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Todos os países com produção agrícola de grande porte 
adotam o seguro da produção ou da renda agrícola 
como um dos seus principais instrumentos de política 
pública. Especialistas consideram o seguro importante 
em razão da crescente incidência de pragas e de eventos 
climáticos extremos. A integração da agricultura com 
grandes investidores e agentes financeiros é outro 
fator que exige seguro como redutor de riscos tanto 
das intempéries quanto dos contratos.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) 
recepciona subsídios de governos a esse tipo de seguro, 
dado que a não cobertura é fator de desequilíbrio de oferta 
e preços. Assim, tem sido praxe a ajuda dos governos 
no pagamento do prêmio, por meio de programas de 
subvenção. No Brasil, o Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (PSR) completou dez anos 
em 2015, tendo respondido por apenas 1,51% dos 
gastos públicos federais com a agropecuária. O tema 
passa, atualmente, por intenso debate no Congresso 
Nacional, em ministérios envolvidos e na Academia, 
em torno de demandas e contribuições de agricultores 
e seguradoras.

Neste contexto, este trabalho objetiva, 
primeiramente, analisar o PSR após dez anos de 
implantação. Em segundo lugar, tenciona estruturar 
uma proposta de mudanças no PSR, inclusive com a 
elaboração de índice técnico para ajudar a configurar 
o programa ampliado. Para isso, fez-se uma leitura dos 
modelos de seguros nos Estados Unidos e na Espanha 
e a seguir foram analisados dados da trajetória da 
subvenção entre 2006 e 2015.

A cobertura do seguro nos Estados Unidos, 
em 2015, atingiu 86% da área elegível, tendo 2,24 
milhões de contratos, US$ 9,75 bilhões em prêmio 

(62,33% pagos pelo governo) e US$ 6 bilhões de 
indenizações pagas. Assim como na Espanha, o 
seguro cobre parte de custos e da renda, tendo uma 
grande institucionalização e alguma estabilidade. 
No país europeu, o seguro tem porte bem menor, 
porém, com estrutura de igual proporção, sendo 
que, até 2014, 55% do custo total do prêmio coube 
ao Estado; a cobertura de 69% da área elegível em 
cultivos herbáceos (cereais) e 83% de frutas evidencia 
a importância do instrumento de política.

No Brasil, além do PSR, há outros dois instrumentos 
de redução de riscos: o Programa Garantia Safra e o 
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), 
com públicos distintos, ambos complementares, sendo 
que os dois alcançam públicos maiores e produção 
menor. O PSR alcançou entre 8,5% e 10% de cobertura 
em relação à área total cultivada, em 2015. O maior 
número de segurados e de aporte orçamentário ocorreu 
em 2014 (73 mil segurados distintos e R$ 400 milhões), 
tendo recuado em 2015.

Ao longo do texto, ressalta-se a importância 
de aperfeiçoar a adoção de tecnologias, as condições  
regionais de oferta de seguros e a necessária atenção com 
cultivos de impacto na segurança alimentar. Descrevem-se 
também os desafios, avanços e perspectivas do instrumento 
da política agrícola, além de propor mudanças estruturantes. 
Destaca-se a necessária ampliação da concorrência na 
oferta do seguro, cujo mercado é dominado por apenas 
cinco empresas. Constata-se elevação no custo total 
e nas taxas das apólices, de acordo com os dados do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Cinco produtos concentram as contratações 
de seguros em sete estados que lideram a produção 
agrícola no país.
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O trabalho faz um exercício de como se pode 
alterar o atual formato da distribuição de valores pelo 
PSR, na perspectiva de que o programa alcance R$ 1 
bilhão, como se tem defendido em diversos foros de 
debate sobre o assunto. De fato, o pequeno porte atual, as 
indefinições de fundos garantidores e as imprevisibilidades 
do programa o tornam incapaz de responder ao conjunto 
de riscos aos quais incorrem os agricultores; contudo, 
ressalta-se que o simples aumento da subvenção sem 
medidas estruturantes não é caminho indicado.

Para discutir tais questões e dar suporte a uma 
proposta de mudança do porte do PSR, este texto 
apresenta um índice técnico que mede o quanto cada 
cultivo demanda de subvenção do PSR para alcançar 
um mesmo valor segurado, o Referencial de Indução da 
Subvenção ao Valor Segurado (RISVS). O índice, cujos 
resultados são ilustrados no gráfico 1, assim como 
a proposta de adequação de valores do PSR podem 
orientar a ação estatal na distribuição da subvenção por 
cultivo, região ou prioridades definidas pelo governo.

GRÁFICO 1
Variação do RISVS de cultivos selecionados (2006-2015)1
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Fonte: Plataforma Atlas do Seguro Rural (Mapa, 2016). Disponível em: <http://indicadores.agricultura.gov.br/atlasdoseguro/index.htm>. Acesso em: 16 nov. 2016.
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Dados de 2009 não disponíveis para milho, trigo, maçã e caqui.

O texto apresenta os indicadores de cada cultivo, 
o seu peso no PSR e, por fim, relaciona os produtos 
que necessitam maior atenção no aperfeiçoamento 
do sistema de seguros. Tais aspectos, mesmo sendo 
variáveis a cada safra e condição de clima, são 
importantes para a gestão do programa sob qualquer 
porte, principalmente por terem apresentado uma 
larga distância da média e da mediana encontradas. 
A tabela 1 traz a distribuição que seria aplicada a 
alguns dos produtos, comparativamente aos valores 
de 2015.

Entre as sugestões apresentadas destacam-se: 
i) adoção de um RISVS calculado para cada cultivo; 
ii) redução da concentração da subvenção nos cinco 
principais produtos (de 86,8% para 67,8% do PSR); 
iii) triplicação do tamanho do PSR e indução da cobertura 
de valores segurados mais que triplicados em três safras; 
iv) apresentação de condicionantes de dinamização antes 
das mudanças de porte na subvenção; v) implantação 
de um sistema de registro da demanda por seguro; e vi) 
aprimoramento dos sistemas de informações e outras 
medidas de promoção da concorrência. 



Te
xt

o 
pa

ra
 D

is
cu

ss
ão SUMÁRIO EXECUTIVO3

SUMÁRIO EXECUTIVO

TABELA 1
Distribuição do PSR na perspectiva de R$ 1 bilhão – exemplo com cultivos selecionados

Atividades
Subvenção em 

2015 (R$)
PSR safra 1 – dobra 

valores de 2015  
(R$/ano)

PSR safra 2 – triplica 
valores de 2015  

(R$/ano)

PSR safra 3 – alcance 
de R$ 1 bilhão

Aumento relativo  
a 2015 para  

R$ 1 bilhão (%)

PSR de R$ 1 bilhão 
e distribuição na 

proporção de 2015

Soja 61.670.010 120.335.710 211.622.485 278.768.250    352,03 222.419.010

Demais cultivos 
com PSR 20151 21.722.468   62.633.611 156.701.850 255.137.669 1.074,53   78.344.235

Trigo 85.831.414 119.913.922 157.885.444 178.796.403    108,31 309.559.511

Milho (2a safra) 45.619.818   64.568.040   85.954.340   97.862.080    114,52 164.532.398

Uva 19.612.504   34.001.973   53.895.826   67.084.873    242,05   70.734.443

Maçã 27.910.672   38.176.175   49.373.273   55.430.146      98,60 100.662.608

Tomate   5.048.628     9.047.144   14.761.141   18.660.489    269,62   18.208.377

Pêssego   4.211.579     6.338.338     8.890.758   10.388.230    146,66   15.189.476

Fonte: Plataforma Atlas do Seguro Rural (Mapa, 2016).
Elaboração dos autores.


