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CRESCIMENTO DO MERCADO RURAL



Seguro Rural
Crescimento do mercado de seguros

Fonte: SUSEP
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Seguro Rural
Onde estávamos, onde chegamos e para onde vamos
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R$ 371 mi
10,7 mi *
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25 mil *
R$ 1,4 bi

4,27%

Onde 
estávamos

Onde 
chegamos

Onde 
iremos

 N° de seguradoras
 N° culturas
 N° de estados
 N° de produtores segurados
 Montante de prêmio
 Montante de subvenção
 Área segurada (hectare)
 Importância segurada - LMI
 N° de apólices sinistradas
 Montante de Sinistro
 Representatividade 

Rural/Mercado
* Dados estimados com os prêmios emitidos/sinistros pelo mercado comparado aos prêmios/sinistros com subvenção.

Fonte: SES/SUSEP e MAPA

1 BI



SEGURADORA AGRO



Seguro Rural
Número de seguradoras agro

• Allianz
• Aliança do Brasil (BrasilSeg)
• Essor
• Excelsior
• Fairfax
• Mapfre

• Markel
• Porto Seguro
• Sancor
• Sompo
• Swiss Re
• Tokio Marine
• Too
EM EXPANSÃO

2006

2019

• Aliança do Brasil (BrasilSeg)
• Mapfre

• Nobre
• SBR

Fonte: Atlas do seguro rural



PRODUTOS AGRO



Seguro Rural
O Seguro Agrícola

Amplitude das Coberturas

MULTIRRISCO

Produtos nos quais

são cobertos diversos

riscos numa única

cobertura, não

havendo a

possibilidade de

contratação de um

determinado risco em

detrimento de outros.

RISCOS NOMEADOS

Produtos nos quais os
riscos cobertos são
apresentados em
coberturas distintas,
havendo a possibilidade
de contratar apenas as
coberturas de maior
interesse. As coberturas
mais comuns são
granizo e/ou geada
e/ou incêndio.

RISCOS PARAMÉTRICOS

Seguros nos quais a
cobertura baseia-se no
índice de variação de
um determinado
parâmetro a partir de
valores pré-
estabelecidos na
apólice, onde variações
positivas ou negativas,
conforme o caso, são
passíveis de
indenização.



Seguro Rural
O Seguro Agrícola – Tipologia dos interesses seguráveis

Seguro de Custeio: o LMI é calculado com base no custo de produção

da área. É devida indenização quando a produtividade obtida com a

cultura é inferior à produtividade garantida na apólice, comprometendo

a capacidade financeira de custear a produção

Seguro de Produção: o LMI é calculado com base na produtividade

esperada para a área multiplicada por um valor estabelecido no

momento da contratação para cada unidade a ser produzida, que será

o mesmo valor utilizado no caso de eventual indenização

Seguro de Faturamento ou Receita: o LMI é calculado com base no

faturamento a ser obtido com a produção, considerando a

produtividade esperada e preço futuro da produção. A indenização

ocorre quando a produtividade obtida e/ou preço de mercado da

cultura na época da colheita reduzem o faturamento a nível inferior ao

faturamento garantido na apólice.



REALIZAÇÕES E FUTURO



Seguro Rural
Para um maior crescimento .....

 Maior recurso e previsibilidade para o PSR;

 Participação dos Estados e Municípios na subvenção ao PSR;

 Atualização e manutenção dos indicadores do ZARC;

 Fundo de catástrofe;

 Flexibilização da legislação para o seguro agrícola;

 Produtos com parâmetros cada vez mais individualizados; e

 Formação e capacitação de profissionais que atuam no mercado e rede 

de peritos.



Seguro Rural
Em 2019 ....

 Novos entrantes nos produtos paramétricos;

 Maior atuação das seguradoras em âmbito nacional;

 Inclusão de novos cultivos;

 Seguro versus PROAGRO;

 Aceitação para culturas consorciadas, cobertura de qualidade, 

seguro por talhão, seguro receita para milho safrinha;

 Novos tipos de seguro: receita pecuário, avícola, aquícola;

 Capacitação de peritos.



Seguro Rural
Futuro .....

 Atualização, fiscalização, treinamento e formação/capacitação da rede 

de peritos;

 Utilização de ferramentas remotas para subscrição do risco e 

comprovação de perdas;

 Serviços e assistências ao segurado;

 Novos produtos, coberturas e culturas;

 Maior amplitude geográfica;

 Crescimento de novos seguros: pecuário tradicional, receita, pastagem, 

aquícola, crédito;

 Diminuição/extinção de alguns produtos, coberturas, riscos, seguros.



SINISTRALIDADE AGRO



Seguro Rural
Produtos de Seguros Agrícolas
Sinistralidade (relação sinistro pago e prêmio recebido), anos 2015 à set/2019

2015: 71%

2016: 74%

2017: 44%

2018: 71%

2019: 82%

Média: 68% *

108%

52%

59%

57%

130%

118%

45%

65%

MATOPIBA

Fonte: SES/SUSEP

* Não incluído gastos com regulação de sinistros (honorários e despesas), outras despesas operacionais, remuneração do capital ao acionista, corretagem, impostos.

157%

40%



Obrigado


