços agrícolas (AIMIN, 2010; SIETZ, 2014).  

A possibilidade de ocorrência desses fatores, que na maioria das vezes não 
são possíveis de serem evitados, tem contribuindo para que os produtores adotem algumas 
medidas para minimizar os riscos de sua atividade. Na visão de Damodaran (2009), o risco 
faz parte da vida cotidiana e na maioria das vezes não pode ser evitado. No âmbito 
financeiro o risco é definido pela probabilidade de ocorrência de eventos que possam 
ocasionar perdas monetárias mensuráveis para os investidores. A finalidade da gestão de 
risco é a utilização de estratégias para eliminar ou ao menos reduzir a exposição ao risco.  

Os cultivos agrícolas são expostos à ocorrência de fenômenos climáticos, que 

na ausência ou no excesso podem influenciar no desenvolvimento uniforme das culturas. 
Segundo Ozaki (2005) o setor agrícola é uma atividade econômica caracterizada pela sua 
vulnerabilidade a eventos que estão totalmente fora do controle do produtor.As principais 
causas que ocasionam a redução da produtividade e perdas no setor agrícola são 
decorrentes de eventos climáticos tais como: seca, chuva excessiva, ciclone, tornado, 
granizo, geada, trombad’água, ventos fortes/frios, incêndio, variação excessiva de 
temperatura, ataque descontrolado de pragas e doenças sem método difundido de controle 
entre outras, que podem afetar diretamente as culturas nos diferentes estágios de produção. 

Para Guimarães e Nogueira (2009), a agricultura é uma atividade de elevados 
riscos e significativas incertezas. Essas inseguranças são decorrentes tanto da instabilidade 
das questões climáticas, quanto das pragas e doenças e oscilações no mercado. Uma 
adequada gestão de riscos agrícolas é indispensável para que se tenha estabilidade da 
renda do agricultor, garantindo a sua permanência no campo e na atividade agrícola.  

Para se precaver dos prejuízos que são inevitáveis, o Processo de Gestão de 
Risco Agrícola possui varias medidas que podem ser adotadas por agricultores. Uma das 
formas de contingência mais comum é a contratação das apólices de seguros, que através 
da indenização o agricultor pode recomeçar a reestruturação dos seus empreendimentos 
(BUAINAIN; VIEIRA, 2011).  

Damadaran (2009) reafirma esse ponto de vista:  
 

Uma das formas mais antigas de se proteger contra o risco consiste em 
adquirir apólices de seguros, sendo que esse não elimina o risco, apenas 
transfere daquele que compra a apólice para aquele que vende, e essa 
transferência pode causar vantagens e benefícios para ambas as partes. O 
seguro é mais efetivo contra riscos e eventos para os quais as 
probabilidades de ocorrência de prejuízos e riscos sistêmicos. 
(DAMADARAN, 2009, p.331). 

 
Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), deve-se 

realizar a gestão de risco rural, para que as perdas sejam evitadas, planejando as fases de 
cultivo. A primeira consideração a ser feita é, antes de iniciar o cultivo, o agricultor informar-
se sobre zoneamento agrícola. Através dessa ferramenta, é possível plantar de acordo com 
a análise histórica do comportamento do clima por região. Para se proteger de possíveis 
prejuízos, o agricultor pode contratar o Seguro Rural com parte do prêmio sendo subsidiado 
pelo governo. (MAPA, 2014). 

Outra forma de reduzir os riscos, destacado por Batalha, Buainanin e Souza 
Filho (2005) é o uso de sistemas de informação pelos agricultores para considerar dados 
históricos de sua produção e cotação agrícola do mercado.  

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) o Programa de 
Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), também se refere a uma forma de 
Gestão do Risco Agrícola. É uma ação de apoio ao setor agrícola, pois visa garantir às 
famílias agricultoras que acessam as linhas de Pronaf, um bônus uma espécie de desconto 
no valor que deverá ser pago nos financiamentos, em caso de baixa de preços no mercado, 
dos produtos por eles produzidos. 
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Para garantir o abastecimento nacional e assegurar que produtores obtenham 
renda para se manter e permanecer na atividade rural, o MAPA, possui a Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Esse sistema realiza um acompanhamento constante 
dos preços no mercado e busca intervir quando necessário, realizando a compra dos 
produtos diretamente dos agricultores. 

Segundo, Guimarães e Nogueira (2009, p.11): 
  

O gerenciamento de riscos no setor rural pode se dar de diversas formas. 
As mais comuns são a utilização de instrumentos oferecidos pelo setor de 
seguros e pelo mercado financeiro (mercados futuros, de opções, contratos 
a termo, etc.), a troca de insumos por produtos, a diversificação da 
produção entre diferentes culturas e criações e a diversificação de 
atividades dentro e fora do setor agropecuário. Dentre esses, o seguro 
agrícola é reconhecidamente um importante mecanismo de proteção da 
renda do produtor rural. 

 
Dentre as providencias tomadas na exploração das atividades destacam-se: 

plantio nos períodos de sazonalidade das culturas, elaboração de contratos antecipados 
com produtores de maior porte.  Pois, com a possibilidade de armazenar o produto e 
comercializar em maior quantidade em períodos em condições favoráveis ao mercado, 
garantindo assim um preço que compense o capital investido. 

 
 

2.3 Seguro Agrícola 
 
O seguro é uma forma bastante antiga de proteção. Como apontam Santos, 

Souza e Alvarenga (2013): 
 
O seguro da atividade agrícola é, de um lado, um instrumento para a 
estabilização financeira dos produtores e, de outro lado, uma mercadoria 
das seguradoras. [...]. da mesma forma que outros tipos de seguros, ele 
está sujeito a dificuldades relacionadas ao mercado e às suas denominadas 
falhas, na teoria econômica.[...] entre as falhas de mercado que mais inibem 
a formação de sistemas de seguros estão: i) a ocorrência de informações 
assimétricas entre contratante e contratado; ii) a seleção adversa, que se 
refere à definição ou arbitragem de um preço médio para todos em função 
da impossibilidade de um fornecedor de bens (no caso seguro) distinguir os 
clientes de riscos alto ou baixo; e iii) o risco moral, que é a alteração do 
comportamento de um agente econômico, contratante ou contratado, 
quando não monitorado devidamente pela outra parte, aumentando a 
probabilidade de ocorrência de um dano ou acidente. (SANTOS; SOUZA; 
ALVARENGA, 2013, p. 7).  
 

O seguro agrícola é uma das formas mais comuns de prevenção adotada por 
agricultores, para que na possibilidade de ocorrência de alterações climáticas não resulte 
em prejuízos em suas atividades agrícolas. Segundo Damodaran (2009), um seguro é 
oferecido quando o momento ou a ocorrência de uma perda são imprevisíveis, mas a 
probabilidade e a magnitude da mesma são relativamente previsíveis e a proteção contra 
riscos catastróficos ou extremos, reduz a probabilidade e os custos com dificuldades 
financeiras. 

De acordo com Santos (1967),citado por Ozaki e Shirota (2005), as primeiras 
iniciativas de segurar a lavoura no Brasil ocorreram em meados da década de 1950, com a 
instituição da Companhia Nacional de Seguros Agrícolas (CNSA) através da Lei n° 2.168, de 
janeiro de 1954. A Companhia operou durante apenas 13 anos, em 1966 as atividades 
foram interrompidas, devido aos elevados déficits que não conseguiram ser sanados por sua 
administração. 
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Os primeiros exemplos concretos de apólices de seguros e de combinação 
de riscos apareceram quase simultaneamente. Existiram tentativas 
esporádicas anteriores de oferecer seguros, mas a primeira corretora de 
seguros organizada foi fundada em 1688 por um grupo de mercadores, 
armadores e subscritores na Lloyd “sCoffreSchop em Londres, em resposta 
as crescentes demandas dos armadores por maior proteção contra riscos. 
(DAMODARAN, 2009 p. 25). 

 
Para Loyola (2010), o seguro agrícola é um dos instrumentos de política 

agrícola eficaz, utilizado para minimizar os riscos sistêmicos. Este reduz os impactos 
causados por eventos climáticos, que ocasionam prejuízos financeiros a agricultores. Muitos 
países adotam programas agressivos de subvenção pública ao seguro privado. Dick e Wang 
(2010) estudaram a intervenção estatal para subsidiar o seguro agrícola como forma de 
incentivo a agricultura na China. Segundo os autores o seguro proporciona estabilidade 
financeira ao agricultor e a cadeia de valor do agronegócio. Apesar disso os autores ainda 
ressalvam a complexidade do mercado de seguro agrícola que interferem na decisão das 
políticas estatais. Segundo determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) (2014) os créditos Rurais são recursos destinados para atender a 
necessidade de produtores, sendo desde a compra dos insumos para o plantio da safra até 
a construção de armazéns. As regras, finalidades e condições, estão no Manual de Crédito 
Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil e são seguidas por todos os agentes 
que integram ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas 
de crédito. Os créditos de custeio ficam disponíveis para a contratação, durantes os ciclos 
de produção das culturas e são destinados a aquisição de insumos, sementes e serviços 
referentes à safra, normalmente recursos ofertados pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

O seguro que garante a indenização referente ao valor investido, para o 
plantio da safra agrícola está sobre a cobertura do Proagro (Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária), ou ainda pode ser contratado o seguro rural particular que é 
oferecido por seguradoras habilitadas pelo MAPA no Programa de Subvenção. 

Para Damodaran (2009), são muitas vantagens e desvantagens na 
contratação de seguros, para proteger-se dos riscos existem custos, que podem variar 
dependendo do tipo de risco. Antes de contratar uma apólice, é prudente analisar o custo 
beneficio de cada situação. Segundo o autor, se os benefícios são maiores que os custos, 
então devemos nos proteger: se esses forem menores, não será viável. A decisão de 
investir nessa ferramenta pode proporcionar benefícios futuros, precavendo-se da 
possibilidade decorrência de dificuldades financeiras. 

 
 
2.3.1 Tipos de seguros agrícolas e suas formas de contratação 
 

Na gestão do risco agrícola, são varias as formas de precaução que podem 
ser empregadas. No âmbito securitário, também existem diferentes linhas disponíveis, que 
podem ser contratados diretamente pelos agricultores. Para o entendimento do processo de 
contratação e da obrigatoriedade, optamos por apresentar dois subtópicos, referentes aos 
tipos de seguro agrícola. O primeiro trata do Proagro que é obrigatório na contratação de 
determinadas linhas de crédito. Já o segundo se refere aos demais seguros que tem 
contratação particular, de acordo com o interesse dos produtores. 
 
 

2.3.1.1 PROAGRO 
 

O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) é uma espécie 
de seguro publico, administrado pelo Banco Central do Brasil e visa atender aos pequenos e 
médios produtores, garantindo a quitação das obrigações financeiras, referentes às 
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operações de crédito com o custeio da safra, caso não seja possível efetuar o pagamento 
desta devido à ocorrência de fatores climáticos, pragas e doenças que possam atingir as 
áreas das plantações. É custeado por recursos do governo proveniente da contribuição que 
é paga pelo agricultor, sendo que para ser beneficiário do programa deve ocorrer uma 
adesão formal. (BRISOLARA, 2013). 

Para Vieira (2011 p. 47) atualmente entre os objetivos do Proagro, está a 
exoneração de produtores rurais de obrigações financeiras relativas a operações de crédito 
rural em decorrência de perdas das receitas ocasionadas por fenômenos naturais, pragas e 
doenças; indenizar a parcela de recursos próprios dos produtores aplicadas nos custeios 
agrícolas; incentivar a utilização da tecnologia e a assistência técnica nas atividades. 

O Proagro foi criado pela Lei 5.969/1973 e regido pela Lei Agrícola 
8.171/1991, ambas regulamentadas pelo Decreto 175/1991. Suas normas são aprovadas 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e codificadas no Manual de Crédito Rural (MCR-
16), que é divulgado pelo Banco Central do Brasil. Segundo o BACEN, o programa busca 
ainda promover o aperfeiçoamento de técnicas de produção, através do incentivo da 
utilização da tecnologia, proporcionando a melhoria de renda e a qualidade de vida da 
população rural. (SPE, 2014). 

Para o (MDA) (2014), o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) é um 
mecanismo de prevenção disponibilizado aos agricultores familiares, que contratam 
financiamentos de custeio e investimento agrícola no âmbito do Pronaf. A adesão 
automática ao custeio permite a cobertura da parcela de investimento. Ainda para o 
Ministério, o Proagro é uma das formas mais comuns de proteção das áreas de plantio no 
âmbito da Agricultura Familiar, que são as classes aptas a contratação das linhas de 
créditos oficiais o Pronaf, pois ao contratar o custeio agrícola a contratação do seguro é 
imediata. 

No Manual de Crédito Rural (MCR), publicado pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN), revisado em 11/2013, estão estabelecidas as disposições legais quanto à 
formalização da cédula de crédito. Em suas cláusulas gerais estão especificadas, o termo 
de adesão ao Proagro e a modalidade de seguro que está sendo contratado. A cobertura é 
definida conforme empreendimento informado no quadro resumo da cédula, compondo a 
área, a quantidade, safra, período de produção, vencimento, cultura entre outras 
informações relevantes para do repasse de recursos. 

Conforme determinação do BACEN (2010) ficam enquadrados no programa, 
o valor das despesas previstas no orçamento, empreendimentos que estão vinculados a 
custeios agrícolas e pecuários sendo esses financiados ou não, seguindo devidamente as 
regras que são estabelecidas. A cobertura corresponde de 70% a 100% do limite de 
cobertura do empreendimento enquadrado, conforme regras estabelecidas no Manual de 
Crédito Rural. A indenização mediante a cobertura do Proagro pode ocorrer de duas formas: 

 A primeira, trata-se do Proagro Tradicional: Segundo o MCR-2016, o Proagro busca, 
garantir a cobertura referente às causas decorrentes de eventos como, chuva excessiva, 
geada, granizo, seca, variação excessiva de temperatura, ventos fortes, ventos frios, 
doenças e pragas sem método difundido de controle. 

 A segunda, é o Proagro Mais. Segundo o Ministério MAPA o Proagro Mais foi criada em 
2004 através da Resolução 3.234, que visa atender os agricultores do Pronaf, nas 
operações de custeio agrícola, que visa fazer o ressarcimento dos recursos próprios que 
foram aplicados cultura, conforme estabelecida pelo CMN, na  Lei nº 12.058/2009. Na 
Safra 2013/2014 o valor máximo enquadrado para a cobertura é de R$ 7000,00. 

Para que os agricultores possam contar com a cobertura do Proagro, algumas 
regras devem ser seguidas, conforme estabelecidas no MCR-16; 
O beneficiário obriga-se a: 
 

a) utilizar tecnologia capaz de assegurar, no mínimo, a obtenção dos 
rendimentos programados; 

b) entregar ao agente, no ato de formalização do enquadramento de operação 
no Proagro, croqui ou mapa de localização da área onde será implantada a 
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lavoura, com caracterização de pontos referenciais, como por exemplo: 
casa, cursos d’água, estradas, linha telefônica, linha de transmissão de 
energia elétrica, ponte, vizinhos e coordenadas geodésicas; 

c) entregar ao agente, no ato da formalização do enquadramento da operação 
no Proagro, orçamento analítico das despesas previstas para o 
empreendimento, admitindo-se, no caso de operações ao amparo do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf): 

d) entregar ao agente, no ato da formalização do enquadramento da operação 
no Proagro para as operações contratadas a partir de 1º/7/2013, com valor 
financiado do empreendimento enquadrado superior a R$5.000,00 (cinco 
mil reais): resultado de análise química do solo com até 2 (dois) anos de 
emissão e recomendação de uso de insumos; resultado de análise 
granulométrica do solo com até 10 (dez) anos de emissão, que permita 
verificar a classificação de solo em “Tipo 1”, “Tipo 2” ou “Tipo 3” prevista no 
ZARC, exceto para lavouras irrigadas, admitida excepcionalmente na safra 
2013/2014 a apresentação de protocolo da análise de solo, ficando nesse 
caso a cobertura condicionada à entrega da análise ao agente até a 
comunicação de ocorrência de perdas; 

e) entregar ao agente os comprovantes de aquisição de insumos utilizados no 
empreendimento, quando formalizada a comunicação de ocorrência de 
perdas, observado o disposto no MCR 16-1-9; 

f) para os empreendimentos que possuam assistência técnica contratada: 
I - exigir que o técnico ou a empresa encarregada de prestar assistência 

técnica em nível de imóvel mantenha permanente acompanhamento do 
empreendimento, emitindo laudos que permitam ao agente conhecer sua 
evolução; 

II - entregar ou fazer chegar ao agente os laudos emitidos na forma da alínea 
anterior, no prazo de 15 (quinze) dias contados da visita do técnico ao 
empreendimento; 

g) comunicar imediatamente ao agente ou, no caso de operações de sub 
empréstimo, à sua cooperativa a ocorrência de qualquer evento causador 
de perdas, assim como o agravamento que sobrevier; 

h) adotar, após a ocorrência do evento causador de perdas, todas as práticas 
necessárias para minimizar os prejuízos e evitar o agravamento das perdas; 

i) observar as normas do programa e do crédito rural. 

 
No desenvolvimento desse artigo o foco está no seguro público, que é 

destinado a atender os pequenos produtores vinculados ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Nesse programa, existe cobertura, tanto 
para os recursos das operações de custeio agrícola financiados pelas instituições 
financeiras, quanto para os recursos que foram quanto os advindos de recursos próprios. 
Esses agentes são ainda, os responsáveis por formalizar as contratações das coberturas, 
dos processos de acesso aos recursos nos casos de perdas. 

 
 
2.3.1.2  Seguros Rurais com contratação particular e subvenção 

Governamental 
 
O Seguro Rural é um dos mais importantes instrumentos de Gestão Agrícola, 

pois busca proteger a produção das mais diversas causas que podem ocasionar perdas, 
como forma de recuperar o valor do capital investido.  Existem várias seguradoras privadas, 
que disponibilizam específicos produtos, que oferecem a cobertura para esse publico, em 
regiões de clima e solo favoráveis para os cultivos, a contratação é realizada de acordo com 
a sazonalidade das culturas. 

Segundo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Resolução 
CNSP Nº 39, de 2000, o objetivo maior do Seguro Rural é oferecer coberturas que, ao 
mesmo tempo, atendam ao produtor e à sua produção, à sua família, à geração de garantias 
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a seus financiadores, investidores, parceiros de negócios, todos interessados na maior 
diluição possível dos riscos, pela combinação dos diversos ramos de seguro. 

Em determinadas épocas e regiões, como uma forma de incentivo, o governo 
disponibiliza subsídios para a contratação das apólices de seguros que faz com que o preço 
seja reduzindo para proteger as lavouras, principalmente aquelas que são implantadas com 
recursos próprios dos agricultores. Ou seja, que não são financiados por programas que 
contam com a garantia mínima de despesas como existe na cobertura do Proagro. 

Criada pela LEI No 10.823, em 19 de dezembro de 2003, do Congresso 
Nacional, a Subvenção Econômica ao prêmio do Seguro Rural é o pagamento pelo MAPA, 
de parte do prêmio de seguro rural devido pelo produtor, essa redução pode variar de 30% a 
70% do custo do prêmio do seguro, que tem como objetivo de tornar o seguro rural mais 
acessível para todos os produtores rurais. 

O Ministério da Fazenda (MF) através da Secretaria de Política Econômica, 
define a respeito do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR):  

 
Criado pelaLei n.º 10.823, de 19.12.2003, o Programa visa garantir maior 
estabilidade da renda agropecuária e promover o acesso do produtor ao 
seguro rural. O PSR tem a finalidade de segurar a produção por meio da 
redução dos custos de contratação do seguro agrícola. O Programa é 
administrado pelo Comitê Gestor do Seguro Rural, no âmbito do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A subvenção ao PSR 
pode ser diferenciada por tipos de culturas e espécies animais, categorias 
de produtores e regiões de produção, e utilizada como redutora de risco ou 
indutora de tecnologia. (MF, 2003). 

 
Existem muitas Seguradoras autorizadas pelo SUSEP e contratadas pelo 

Ministério da Agricultura, que oferecem a contratação para as diversas modalidades, que 
abrangem o setor agrícola. Todas buscam garantir o pagamento de indenizações 
contratados nas apólices, de acordo o limite contratado para o empreendimento. 

Conforme a visão de Vieira (2011 p. 56), os seguros privados têm encontrado 
dificuldades para atender as necessidades dos agricultores. Porém, as iniciativas do setor 
público estão sendo constantes e com visão para longo prazo, utilizando o seguro como um 
importante instrumento para superar os endividamentos e a renegociação dos créditos 
agrícolas. 

A contratação dos seguros rurais tem ainda a capacidade de reduzir a 
inadimplência dos agricultores perante as instituições financeiras que realizam o repasse 
dos créditos rurais. Esse método,busca garantir a capacidade financeira, para que 
agricultores possam quitar suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos. 
 

 
3 METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa foi realizada obedecendo ao método indutivo. Esse 

método foi escolhido para conduzir a pesquisa em razão de que se trabalha a partir de 
casos particulares para se tentar compreender o todo, em que as realidades desses 
diferentes casos, com características comuns e próprias que se pretendem para os objetivos 
da pesquisa, possibilitam analisar a complexidade de outras situações semelhantes.  
Conforme definição de Marconie Lakatos (1995 p.86):  

 
Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 
universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos 
argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais 
amplo do que o das premissas nas quais se basearam. 
 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=22/12/2003
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Nessa forma de pesquisa, busca-se realizar a análise de diversos casos 
distintos, com semelhança no tema da pesquisa. A multiplicidade de fonte contribui para a 
classificação nesta forma de condução da pesquisa. Corroborando com a citação de 
Marconi e Lakatos (1995) considera-se que após uma minuciosa investigação das 
particularidades de cada caso, com participação direta do autor da pesquisa, utilizando a 
forma de indução dos casos, analisando casos individuais chega-se a conclusão geral da 
pesquisa. 

Quanto ao nível de abordagem a pesquisa se classifica como descritiva. Esta 
disponibiliza uma série de informações por ter uma visão mais profunda sobre o problema, 
descrevendo e identificando as variáveis do tema abordado tanto na apresentação quanto a 
interpretação dos dados coletado. Assim, “As pesquisas desse tipo têm como objetivo 
primordial à descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento das relações entre variáveis”. (GIL, 1999, p.44). 

O principal objetivo da pesquisa descritiva é apresentar detalhadamente as 
informações encontradas no seu processo de pesquisa, sem que haja interferência por parte 
do autor nos dados e nas opiniões. Busca realizar a análise através da descrição dos 
fenômenos que são a base do estudo, resolvendo os problemas que foram encontrados. 

 
São as que têm por objetivo definir melhor o problema, proporcionar as 
chamadas intuições de solução, descrever comportamentos de fenômenos 
definir e classificar fatos e variáveis, aplicada a solução de problemas, 
começa pelo processo de informação sobre: as condições atuais; as 
necessidades; como alcançá-las. (SALOMOM, 1996, p. 112). 

 
Para a abordagem do tema, considerando o levantamento de dados e forma 

de análise, a pesquisa classifica-se como qualitativa.  
 
Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação 
ao fenômeno que está sendo estudado. A abordagem qualitativa visa 
destacar características não observadas por meio de um estudo 
quantitativo, haja vista a superficialidade desse último. (BEUREN, 2006, 
p.93) 

 
Segundo o ponto de vista de Cooper e Schindler (2011), a pesquisa 

qualitativa inclui “[...] conjuntos e técnicas interpretativas que procuram descrever, 
decodificar, traduzir e, de forma, a preencher o significado, e não a freqüência, de certos 
fenômenos ocorrendo de forma mais ou menos natural no mundo social”. 

Como amostra deste estudo, foram investigados os produtores rurais do 
município de Prudentópolis - PR, associados da Cooperativa de Crédito Rural com Interação 
Solidária de Prudentópolis – Cresol, que acionaram o seguro agrícola a partir do Proagro no 
último trimestre de 2013 e o primeiro trimestre de 2014. A amostra foi selecionada por 
acessibilidade do pesquisador considerando as seguintes características: (a) ser agricultor 
familiar cooperado da Cresol Prudentópolis; (b) ter adquirido financiamento para a produção 
agrícola; (c) ter acionado o seguro agrícola devido a prejuízos por intempéries ou pragas e 
doenças. O total de entrevistados foram seis agricultores. Todos possuem suas 
propriedades localizadas na região norte do município, com áreas de plantio entre 6,05 e 
36,30 hectares, das culturas de milho e soja, devido à sazonalidade os demais cultivos 
foram descartados da amostragem. 

Como instrumentos da técnica de pesquisa para a elaboração desse trabalho 
foram utilizados, entrevista semi-estruturada e análise de documentos. Segundo Richardson 
(1999), o método da entrevista semi-estruturada, também denominada de entrevista guiada, 
permite que o entrevistador utilize um “guia” de temas que deverão ser explorados durante o 
percurso da entrevista, porém as perguntas não são pré-formuladas. As questões são feitas 
e modificadas de acordo com o transcurso da entrevista. Segundo o autor nesse método as 
ordens dos temas que serão trabalhados na entrevista são pré-estabelecidos, porém não 
são utilizados como instrumentos de pesquisa os formulários fechados. São considerados 
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os mais importantes aspectos do problema de pesquisa que está sendo trabalhado e podem 
ser abertos e modificados de acordo com o transcorrer da entrevista, como uma forma de 
buscar dados importantes que serão utilizados no processo de analise qualitativos. 

Para Triviños (1987) a entrevista semi-estruturada tem como característica 
apresentar questionamentos básicos apoiados em teorias relacionadas ao tema. O 
entrevistador tem atuação mais ativa na condução da coleta de dados. O uso desta técnica 
de coleta, segundo o autor, favorece a compreensão e descrição do fenômeno abordado. 

Para Manzini (1990), a entrevista semi-estruturada está focalizada em um 
assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas 
por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, 
esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas 
não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Considerando os objetivos propostos para o desenvolvimento desse artigo, o 
roteiro de entrevista abordou os seguintes temas principais: investigação das causas e das 
características do prejuízo agrícola dos respondentes; quais os benefícios do recebimento 
do Proagro e quais dificuldades enfrentadas por ter recebido seguro ao invés de obter os 
ganhos pela comercialização de seu produto; quais as providências tomadas para amenizar 
os prejuízos considerando o recebimento do seguro; características das perdas; opinião dos 
segurados quanto à questão formal da contratação e indenização do seguro.  

A outra forma de coleta de dados é a análise de documentos. Esta tem a 
intenção de analisar a parte legal das contratações de seguros. Para Marconi e Lakatos 
(1996, p. 57). “[...] a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 
primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 
depois”. 

Os documentos analisados se referem aos contratos dos produtores 
beneficiados, dossiês e súmulas de julgamentos dos processos de indenizações de seguros 
e regulamentos da parte legal da contratação das coberturas. Esta análise buscou 
informações relativas a forma de contratação, percentual de recebimento, evento que 
ocasionou a perda, período de comunicação do sinistro, se existia cobertura para recursos 
próprios e se todas as exigências burocráticas foram cumpridas.  

A partir dos dados coletados nas entrevistas e na análise documental, pode-
se avaliar, de forma específica as características e os resultados de cada caso, formulando 
uma idéia geral do tema abordado.  

Através da confrontação das informações coletadas dos diferentes casos 
analisados, realizou-se a descrição das principais características dos fenômenos e objetivos 
abordados, as quais são apresentadas no tópico seguinte. 

 
 

4 RESULTADOS 
 
4.1 Produtores beneficiários do Proagro 

 
Os entrevistados são produtores rurais Cooperados da Cresol Prudentópolis 

do Município de Prudentopolis-Pr. Todos os agricultores da amostra, trabalham no regime 
da agricultura familiar, possuem rendas que permitem o enquadramento na Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (Dap) através dessa acessam as linhas de recursos oficiais de crédito 
rural para o cultivo de suas safras, com cobertura do Proagro. 

O período para a análise foi escolhido à safra 2013/2014, visto que nesse 
período ocorreram diversas alterações climáticas que ocasionaram perdas na agricultura. 
Considerou-se, as culturas de milho e soja que foram afetadas pela estiagem que ocorreu 
nos últimos meses do ano de 2013 e inicio do ano de 2014. Em todas as amostragens, os 
cultivares são realizados em áreas mecanizadas com a utilização de maquinas agrícolas, 
sendo essas da propriedade de produtores ou o serviço é terceirizado. 
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O estudo desse artigo foi realizado com agricultores com perfis e 
características distintas, tais como quantidade de área de plantio, cultura, valores 
indenizados e proporções de propriedades diferentes umas das outras, porém todos 
residentes na mesma localização geográfica, região norte do município e a causa dos 
sinistros foi o evento de estiagem.  

Segue abaixo, o detalhamento com as características dos entrevistados e o 
percentual de deferimento do seguro em relação ao valor financiado pelos segurados: 

 

TABELA 01 – CARACTERISTICAS DOS ENTREVISTADOS 

ENTREVISTADO ÁREA CULTIVADA 
(hectares) 

TIPO DE 
CULTURA 

PERCENTUAL DE 
INDENIZAÇÃO DEFERIDO 

Entrevistado 01 6,05 Milho 3,3% 

Entrevistado 02 7,26 Soja 40% 

Entrevistado 03 10,89 Soja 50% 

Entrevistado 04 20,57 Milho 30% 

Entrevistado 05 22,99 Soja 2,5% 

Entrevistado 06 36,30 Soja 24% 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 
 

4.2 Características dos prejuízos agrícolas 

 
Como pudemos observar nos dados obtidos, a ocorrência dos fenômenos 

naturais atinge os produtores em sua totalidade, independente da área cultivada, da cultura 
ou da categoria do agricultor. Trata-se de uma situação regional momentânea e inesperada, 
que mesmo tendo diferenças quanto à gestão do risco rural, todos são prejudicados quanto 
aos resultados esperados de suas culturas. 

As amostras foram escolhidas com essas distinções, justamente para tomar 
opiniões e pontos de vista de diferentes realidades. Porém, em todos os entrevistados o 
fenômeno que ocasionou perdas na referente safra, foi à estiagem que é causada pela 
ausência da chuva, principalmente nos períodos de desenvolvimento, floração das culturas. 
Considerando que o período de estiagem foi longo, conforme relatado pelos agricultores, 
sendo que pelas previsões da meteorologia considera-se uma anormalidade do clima. Com 
isso, a expectativa de uma safra rentável foi frustrada, resultando na insatisfação dos 
agricultores. 

Essas atividades apresentaram redução nos rendimentos, diminuindo os 
lucros e na maioria dos casos, não sendo suficiente para cobrir os custos de 
produção que trata-se do montante das operações dos custeios agrícolas. Todos os 
agricultores entrevistados obtiveram indenizações do Proagro e do Proagro Mais 
variando de 2,5% a 50% do valor do contrato de custeio.  

Através da analise observa-se que a principal característica do prejuízo nas 
lavouras dos produtores entrevistados está relacionada a questão climática. Esta ocasionou 
redução das receitas esperadas e necessidade de readequação de uso dos recursos 
financeiros para os agricultores pudessem quitar as dívidas inerentes ao financiamento da 
produção agrícolas.  

 
 

4.3 Procedimentos de uso seguro agrícola 

 
O seguro agrícola visa liquidar, os créditos que foram concedidos pelas 

instituições financeiras, a fim de custear as despesas com o plantio da safra. Com isso, a 
margem para financiamento estará novamente liberada, podendo começar a próxima safra 
sem dividas acumuladas ocasionadas por fatores da natureza que são totalmente 
incontroláveis.  



13 
 

Ao analisar o custo do prêmio securitário, todos os entrevistados afirmaram, 
que o custo de 2% do valor da operação para a contratação do seguro é relativamente 
baixo, quando comparado com o seguro particular que é oferecido pelas diversas 
seguradoras que atuam no mercado. Para acionar o seguro os agricultores não tiveram 
custos, segundo o Manual de Crédito Rural (MCR) as despesas referente à remuneração do 
perito que realiza o laudo de comprovação de perdas é custeado pelo Banco Central, sem 
deduzir do percentual indenizado aos agricultores. 

Para todos os agricultores entrevistados, a integração da contratação da 
cobertura do Proagro, nas cláusulas contratuais de operações de custeio agrícola, facilita o 
processo. Para eles, a decisão para a contratação dos recursos oficiais é realizada tanto 
para custear suas despesas no plantio da safra, quanto para garantir a cobertura de suas 
lavouras. 
  A partir da análise dos documentos, dossiê se súmulas do processo 
indenizatório do Proagro de cada agricultor, observou-se que, para o deferimento e a 
definição de valores alguns critérios são considerados. Dentre estes a)período de 
comunicação da ocorrência de sinistro a qual deve ser imediatamente após a ocorrência do 
primeiro evento que pode acarretar perdas; b)apresentação de notas fiscais de insumos, 
sementes, fertilizantes, fungicidas, herbicidas e inseticidas, aplicados no plantio de acordo 
com as quantidades e valores que foram orçados no projeto técnico; c) laudo pericial que é 
elaborado por engenheiro agrônomo credenciado o qual deve realizar duas visitas durante o 
processo de produção e fazer a estimativa de produção. 

Durante a análise documental, pode-se observar os dossiês de processo de 
Proagro são compostos pelos seguintes documentos: a) cédula de crédito do custeio 
agrícola; b) análise de solo das áreas de plantio; c) projeto técnico e laudos de assistência 
técnica que são realizadas durante o processo de produção. 

Conforme, observado no Check-list e na súmula do dossiê de Proagro, após 
estar completo com os itens acima mencionados esse processo é analisado pelo Agente de 
Proagro. A decisão do deferimento ou indeferimento e a proporção de indenização são 
definidas por uma comissão, que deve seguir rigorosamente as normas dos órgãos 
competentes. Caso o seguro seja indeferido por alguma eventualidade, ou o beneficiário 
discordar do valor da cobertura, esse pode ainda recorrer a Comissão de Recursos 
Especiais (CER) na qual a sua contratação for vinculada e a reanálise é realizada pelo 
Ministério da Agricultura. 

Quando realizado o crédito da cobertura, direto em conta do beneficiário, o 
recurso é destinado para amortização contrato do custeio agrícola e o valor referente ao 
ProagroMais, que trata-se do valor investido pelo agricultor com recursos próprios podendo 
ser retirado em espécie, com a finalidade de reabilitação de suas atividades.  

Quanto a estes procedimentos para acionar o seguro, todos os agricultores 
entrevistados, demonstraram ter facilidade, pois cumpriram com todas as exigências 
anteriormente estabelecidas e comunicadas. Em relação ao prazo até o deferimento o 
mesmo foi considerado curto, pois depende do término do ciclo da cultura para poder 
verificar a real perda, sendo de aproximadamente 20 dias após o termino da colheita ou da 
autorização do perito para a retirada do plantio. 

O Entrevistado 06, afirmou que o deferimento foi rápido e sem burocracias, os 
recursos puderam ser utilizados, para pagar os financiamentos, que era um dos fatores que 
mais preocupava o agricultor, visto que as reservas financeiras que possuía não seriam 
suficientes cumprir com suas obrigações. Esse agricultor relatou ainda que se não contasse 
com a cobertura do seguro, teria que se desfazer dos bens para não tornar seu cadastro 
inadimplente no mercado financeiro. 

O Entrevistado 02 relatou que conseguiu pagar as suas dividas, pois o seu 
percentual de indenização foi de 40%, do valor financiado. Para ele, apesar da indenização 
do Proagro, não cobrir a perspectiva de lucro, contribui para reerguer a propriedade e as 
atividades nela desenvolvidas. 

Observou-se, no dossiê da liberação do custeio agrícola, que o agricultor 
recebe uma via da recomendação dos cuidados que devem ser tomados para garantir a 
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cobertura do seguro, essa é elaborada em forma de tópicos e com linguagem de fácil 
entendimento. A outra via é assinada por ele, como forma que o mesmo tomou 
conhecimento das questões passiveis de seguro. 

Após a identificação da ocorrência das causas que tem cobertura do Proagro, 
o agricultor deve imediatamente comunicar a Instituição Financeira que financiou o seu 
custeio agrícola, independente da fase de desenvolvimento que a cultura se encontra, pois 
se esse procedimento for realizado na fase final do ciclo de produção, o processo de 
indenização do seguro poderá ser indeferido. Nos casos desse estudo, todos os 
entrevistados, logo após identificar que a cultura não estava em seu normal 
desenvolvimento, devido à falta de chuva, fizeram imediatamente a comunicação ao 
departamento técnico da instituição que financiou o custeio agrícola. 

 
 

4.4 Uso do prêmio do seguro e estratégias complementares 
 

Para a maioria dos entrevistados, os resultados dos processos de Proagro 
foram satisfatórios, mesmo que estes não foram suficientes para liquidar os financiamentos 
de custeio agrícola. Os valores a serem pagos, levam em consideração a renda da 
produção restante, que são representados através de estimativas realizadas pelo perito. 
Portanto, mesmo com a ocorrência da estiagem, os agricultores puderam colher a produção, 
gerando ao menos um pouco de receita. 

O Entrevistado 05, que teve o menor índice de indenização da amostragem, 

2,5% do valor financiado e demonstrou sua concordância com a decisão. Nesse caso, 
apesar da ocorrência do evento da seca em parte do ciclo de produção, a receita obtida foi 
considerada alta e o valor do seguro foi referente à diferença da receita obtida com a receita 
esperada.  

O Entrevistado 01, demonstrou estar descontente com o resultado de 3,3% 
de indenização do valor financiado na operação do custeio agrícola. A cultura do milho foi 
intensamente prejudicada com a estiagem, conforme comprovado em laudo técnico, a renda 
obtida não foi suficiente para pagamento do financiamento contraído para custear o 
plantio.Nesse caso, apesar do agricultor conhecer e seguir as normativas para cobertura do 
Proagro, durante a análise documental do processo, a utilização de alguns insumos não 
puderam ser comprovadas, visto que a nota fiscal apresentada não pode ser validada como 
é de regra do programa.Para esse processo, os argumentos não foram convincentes para 
recorrer da decisão.Neste caso verifica-se que a gestão do risco deve estar atenta a 
burocracia quando utiliza seguro agrícola. Conforme já relatado, segundo o MCR-16 a 
comprovação dos insumos utilizados é de responsabilidade do contratante do seguro.  

A partir dos relatos dos entrevistados observa-se que a indenização do 
Proagro, impactou apenas resultados positivos, gerando certa segurança para os 
beneficiários. Os produtores entrevistados seriam prejudicados pela ocorrência da estiagem 
mesmo que não dispusessem da cobertura do seguro. O seguro proporcionou a 
possibilidade de cobertura dos custos de produção, mesmo que parciais em alguns casos. 
Os respondentes relataram o receio de não conseguirem quitar suas dívidas, caso não 
contassem com a cobertura do seguro. Isso implicaria em cadastro como inadimplentes dos 
mesmos.  

Com os valores recebidos observa-se que os produtores relatam a 
possibilidade de investir novamente na propriedade, com expectativas de resultados 
melhores nas próximas safras.  

Adicional a contratação do seguro, verificou-se que todos os agricultores 
entrevistados demonstram preocupação para a possibilidade da ocorrência dos fatores em 
que a lavoura esta diretamente exposta, passando cada vez mais a fazer o gerenciamento 
de riscos. Eles tomam precauções para os períodos em que os resultados da produção 
agrícola tornam-se insatisfatórios. 

Dentre as medidas de prevenção citadas no processo de entrevistas está a 
reserva financeira. Neste caso são duas as estratégias empregadas pelos agricultores. 
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Pode-se destinar uma margem de lucro das safras anteriores para uma poupança. Esta 
estratégia já foi empregada pelos entrevistados 01, 02 e 06. 

Outra estratégia que pode ser empregada é a venda antecipada da produção. 
Neste caso o agricultor realiza a venda antecipada da produção para custear a compra dos 
insumos agrícolas. Para esta estratégia, seguir as orientações técnicas é uma exigência. 
Citaram esta estratégia os entrevistados 04, 05 e 06. Conforme relato dos entrevistados, 
esta medida proporciona mais tranquilidade para as situações críticas de instabilidades no 
preço de comercialização e colocação do produto no mercado. 

Os Entrevistados 01, 02 e 03, afirmaram não optam pelos contratos de venda 
firmados com antecedência, tendo em vista que se o preço de mercado estiver acima do 
acordado, o valor a ser pago é o do contrato. Além disso, o prazo definido para o pagamento 
nem sempre coincide com o vencimento das operações de custeio.  

Todos os entrevistados adotam a estratégia de diversificação das atividades 
que compõem a renda da propriedade. Afirmaram ainda, que os plantios de todas as safras 
e culturas são realizados de acordo, com o zoneamento indicado pelos institutos técnicos. 

Quanto à ocorrência de eventos climáticos como estiagem, granizo e geada, 
nenhum dos agricultores entrevistados, tem utilizado a alternativa na instalação de sistemas 
de irrigação e estufas, que poderia impedir que as plantas fossem prejudicadas, visto que as 
áreas de plantio são bastante extensas e a insuficiência de recursos hídricos, o investimento 
acaba se tornando inviável.  

Aspecto importante a ser destacado é a declaração de todos os entrevistados 
que mesmo o Proagro proporcionando maior segurança em meio a tantas incertezas a sua 
atividade, caso o clima estivesse em sua normalidade, teriam um resultado melhor, com 
lucros advindos da venda de sua produção. Observa-se que a contratação do seguro 
agrícola é visto como uma forma de segurança, mas a expectativa dos produtores é de não 
precisar utilizá-lo, tendo em vista que a expectativa de receita é maior que o valor coberto 
pelo seguro.  

Quando perguntados quanto a possibilidade de mudanças nas regras do 
Proagro, os agricultores gostariam que o valor da cobertura para o recurso próprio ser 
maior, visto que o programa visa cobrir a despesa da lavoura, sem poder ressarcir o valor da 
receita esperada, caso a safra estivesse no seu normal desenvolvimento. 

Durante a fase de conclusão do presente artigo o MDA (2014), lançou o Plano 
Safra 2014/2015, onde foram apresentadas as mudanças do seguro agrícola. No novo plano 
a proteção para os agricultores que contratam os financiamentos de custeio agrícola, no 
âmbito do Pronaf, passa a ser baseada na renda esperada e não mais no custo de 
produção. Com essa nova medida, um dos pontos negativos que foi identificado entre os 
entrevistados foi sanado, sendo que a cobertura do Proagro passa a oferecer benefícios e 
coberturas semelhantes dos seguros privados. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do exposto conclui-seque os produtores beneficiários do Proagro, 
cooperados da Cresol Prudentópolis, são na sua maioria pequenos agricultores e trabalham 
sob o regime da agricultura familiar. Observa-se que estes produtores tiveram prejuízos 
principalmente decorrentes da estiagem que afetou um dos principais períodos do ciclo a 
floração, prejudicando o desenvolvimento das culturas. 

Para a contratação e acionamento do seguro os produtores, devem estar 
atentos de como proceder para contar com a cobertura. Devem estar atentos às regras que 
são previamente estabelecidas por entidades responsáveis pelo programa e divulgadas 
pelas instituições financeiras que concedem o crédito agrícola com a cobertura e, 
principalmente, levarem em consideração as recomendações quanto a realizar o plantio com 
sementes certificadas de acordo com o zoneamento agrícola indicado, possuir notas fiscais 
dos insumos aplicados na cultura, fazer análise de solo, após a identificação de possíveis 
perdas e comunicar a instituição financeira que concedeu o crédito. Além disso, possuir 
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acompanhamento técnico das lavouras. Esses fatores estão relacionados com as principais 
causas de prejuízos observado entre os produtores analisados. Se essas regras não forem 
cumpridas, não haverá indenização do sinistro ocorrido nas lavouras, causando prejuízos e 
descontentamento por parte dos produtores. 

Observou-se que ao receber o seguro os produtores utilizam o dinheiro da 
indenização de seguro, para liquidar os créditos que contraíram para custear suas lavouras, 
como forma de manter seus créditos disponíveis, para recomeçar os plantios de novas 
safras sem dívidas no sistema financeiro. No entanto, como nem sempre o montante 
indenizado é suficiente para pagar as despesas da safra, agricultores têm adotado 
estratégias complementares para gerir o risco em suas atividades, tais como: fazem 
reservas financeiras, contratos de venda da produção para garantir a colocação do produto 
no mercado, buscam diversificar suas atividades seguindo orientações técnicas. 

De forma geral observa-se que para os agricultores, a principal forma de 
gestão de risco utilizada é o seguro agrícola, que muitas vezes é contratado pela sua 
obrigatoriedade nas operações de custeio agrícola no recurso do Pronaf.  

Por fim, pode-se concluir que na ocorrência de fatores desfavoráveis ao setor 
agrícola, ocasionada pelo comportamento do clima, a indenização das perdas na safra 
resultou em impactos positivos para os entrevistados. Os beneficiários consideram que o 
Proagro é umas das melhores ferramentas de gestão, em meio a tantos desafios que o setor 
enfrenta, pois trata-se de uma forma de incentivo para recomeçar as atividades agrícolas em 
suas propriedades rurais. 
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