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RESUMO 

Neste trabalho discute-se a forma com que a política agrícola brasileira lida com as 

operações de crédito para financiamento ao setor agropecuário em caso de 

dificuldades na safra beneficiada. É demonstrado que o que predomina é a certeza, 

por parte de todos os agentes envolvidos, de que as dívidas de financiamento rural 

não serão cobradas em caso de uma safra mal sucedida. Argumenta-se que a 

prática de constantes prorrogações de operações de crédito rural é prejudicial ao 

sistema, pois diminui a quantidade de recursos disponíveis para novas 

contratações, bem como descapitaliza o produtor a longo prazo. Diante do exposto, 

objetiva-se com este trabalho corroborar uma proposta de contratação conjunta e 

obrigatória de Crédito e Seguro Rural, o Crédito Seguro. Este argumento é baseado 

na literatura sobre regras ao invés de discrição em gestão. A proposta contempla 

uma apólice de seguro contendo cláusulas como desconto progressivo, franquia e 

verde. Um mapeamento do risco climático microrregional é apontado como solução 

para fixar alíquotas. Isso permitirá melhorias para a agropecuária, aumento do 

financiamento e mais seguros. 

 

Palavras chave: Seguro Rural, Crédito Agropecuário, Regras, Discrição, 

Expectativa Racional. 
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ABSTRACT 

Credit operations for agricultural financing in case of bad harvest are analyzed. It is 

shown that rural finance debts are not charged when a bad harvest happens. It is 

argued that extensions of loans are harmful to the system because they decrease 

the amount of resources available for new contracts. The objective of this study is to 

corroborate a proposal for joint recruitment and binding of Credit and Rural 

Insurance, the Safe Credit. This argument is based on the literature of rules rather 

than discretion in management. Our policy includes clauses such as progressive 

discount, franchise and green. A mapping of micro-regional climate risk is indicated 

as a solution to set aliquots. This will allow improvements to agriculture, higher 

funding and more insurance. 

 

KEY WORDS: Rural Insurance, Agricultural Credit, Rules, Discretion, Rational 

Expectation.  

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva do agronegócio no Brasil é importante devido à produção 

de alimentos, fibras e energia, em quantidade e qualidade suficientes para garantir o 

abastecimento da população, à participação no Produto Interno Bruto (PIB), à 

quantidade de empregos gerados e à participação na balança comercial advinda da 

exportação de produtos agropecuários. O principal setor componente da cadeia do 

agronegócio é a agropecuária, conforme Bacha (2012), e corresponde a 

aproximadamente 5% do PIB (Ipea Data, 2013). 

Em muitos países, como União Europeia, Estados Unidos e Japão, o setor 

agropecuário recebe incentivos e subsídios devido às características do setor como: 

grande exposição a riscos climáticos e sanitários, dificuldade de ajuste de oferta e 

demanda e consequente volatilidade de preços, além da tendência da população do 

campo migrar para a cidade em busca de um modo de vida mais fácil e com maior 

disponibilidade de recursos, fatos estes que comprometem, entre outras coisas, a 

segurança alimentar de toda a nação. Por isso, existem no Brasil políticas de 

fomento à agricultura e a manutenção da vida no campo como políticas de crédito, 

garantia de preço mínimo, seguro rural, além de pesquisa e extensão rural, de 

acordo com Bacha (2012).   

O setor rural no Brasil, devido ao seu destaque na economia nacional, é o que 

recebe uma das maiores dotações de recursos financeiros através da política de 

crédito rural. Devido à extensão geográfica do país, facilitar o acesso do 

agropecuarista ao financiamento é tarefa complexa. De acordo com Ramos e Martha 

Júnior (2010), o crédito rural é considerado o alicerce da política agrícola brasileira e 

um dos principais instrumentos de apoio ao setor. Embora existam diversas fontes, 

como poupança rural, fundos constitucionais regionais, bancos de desenvolvimento, 

e recursos livres, em sua maior parte os recursos destinados ao crédito rural no país 

provêm da exigibilidade dos depósitos à vista dos agentes financeiros. Na prática 

uma parte dos valores dos depósitos à vista dos bancos comerciais deve ser, 

obrigatoriamente, destinada a operações de custeio, investimento e comercialização 

da produção agrícola e pecuária a juros fixados pelo Banco Central. Atualmente o 
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Banco Central fixa a exigibilidade em 34% dos depósitos a vista, e a taxa de juros 

em 8,75% ao ano, conforme Manual de Crédito Rural – MCR, BACEN (2015). 

Sendo a atividade rural suscetível a riscos de quebra de safra e/ou queda de 

preço, conforme Buainain et al. (2014), as operações de crédito das atividades 

beneficiadas possuem grande risco operacional, o que restringe uma oferta maior do 

produto pelas instituições financeiras. Existe ainda por parte dos produtores e suas 

entidades de classe uma forte pressão a cada safra visando à renegociação de 

dívidas, conforme Silva (2010). Ainda conforme o autor, em geral, os gestores das 

políticas agrícolas cedem a estas pressões e a cada ano são autorizadas 

prorrogações e renegociações das dívidas rurais por meio de resoluções específicas 

da Autoridade Monetária (Banco Central do Brasil), alterando a forma de pagamento 

original e alongando-a para, em alguns casos, até 10 anos após a data inicialmente 

prevista. Esta prática discricionária, embora possa ser considerada ótima do ponto 

de vista imediatista, pode, a longo prazo, tornar-se inviável visto que a cada 

prorrogação das operações da colheita anterior, o produtor tem seus recursos para 

aplicação na safra atual diminuídos, tornando a sua dívida eterna e impagável, bem 

como a disponibilidade de recursos para novas operações diminuem por estarem 

atrelados às operações de safras passadas. 

Uma forma palpável de se mitigar os riscos de uma safra mal sucedida é 

através do uso de mecanismos de seguro rural, cujos representantes inseridos em 

nossa política agrícola são: o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural – 

PSR e o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO). Estas 

ferramentas são ainda pouco difundidas entre os produtores rurais devido ao seu 

alto custo de implementação pelas instituições financeiras, inexistência de 

obrigatoriedade de que sejam ofertados pelas mesmas, histórico de inexistência de 

recursos para cobertura do seguro em caso de sinistro, além do risco moral, na 

medida em que os produtores segurados tendem a se sentir confortáveis para, 

diminuindo seus custos, não tomarem os mesmos cuidados com a lavoura, conforme 

descreve Bacha (2012).  

O estudo realizado por Távora (2014) sobre renegociação de dívidas rurais, 

aponta a exigência de seguro rural para operações de crédito rural passiveis de 
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renegociação como uma importante ferramenta para mitigar o problema das 

constantes renegociações das dívidas rurais.  

É necessário ressaltar que as operações de Crédito Rural destinadas a 

pequenos produtores, no âmbito no Programa Nacional de Agricultura Familiar – 

PRONAF, já possuem obrigatoriedade de contratação conjunta de alguma 

modalidade de Seguro, e que o Banco Central do Brasil prevê em seu Manual de 

Crédito Rural – MCR a obrigatoriedade de contratação de alguma modalidade de 

seguro a partir da safra 2016/2017 também para os médios e grandes produtores e 

que, para estes segmentos, a proposta vem sendo prorrogada a 3 safras, sempre 

para a safra seguinte, conforme Manual de Crédito Rural - MCR– BACEN (2015), 

por pressão dos agentes financeiros operadores de Crédito Rural, sob alegação de 

falta de estrutura para cumprimento da norma. 

Diante do exposto, o objetivo desse trabalho é corroborar uma política 

agrícola que crie uma regra fixa de obrigatoriedade de contratação conjunta de 

Crédito e Seguro Rural, que abranja os segmentos de pequenos, médios e grandes 

produtores rurais, em contraponto às medidas discricionárias adotadas 

tradicionalmente pelos gestores da política agrícola no Brasil (a discrição implica 

selecionar a decisão dada a situação corrente). Tal regra teria o intuito de tornar o 

ambiente de disponibilização de crédito menos exposto às oscilações causadas por 

constantes prorrogações e renegociações de vencimentos de operações de 

financiamento agropecuário.  

O trabalho apresentará, além deste capitulo introdutório e das referências 

bibliográficas, outros seis itens. No próximo capitulo é apresentada a revisão de 

literatura, que servirá como base teórica desta dissertação. Em seguida será 

descrita brevemente a metodologia adotada na pesquisa. Posteriormente são 

apresentados e discutidos dados inerentes ao agronegócio e às políticas de Crédito 

e Seguro Rural. Em seguida é apresentado o modelo que é o fundamento teórico da 

proposta feita neste trabalho, além de um capítulo com o detalhamento da proposta 

propriamente dita e o último é a conclusão. 

  



  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

  



  

5 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O desempenho atual do setor agropecuário no Brasil, deve-se às políticas 

públicas implementadas em períodos anteriores, mais especificamente há algumas 

ou muitas décadas, conforme Gasques, et al. (2010). Neste sentido, para discussão 

do tema proposto, assume grande importância uma explicação sobre o histórico 

referente às políticas de Crédito Rural e posteriormente de Seguro Rural no país. 

Bacha (2004) define Crédito Rural como um mecanismo de crédito ao setor 

agropecuário a taxa de juros em condições divergentes das de livre mercado. Na 

prática, o Crédito Rural se refere a operações de financiamento das atividades rurais 

com taxas muito abaixo das praticadas em outros tipos de financiamento, conforme 

descreve Cidade de Araújo (2011), que demonstra que, muitas vezes, o Crédito 

Rural apresentou juros reais negativos, com taxas anuais inferiores aos índices de 

inflação, algo impensável em outras carteiras de crédito.  

As primeiras ações destinadas ao financiamento do setor rural no Brasil 

datam de 1885, com a instituição e reconhecimento do mecanismo de “Penhor 

Agrícola” em decreto imperial, conforme descreve Ramos e Martha Junior (2010). Os 

mesmos autores relatam que somente no ano de 1937, através da lei nº 492, o 

governo regulamentou um instrumento de crédito oficial para o setor, a “Cédula 

Rural Pignoratícia”, que, usado até os dias atuais, se refere a um título de crédito, 

emitido pelos produtores rurais, em favor de uma instituição financeira, cuja garantia 

de pagamento é a produção financiada, ou seja, o “penhor agrícola”. Conforme 

Ramos e Martha Junior (2010), na fase inicial as instituições responsáveis por 

operar o Crédito Rural eram o Banco do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A. e o 

Banco do Nordeste do Brasil S.A., instituições que hoje são os órgãos básicos do 

Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) conforme Manual de Crédito Rural – 

MCR - BACEN (2015), como será visto mais à frente. 

Rodrigues et al. (1978), citado por Ramos e Martha Junior (2010) relatam que 

a lei nº 492 de 1937 garantiu boa disponibilidade de crédito aos produtores e serviu 

como base para a estruturação da política agrícola do país. Ainda conforme os 

autores, não obstante, dada a limitação geográfica de atuação das instituições 

financeiras atuantes à época, havia concentração de recursos e, por consequência, 
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limitação da abrangência da política pública, o que comprometeu, naquele momento, 

sua efetividade como instrumento de fomento à produção e modernização do setor.  

Rodrigues et al. (1978), Leite (2001) e Ramos e Martha Junior (2010) 

concordam que o grande marco na história da política agrícola brasileira foi a 

criação, em 1965, do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que se trata de um 

conjunto de normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN), em consonância com as políticas de desenvolvimento agropecuário, 

controlado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e operacionalizado 

pelas instituições financeiras integrantes, a saber: o Banco do Brasil S.A., o Banco 

da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste do Brasil S.A., considerados os órgãos 

básicos, os órgãos vinculados, sendo eles, Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), agências de fomento, bancos estaduais, inclusive de 

desenvolvimento, bancos privados, Caixa Econômica Federal (CEF), cooperativas 

autorizadas a operar em crédito rural e sociedades de crédito, financiamento e 

investimento, além de outras instituições integrantes do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo, conforme Manual de Crédito Rural – MCR - BACEN 

(2015). A principal característica do SNCR é o caráter de obrigatoriedade de atuação 

nas carteiras de Crédito Rural à toda instituição financeira, pública ou privada, com 

movimentação de depósitos à vista em contas correntes, com atribuição de um 

percentual de exigibilidade (hoje 34% dos depósitos à vista), estabelecendo multas e 

determinando o recolhimento compulsório ao Banco Central, sem correção, sobre o 

valor não direcionado às carteiras agropecuárias, conforme Manual de Crédito Rural 

– MCR - BACEN (2015). Ramos e Martha Junior (2010) relatam que com a 

integração de toda a rede de instituições financeiras do país ao SNCR ouve 

substancial aumento na disponibilização de crédito aos produtores, penetração em 

todo o território e, por conseguinte, aumento na abrangência da política pública. 

Cidade de Araújo (2011) em estudo sobre a experiência brasileira na política 

de crédito agropecuário divide em dois períodos a era pós criação do SNCR em 

1965. De 1969 a 1985 e de 1986 a 2009. Sobre o primeiro momento o autor relata 

que (p. 56): 
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O desempenho do sistema nacional de crédito rural alcançou os 
objetivos de: i) financiar o custeio e a comercialização de muitos 
produtos; ii) facilitar a adoção e a difusão de modernos insumos, 
inclusive fertilizantes e máquinas agrícolas; e iii) viabilizar o processo 
de acumulação de capital e crescimento (extensivo) do produto 
agropecuário. Entretanto, o objetivo de fortalecer economicamente os 
pequenos agricultores do país não foi alcançado.  

 

Sobre o período de 1986 a 2009 o autor relata inicialmente uma drástica 

diminuição no volume de crédito disponibilizado aos produtores causada pelas 

fragilidades fiscais apresentadas pelo país, principalmente nas décadas de 80 e 90. 

A diminuição nos volumes de crédito oficial teria sido compensada pela abertura 

comercial, que proporcionara diminuição nos custos dos insumos importados, 

notadamente fertilizantes, defensivos e maquinas agrícolas, bem como a melhoria 

dos preços dos produtos de exportação. Como medida de ajuste e de estimulo a 

disponibilização de crédito oficial novas fontes de recursos foram disponibilizadas 

neste período, como a poupança rural e os recursos provenientes do BNDES que 

passou a atuar fortemente em programas agropecuários. O mesmo autor descreve 

que a partir de 2003, com a criação do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o 

PRONAF, ouve significativa melhora na disponibilização de crédito aos pequenos 

produtores, com este instrumento ajudando a difundir nas pequenas propriedades as 

tecnologias antes disponíveis somente nas grandes propriedades. 

De acordo com Bacha (2012) a política de Crédito Rural é necessária e se 

justifica por atuar como incentivo aos produtores, visto que os mesmos não tem 

como fixar seus preços no mercado, pois são tomadores de preço, ou seja, recebem 

por sua produção apenas o que o comprador deseja pagar.  

Para Marques (2009) o Crédito Rural é a base de todas as políticas públicas 

voltadas ao meio rural, e afirma que sem ele, todo o processo tecnológico atual não 

existiria. Já para Buainain et al. (2014) o crédito rural junto com o seguro rural e o 

Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, compõem o tripé da política 

agrícola nacional e, de forma crítica, avaliam esta característica como negativa, visto 

considerarem que outras ferramentas também deveriam ter a mesma atenção por 

parte dos gestores das políticas, como a defesa sanitária, comércio exterior, 

infraestrutura e logística, além de Ciência, Tecnologia e Informação para a 

agricultura. Ainda de acordo com os autores, o crédito rural tem sido a principal 
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ferramenta de apoio ao setor agropecuário desde o início do século 19, quando era 

parte das políticas de fomento à produção cafeeira. Não obstante a crítica a menor 

importância dada pelos governantes as demais ferramentas de políticas públicas 

destinadas ao setor agropecuário, os autores constatam que, diferentemente de 

outros setores produtivos, a sazonalidade das atividades agropecuárias, no que 

tange a aplicação de recursos e obtenção de receitas, torna o setor altamente 

dependente de capital de giro, característica esta que é presente não apenas no 

Brasil, mas também em outras economias de importância agrícola. 

Almeida e Zylbersztajn (2012), comparando qualitativa e quantitativamente os 

mecanismos de crédito rural no Brasil e nos Estados Unidos observaram que, em 

ambos os casos, a imprevisibilidade inerente a atividade agropecuária, fortemente 

dependente de fatores climáticos e mercadológicos, confere forte resistência das 

instituições financeiras a concessão de mais operações de crédito. Os autores 

afirmam ainda que, no caso brasileiro, em oposição ao que acontece nos Estados 

Unidos, a percepção, por parte das instituições financeiras, de um sistema judiciário 

relativamente fraco contribui para a restrição de oferta de crédito rural, visto a 

dificuldade de tomada das garantias dadas nos financiamentos. Os autores 

demonstram que em um cenário onde prevaleça maiores certezas de cumprimento 

das obrigações assumidas pelos tomadores de crédito, como no caso dos Estados 

Unidos, existiria maior concorrência entre os agentes financeiros e maior oferta de 

crédito aos produtores rurais.  

Para Silva (2010) a insegurança jurídica nas operações de crédito tem levado 

a recorrentes renegociações de dívidas contraídas em operações de custeio, 

investimento e comercialização das diversas safras agrícolas. Ainda conforme o 

autor, este assunto é recorrente em todo governo, independente do partido que 

esteja no poder, pois a força do que se conhece como Bancada Ruralista do 

Congresso é conhecida há anos e pressiona o executivo, inclusive internamente, 

pois geralmente a indicação do Ministro da Agricultura passa por este grupo. 

Ainda de acordo com Silva (2010), espalhou-se no Brasil uma “cultura de não 

pagar” entre os tomadores de crédito rural, fato este explicitado pelo autor que 

constatou que em 2009 quase um quarto dos recursos destinados ao crédito rural do 
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Banco do Brasil estavam presos às operações de renegociação de dívidas. Segundo 

o autor (p.180): 

 

O Banco se aproxima rapidamente de ver comprometidos um real 
de cada quatro dos seus recursos do crédito rural com a rolagem de 
dívidas de maus pagadores, as quais historicamente resultam num 
perdão total (ou quase isto), com o correspondente prejuízo 
repassado ao Tesouro Nacional (vale dizer, aos contribuintes!). Além 
do que aumenta o grau médio de risco associado à carteira dos que 
saldam seus compromissos em dia, fazendo com que os “bons 
pagadores” se tornem literalmente solidários (o que significa “pagar 
por”, na terminologia bancária) com os inadimplentes.... 

 

Silvestrini e Lima (2012) afirmam que o processo conhecido como 

securitização das dívidas rurais, iniciado em 1995, se caracterizou como maior caso 

de renegociação de dívidas já feito no país e evitou que todo o sistema financeiro 

nacional entrasse em bancarrota. Fato que mostra a dependência de toda a 

economia do país de um sistema altamente susceptível a manipulações políticas de 

renegociações das operações de crédito rural. 

De acordo com Rezende e Kreter (2007) existe um “entorpecimento” dos 

agentes envolvidos (instituições financeiras, fornecedores de insumos e os próprios 

agricultores) pois os riscos ligados à frustração da safra, seja por fatores climáticos, 

seja por fatores econômicos, são sempre subestimados devido a certeza de que 

haverá renegociação das dívidas contraídas para aquela safra. Os autores afirmam 

que (p. 14): 

 

o problema consiste nessas expectativas de que eventos 
adversos não trarão consequências negativas para as partes 
envolvidas – como, por exemplo, perda de terra dos agricultores 
dada em garantia aos empréstimos – simplesmente porque o 
governo intervém e não deixa que isso ocorra. 

 

No ambiente dos negócios financeiros agropecuários, a crença na 

possibilidade de renegociação constante dos débitos vencidos se alastrou. A análise 

acadêmica chama a situação na qual o agente econômico tem a possibilidade de 
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decidir o que fazer em uma data quando está de posse de toda informação 

disponível (sobre o futuro e o presente pois as notícias - "news" - do passado já 

foram incorporadas nas de atualmente) para a sua escolha naquele dia de 

expectativas racionais. Esta é uma das contribuições de Lucas (1972) e de Sargent 

e Wallace (1975) à teoria econômica. A expectativa racional da prática dos negócios 

financeiros agropecuários por parte dos atores (agropecuaristas, bancos e governo) 

gera a possibilidade de reotimizar, uma busca incessante da melhor ação, o que 

envolve um processo de "feedback". Em um ambiente no qual todos os agentes 

agem com suas expectativas racionais, uma prática discricionária, que se entende 

como aquela que o agente sempre pode alterar (uma solução para cada caso) 

produz resultados piores no longo prazo, não sustentáveis. Uma solução alternativa 

e superior é a implementação de regras de conduta simples e claras que mesmo 

não atingindo o máximo a cada ação, garante a sustentabilidade da operação 

(entendida neste contexto como a política agrícola em geral) por período de tempo 

maior, apesar de se tratar de uma segunda alternativa (o chamado plano b). 

Coloquialmente, a essência de tal teoria pode ser traduzida, livremente, por "o ótimo 

é o inimigo do bom"; muitas vezes o bom é o suficiente. A prova de que regras 

produz resultados melhores que discrição é da autoria de Kydland e Prescott (1977).  

Souza (2006) em sua revisão de literatura sobre a evolução dos estudos de políticas 

públicas nos ensina que (p. 35): 

 

O elemento credibilidade das políticas públicas também ganhou 
importância, ou seja, a prevalência de regras pré-anunciadas seria 
mais eficiente do que o poder discricionário de políticos e burocratas, 
contido nas políticas públicas. O fator credibilidade passou a ser 
fundamental para políticas como a monetária, mas também 
influenciou o novo desenho das políticas públicas em várias outras 
áreas. A credibilidade baseia-se na existência de regras claras em 
contraposição à discricionariedade dos decisores públicos e 
burocratas, a qual levaria à inconsistência. Além do mais, a 
discricionariedade gera altos custos de transação. Assim, a 
discricionariedade, de acordo com esta visão, seria minimizada ou 
eliminada, delegando poder a instituições bem desenhadas e 
‘independentes’ do jogo político e fora da influência dos ciclos 
eleitorais. 
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Para Lima e D'Ascenzi (2014) limitar, regular e controlar a discricionariedade 

dos implementadores de políticas públicas são questões fundamentais na 

administração pública, visto que esta se caracteriza como a tomada de decisão de 

acordo com as situações correntes e pode ser utilizada para acobertar situações que 

não estão ligadas as intenções iniciais da política pública, portanto, para os autores, 

políticas públicas baseadas em regras claras e especificas facilitam a difusão do 

plano inicialmente proposto pela política pública. 

Buainain et al. (2014) defendem que a agricultura do país, se conduzida sem 

as ferramentas adequadas para mitigação de riscos, pela própria natureza das 

atividades e pelo relacionamento com as demais áreas da economia, pode afetar o 

bem estar de toda a sociedade. Ainda segundo os autores (p. 843): 

 

As adversidades climáticas geram significativas perdas de 
produção, podendo levar o produtor rural a um ciclo vicioso que 
começa com o endividamento assumido antes do plantio da safra 
perdida e atinge a safra seguinte com a incapacidade em obter 
recursos para investir na nova lavoura. Tolhido do acesso ao crédito 
pela inadimplência e com o patrimônio comprometido, o produtor 
entra num ciclo de renegociações intermináveis com custos elevados 
para todos os envolvidos, produtores, financiadores, Tesouro e 
sociedade. 

 

Para Wedekin (2011), citado por Buainain et al. (2014) agricultura é uma 

atividade econômica que envolve riscos elevados, sendo os quatro grandes riscos o 

risco de produção, que se refere a possibilidade de quebra de safra devido a 

problemas climáticos e sanitários, o risco de preço, decorrente da volatilidade dos 

mercados dos produtos agrícolas, o risco de crédito, que traduz a dificuldade no 

acesso aos recursos ou a dificuldade de cumprimento das obrigações assumidas, e  

ainda o risco de contrato, referente a possibilidade de rompimento de contratos que 

regulam os mercados. Ainda de acordo com Buainain et al. (2014) a modernização 

do setor rural, com utilização de novas tecnologias, especialização dos produtores e, 

sobretudo, a intensificação dos custos de produção, têm contribuído para aumentar 

os riscos relativos à atividade rural, devido sobretudo a dependência de grandes 

volumes de recursos financeiros para condução das lavouras. Para Fornazier, Souza 

e Ponciano (2012) os riscos, isoladamente ou em conjunto, podem diminuir as 
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receitas dos produtores no curto prazo, impedir o pagamento de dívidas assumidas 

para o custeio das lavouras e com isso, no longo prazo, comprometer a continuidade 

das atividades. 

Um instrumento de mitigação de riscos das atividades agropecuárias é o 

seguro rural. De acordo com Fornazier, Souza e Ponciano (2012), o seguro rural é 

ferramenta fundamental para modernização da agricultura brasileira, bem como a 

garantia de sua competitividade. Segundo os autores o mesmo poderia garantir 

maior disponibilidade de recursos aos produtores, visto trazer maior segurança tanto 

a tomadores quanto a credores, afetando positivamente a oferta e a demanda de 

Crédito Rural.  

Cunha (1999) citado por Fornazier, Souza e Ponciano (2012) relata que as 

primeiras tentativas de estabelecimento de ferramenta de seguro rural no Brasil 

datam dos fins dos anos 1930, quando a secretaria de agricultura do Estado de São 

Paulo criou um prêmio de seguro para indenização de agricultores que perdessem 

suas lavouras devido aos problemas causados por granizo. Desde então, relatam os 

autores, as tentativas de estabelecimento de ferramentas de seguro rural no país 

não tiveram grande êxito, sendo muitas vezes levado a descrédito pelos próprios 

gestores das políticas públicas, como no caso do PROAGRO - Programa de 

Garantia da Atividade Agropecuária, seguro safra criado em 1973, que devido a 

problemas de prejuízo ao tesouro nacional e desconfiança por parte dos 

agricultores, caiu em total desuso a partir da década de 1990. 

O seguro rural é utilizado em diversos países desenvolvidos, como União 

Europeia, Estados Unidos e Japão, inclusive como forma de remuneração dos 

agricultores em caso de crise de preços. Porém, no Brasil, as operações de seguro 

rural são incipientes e o principal motivo para isso é cultural, de acordo com Almeida 

(2007). Para o autor, o cenário é tal que somente os agricultores com maior 

propensão ao risco procuram o seguro rural, em concordância com Buainain et al. 

(2014), em um caso claro de assimetria de informação, como descrito por Akerloff 

(1970), o que faz com que os valores dos prêmios dos seguros sejam elevados, 

afastando os produtores rurais deste produto. Uma tentativa de neutralizar este tipo 

de falha de mercado, causada pela falta de informação dos segurados pelas 

instituições financeiras, seria estabelecer um incentivo financeiro aos produtores 
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com histórico de não ocorrência de sinistro. Esta prática consiste em uma variação 

do que se convencionou chamar na literatura financeira de cadastro positivo de 

clientes. De acordo com Mourão (2006), esta vantagem serviria também como uma 

sinalização para o produtor de que é mais lucrativo a não utilização da indenização 

do seguro. 

Para Almeida (2007), uma massificação das operações de seguro rural no 

Brasil poderia, além de proteger o produtor em caso de frustração de safra, influir 

diretamente na diminuição dos riscos relativos à concessão de crédito ao produtor, 

pois estaria diretamente ligado à diminuição da inadimplência. Cabe ressaltar que, 

segundo este autor, a contratação conjunta de crédito rural e seguro rural não se 

caracteriza como “venda casada”, por ser amparada em legislação que autoriza a 

constituição de seguro como garantia em operações de crédito, conforme o art. 58 

da Lei nº 8.171/91 (BRASIL, 1991).  
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3 MÉTODO 
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3 MÉTODO 

 

A pesquisa possui abordagem qualitativa.  

Conforme Severino (2007), quanto a natureza das fontes de pesquisa 

utilizadas para abordagem e tratamento do objeto do trabalho, a pesquisa realizada 

é de caráter bibliográfico, com embasamento em registros de trabalhos 

anteriormente elaborados por outros pesquisadores. O trabalho classifica-se 

também como dissertação de mestrado, na medida em que busca pesquisar 

argumentos e fatos e, através destes, demonstrar proposição.  

O trabalho foi constituído conforme as etapas apresentadas na tabela 1.  

 

Tabela 1: Etapas do desenvolvimento do trabalho. 

Etapa Procedimento Realizado 

1   –   Levantamento de dados junto a órgãos públicos, como 

BACEN, IPEA, USP e MAPA. 

Levantamento manual de dados nas 

bases disponíveis na internet. 

2   – Levantamento e Análise de trabalhos sobre política agrícola e 

regras de gestão de políticas públicas.. 

Levantamento nas bases do Google 

Acadêmico, Scielo e Outras bases 

disponíveis na internet. 

3 – Análise do confronto entre as formas de gestão 

(Discricionariedades x Regras) 

Levantamento crítico das hipóteses 

4 - Proposta de alteração na forma de gestão da política agrícola 

brasileira. 

Proposta e conclusão do trabalho 

utilizando-se dos conceitos levantados. 

 

Os dados levantados foram os apresentados entre 2008 e 2014 em bases 

disponibilizadas na rede mundial de computadores (internet) pelas instituições: 

Banco Central do Brasil – BACEN, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 

IPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada– CEPEA/USP e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Ressalta-se que foram 

utilizados dados os mais atuais quanto possível, dentro dos disponibilizados pelos 

referidos órgãos até a data de elaboração deste trabalho. Foi utilizada a estatística 

descritiva, não cabendo abordar a inferência estatística aos dados no que se refere 

ao objeto de estudo deste trabalho. 
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 Foram realizados levantamentos e pesquisas em trabalhos científicos de 

autores nacionais da área de política agrícola e autores internacionais atuantes em 

economia e gestão. Através da leitura e interpretação dos trabalhos dos autores foi 

possível constatar o modo recorrente utilizado pelos gestores das políticas agrícolas 

no Brasil e contrapor a uma proposta alternativa, baseada em argumento 

matematicamente comprovado, desenvolvido por autores internacionais. Nesta linha 

foi proposto um novo modelo de gestão da política de financiamento agropecuário 

no Brasil. 
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4 DADOS E DISCUSSÃO 
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4 DADOS E DISCUSSÃO 

 

A tabela 2 apresenta a participação do setor agropecuário no PIB e o Produto 

de toda a cadeia do agronegócio que inclui, além da agropecuária, os setores de 

insumos, indústria e distribuição. A importância do setor para a economia do Brasil 

fica evidente. 

 

Tabela 2: PIB Agropecuário, do agronegócio e total (R$ milhões) de 2008 a 2014. 

 

Fontes: Ipea Data, IBGE (Contas Nacionais, 2014) e CEPEA-ESALQ-USP. 

 

Na tabela 3 consta o número de contratos de crédito rural, o valor total, a 

quantidade de contratos com o Programa de Subvenção ao Seguro Rural -PSR, a 

quantidade de contratos vinculados ao Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária - Proagro, e a participação dos contratos com algum seguro (PSR ou 

Proagro) no total, entre 2008 e 2014. Nota-se que a parte dos contratos com algum 

tipo de seguro é minoritária e possui enorme potencial de crescimento. No caso do 

Proagro, deve-se mencionar que a participação existente refere-se apenas aos 

contratos estabelecidos com bancos públicos como o Banco do Brasil e Banco do 

Nordeste e os Bancos Cooperativos. As demais instituições financeiras, como os 

grandes bancos privados, que são atuantes em crédito rural, não atuam de forma 

plena em contratos com Proagro devido à ausência de regras claras que 

regulamentem esta ferramenta no país. Em geral os bancos privados e suas 

seguradoras veem o mercado de seguros agrícolas como de grande potencial e 

como uma nova fronteira a explorar. Comparativamente a mercados mais 
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desenvolvidos como o dos Estados Unidos e da Europa, no Brasil ainda existe um 

grande caminho a percorrer para tornar o seguro agrícola um produto de aceitação 

por todos os agentes envolvidos, sejam eles agricultores, agentes financeiros e 

mesmo os gestores de políticas públicas. Nesse sentido, o abandono de políticas 

discricionárias e a adoção de regras claras e fixas é um caminho essencial para o 

fortalecimento desse mercado. 

  

Tabela 3: Contratos de crédito rural: sem (e com) vínculo a PSR e Proagro, entre 2008 e 2014. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (Anuário Estatístico de Crédito Rural, 2012, Matriz de dados do crédito 

rural, 2013 e 2014, Relatório Circunstanciado Proagro 2004-2012 e 2011-2014, e MAPA,2014). 

 

Na tabela 4 consta a quantidade de comunicações de perdas, os eventos 

causadores das perdas, o percentual dentro de cada ano para cada evento, bem 

como o percentual médio dos cinco anos para cada evento, em lavouras custeadas 

em operações de crédito rural, de 2008 a 2014. É observado que no período 

destacado o principal evento motivador das comunicações de perdas foi a seca, 

seguido por geada e chuva excessiva, fato que demonstra que as causas de perdas 

nas lavouras e consequente motivadores de solicitação de prorrogações nos 

vencimentos dos contratos de crédito rural são conhecidas ex ante pelos gestores 

das políticas agrícolas, o que pode abrir a possibilidade de atuação de forma mais 

abrangente das ferramentas de seguro rural, na medida em que forem adotadas 

medidas para que sejam conhecidas, além das causas, também as localidades de 
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maior ocorrência destes eventos, e desta forma, incentivar ou mesmo inibir 

determinados plantios em áreas conhecidamente problemáticas. 

 

Tabela 4: Comunicação de Perdas de operações com Proagro, por modalidade de evento e 
ano.

 

Fonte: Banco Central do Brasil (Relatório Circunstanciado Proagro, 2004-2012 e 2011-2014). 

 

Na tabela 5 estão exemplos das medidas discricionárias adotadas pelos 

gestores das políticas agrícolas. São autorizações do Banco Central específicas 

para benefício de agricultores afetados por problemas climáticos em diversas 

regiões nas últimas safras. Pode-se constatar que medidas como essas se tornaram 

comuns. Esse contexto corrobora com a expectativa dos agentes de que as dívidas 

rurais não serão cobradas, o que contamina todo o mercado de crédito rural do país. 
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Tabela 5: Resoluções do Banco Central sobre renegociações de dívidas de crédito rural agosto 

de 2009 a outubro de 2013. 

Resolução Objeto

4.272, de 2/10/2013

Autoriza a renegociação de operações de crédito rural destinadas à produção de 

soja, milho e trigo, contratadas por produtores rurais nas Safras 2003/2004 a 

2010/2011, nos municípios atingidos por estiagem nos anos de 2005 e 2012, no 

estado do Rio Grande do Sul.

 4.301, de 9/1/2014

Altera a Resolução nº 4.289, de 22 de novembro de 2013, que autoriza a 

renegociação de parcelas de financiamentos rurais vinculadas a lavouras de café 

arábica.

4.252, DE 16/7/2013 

Altera as Resoluções ns. 4.211 e 4.212, de 18 de abril de 2013, que tratam da 

renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento de 

agricultores familiares e produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da 

estiagem na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene).

4.211, DE 18/4/2013 

Autoriza a renegociação das parcelas com vencimento em 2012, 2013 e 2014, de 

operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas por produtores 

rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem na área de atuação da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

 4.212, DE 18/4/2013 

Autoriza a renegociação das parcelas com vencimento em 2012, 2013 e 2014, de 

operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas, no âmbito do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), por 

agricultores familiares que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem na área de 

atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

4.118, DE 2/8/2012 
Autoriza a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento 

contratadas por produtores de laranja.

4.082, DE 22/5/2012 

Autoriza a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento 

para produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem na área de 

atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e das 

enchentes na região Norte.

4.048, DE 26/1/2012 

Autoriza a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento 

para produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem em alguns 

municípios dos estados da região Sul.

3.952, DE 24/2/2011 Autoriza a prorrogação dos prazos de vencimento das operações de EGF de arroz.

3.774, DE 26/8/2009 

Dispõe sobre a autorização antecipada para prorrogação de operações de crédito 

de custeio, de tratos culturais e de colheita contratadas no âmbito do Fundo de 

Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

Fonte: Banco Central do Brasil, Pesquisa de Normativos, 2015. 

 

  



  

��
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 O MODELO FUNDAMENTAL 
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5 O MODELO FUNDAMENTAL 

 

De acordo com o artigo de Kydland e Prescott (1977), políticas públicas 

discricionárias geram resultados inconsistentes mesmo quando o objetivo da política 

é bem definido assim como o momento para sua implementação. Em outras 

palavras, mesmo quando a política é ótima, o resultado não é o melhor possível. 

Nesse ponto, os autores concordam com Friedman (1948) ao mostrar que regras 

para a gestão levam a resultados superiores à discricionariedade. Para chegar a 

esta conclusão, levam em conta a crítica de Lucas (1976) que fundamenta a 

necessidade da inclusão da formação de expectativas por agentes racionais nos 

estudos econômicos. A crítica de Lucas diz que a formação racional de expectativas 

faz com que decisões de políticas tomadas baseando-se em modelos econométricos 

acabam não incorporando a mudança na estrutura desses modelos causadas pela 

repetição da política em questão, fazendo com que a busca do ótimo a cada 

momento do tempo seja inconsistente, não perpetue.  

Nesta abordagem, para que uma política seja ótima, basta que o seu gestor 

maximize a função objetivo a cada momento do tempo, levando em conta as suas 

próprias ações nos períodos anteriores e a escolha dos agentes no período atual e 

nos anteriores. No entanto, a política discricionária (embora ótima) não leva em 

conta a antecipação que os agentes afetados pela política, sendo racionais, fazem 

das escolhas do gestor ao ajustar suas próprias estratégias previamente. A política 

inconsistente toma como dadas as escolhas dos agentes em períodos anteriores, 

não incorporando o ajuste racional das expectativas. Matematicamente, tomando um 

exemplo com dois períodos, t=1,2, sendo S a função objetivo da política, x a escolha 

dos agentes e π a escolha do gestor de políticas, temos: 

 

Max S (x1,x2,π1,π2) escolhendo π2 sujeito a x1=X1(π1,π2) e x2=X2(x1,π1,π2)         (1) 

 

Note que nesse caso a atuação do gestor no período t é levada em conta 

pelos agentes em t e t-1, configurando formação de expectativas de forma racional.  



  

��
 

 

O problema de maximização resulta na política ótima com a seguinte 

condição de primeira ordem: 

2 1 2

2 2 2 2 1 2 1

0
S S X X S S X

x x x xπ π π

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

                                                        (2) 

A condição de consistência, por sua vez, é dada por: 

2

2 2 2

0
S S X

xπ π

∂ ∂ ∂
+ ⋅ =

∂ ∂ ∂
                                                                                            

(3) 

 

Cabe destacar que a condição de ótimo e a condição de consistência serão 

equivalentes se 
1

2

0
X

π

∂
=

∂
ou 

2

1 2 1

0
S S X

x x x

∂ ∂ ∂
+ ⋅ =

∂ ∂ ∂
. Isso é o mesmo que dizer que a 

política ótima será consistente se os agentes não levarem em conta as ações futuras 

do gestor de políticas ou que não existe a formação de expectativas por parte destes 

agentes. Sendo assim, matematicamente temos que a política ótima não é 

consistente e vice-versa.  

Outra situação em que a política ótima e a consistente são iguais é no caso 

em que t=1. Nesse caso, em que há apenas um período no horizonte de análise, as 

duas condições tornam-se iguais. No entanto, nesse caso não faz sentido falar em 

consistência que envolve o conceito de duração ao longo do tempo. 

Um exemplo clássico da aplicação desses conceitos construídos por Kydland 

e Prescott (1977) é o de uma política econômica que vise conciliar inflação baixa e 

desemprego mínimo possível, no qual a antecipação racional da política pode levar 

à seguinte situação representada na figura 1 a seguir onde xt representa o excesso 

de inflação corrente sobre a inflação que levaria ao desemprego natural no período t, 

ut é a taxa de desemprego em t e u* é a taxa natural de desemprego. As retas 

paralelas são Curvas de Philips e as demais são curvas de indiferença. 
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Figura 1 Equilíbrio consistente e ótimo  

 

Fonte: Kydland e Prescott (1977)  

 

A figura 1 nos mostra que a presença de expectativas racionais leva a uma 

relação entre inflação e desemprego que gera um equilíbrio no qual a economia, ao 

atingir a taxa de desemprego natural, encontra-se num patamar superior de inflação 

em relação ao ótimo, implicando em perda de bem estar social, representada pela 

diferença de utilidade entre as curvas de indiferença que tangenciam as respectivas 

curvas de Philips nos pontos O e C. Toda essa argumentação nos leva a entender a 

gestão de políticas como um jogo que, na presença de expectativas racionais, pode 

levar a adoção de políticas inconsistentes ao longo do tempo. Assim, de acordo com 

essa abordagem, a melhor estratégia para o gestor de políticas seria a adoção de 

regras de gestão em contraposição à discricionariedade, evitando assim que haja 

incentivo para mudar os rumos da política ao longo do tempo de forma a se buscar 

situações ótimas.  

Um dos corolários do confronto entre o gestor de políticas e a formação 

racional de expectativas é que, mais do que a tentativa de aplicação de uma política 



  

��
 

 

ótima, o sucesso de um gestor depende de sua credibilidade perante os agentes 

afetados pela política e essa credibilidade depende da capacidade do gestor em 

realizar uma atividade, tarefa ou projeto que pode ser mais facilmente alcançado 

com o uso de regras claras, simples e transparentes que todos os envolvidos 

possam entender. 

Essa linha de argumentação é fundamental para entender o sistema de metas 

para a inflação adotado por diversos países (inclusive o Brasil), no qual uma meta de 

preços é definida e cabe ao Banco Central persegui-la. Esse é um típico caso da 

adoção de regras de gestão para coibir os malefícios do uso discricional dos 

instrumentos de política monetária. 

Esses exemplos evidenciam a importância do trabalho de Kydland e Prescott 

(1977) ao fundamentar a necessidade que os gestores de política têm de buscar 

regras possíveis de serem seguidas (e de fato as seguirem) em detrimento de 

procedimentos discricionários que buscam o ótimo a cada momento do tempo, pois 

essa busca baseada na observação da realidade num determinado período não 

contempla a mudança dessa realidade proporcionada pela antecipação que os 

agentes fazem da condução das políticas por serem racionais. 
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6 A PROPOSTA 
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6 A PROPOSTA 

 

A analogia que se pretende estabelecer entre este trabalho e o artigo de 

Kydland e Prescott dá-se pelo fato de que o modelo pode ser aplicado tanto em 

decisões relativas às políticas macroeconômicas, como no caso do regime de metas 

inflacionárias, quanto em microeconômicas, e também nas decisões referentes às 

constantes postergações de obrigações em operações de financiamento rural por 

parte dos gestores de políticas agrícolas. Na busca de resultados consistentes e 

sustentáveis no longo prazo, principalmente no que se refere a maior disponibilidade 

de recursos aos produtores e maior segurança para as instituições financeiras.  

Neste sentido, propõe-se uma regra fixa de contratação conjunta e obrigatória 

das operações de crédito rural e seguro rural, que se pretende chamar de Crédito 

Seguro (CS), com a intenção de utilizar-se regras definidas e simples ao invés de 

deixar a gestão exposta às oscilações do dia a dia e às pressões constantes por 

novas prorrogações e renegociações a cada safra. 

A principal ferramenta de seguro rural é o Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária - Proagro e, atualmente, a adesão pelos produtores rurais a este 

seguro se dá no momento da contratação da operação de crédito rural na agência 

bancária onde os mesmos possuem relacionamento. Em caso de opção pela 

contratação do mesmo, é cobrado do produtor um adicional (Adicional Proagro) que 

hoje tem um percentual que varia de 1,5% a 3% do valor do orçamento apresentado 

para a lavoura financiada, de acordo com o tipo de cultivo realizado. Os recursos 

provenientes deste adicional são administrados pelo Banco Central, e em caso de 

frustração da safra serão utilizados para liquidação da dívida adquirida no momento 

da contratação do crédito rural. Ocorre que, para a grande maioria das linhas de 

financiamento para custeio das lavouras, a oferta da contratação do Proagro pelas 

instituições financeiras é facultativa, sendo que há pouco interesse em ofertar o 

produto devido ao histórico de inexistência de recursos para cobertura de sinistros, 

aumento do risco moral, entre outros fatores. 

A regra básica proposta nesse trabalho consiste no fato de que, 

obrigatoriamente, cada operação de crédito rural contratada em todo o Sistema 
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Nacional de Crédito Rural (SNCR) seria automaticamente atrelada a uma operação 

de seguro rural, seja o seguro oficial Proagro ou qualquer seguro agrícola ofertado 

pelos agentes privados. Para fins de garantia da credibilidade da proposta, e 

considerando o histórico negativo, em um passado não tão distante, sobre o 

descontrole na gestão dos recursos para cobertura de sinistros, a regra proposta 

requer comprometimento dos gestores de políticas públicas no sentido da garantia 

de operacionalidade dos recursos destinados ao Proagro, mesmo em caso de crises 

recorrentes e severas na agricultura nacional. Deve-se ter como princípio a 

necessidade de garantia de que, em caso de problemas causados por uma grande 

estiagem, por exemplo, os produtores não sejam prejudicados por falta de existência 

de recursos para o cumprimento do inicialmente acordado entre as partes. Neste 

sentido, é fundamental que se leve em consideração a necessidade de diálogo e 

integração entre diversos órgãos governamentais, considerando que os recursos 

destinados ao Proagro hoje são provenientes não somente do adicional citado 

anteriormente, como também de recursos advindos do tesouro nacional, conforme 

Banco Central, 2014. 

Com esta base estabelecida, propõe-se três qualificações à proposta original 

que são o incentivo financeiro aos prêmios, o uso de um valor mínimo para acionar o 

seguro rural e a cláusula verde.  

A primeira se refere a um desconto na aquisição do seguro para o próximo 

ano oferecido ao agricultor que não utilize a apólice: premiar os agricultores com 

descontos progressivos no momento da aquisição do seguro (prêmio de seguro ou 

adicional Proagro) no momento da contratação do seguro a cada safra em que não 

houver sinistro.  

A segunda trata do pagamento de um valor mínimo por parte do cliente para 

acionar o seguro, colocando-se assim um piso abaixo do qual a seguradora não 

seria acionada. A ideia é usar uma cláusula de franquia para o seguro rural. Essas 

duas medidas fariam com que a safra estivesse segurada e, ao mesmo tempo, o 

agropecuarista tomasse todos os cuidados possíveis antes de acionar o seguro 

evitando o risco moral.  

A terceira característica que chamamos de cláusula verde contempla a 

introdução de um desconto na aquisição do seguro para aqueles produtores que, 
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comprovadamente, adotarem melhores práticas agrícolas como controle biológico de 

pragas, irrigação, correção do solo, adubação verde, plantio direto, entre outras. 

Práticas essas que além de levarem a uma maior produtividade também teriam 

como efeito a proteção das lavouras financiadas em caso de intempéries menos 

severas. Com essas medidas, a probabilidade do seguro rural ser acionado é 

diminuída. 

A discussão a respeito da obrigatoriedade da contratação de um seguro pelos 

agricultores encontra resistência na questão da necessidade de atribuir pesos 

diferentes a riscos desiguais, em oposição ao que consta atualmente nas normas do 

seguro agrícola oficial (Proagro) que atribui alíquotas únicas para todo o país. A 

regionalização, que parece ser, a princípio, algo lógico e aceitável, carece de 

aplicação prática, pois os resultados dos estudos que determinam o grau de risco, 

principalmente climático, nas diferentes regiões do Brasil são conhecidos através do 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), ferramenta criada em 1996 pelo 

Ministério da Agricultura, que nas últimas safras têm sido constantemente 

aperfeiçoado. Trata-se de uma ferramenta de política agrícola que indica a melhor 

época de plantio das culturas, associada aos tipos de solo e aos ciclos das 

sementes recomendadas, dentro de cada município brasileiro. De acordo com o 

Banco Central do Brasil, 2011: 

 

 É uma ferramenta técnico-científica de auxílio à gestão de 
riscos climáticos na agricultura, onde aplicam-se funções 
matemáticas e estatísticas de frequência e probabilística, tendo como 
objetivo quantificar o risco de perda das lavouras devido à ocorrência 
de eventos climáticos adversos.   

 

A importância desta ferramenta se explicita ainda mais quando se verifica os 

dados do relatório circunstanciado do Proagro, elaborado pelo BACEN (2015), que 

demonstra que entre as safras 2004/2005 e 2011/2012, em média, 85% das 

comunicações de perdas em lavouras seguradas tiveram como evento motivador a 

falta de chuvas nos períodos mais críticos para o desenvolvimento das mesmas. 
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A figura 2 contém, como exemplo, o Zoneamento Agrícola para a lavoura de 

milho no Brasil, bem como o nível e a frequência de perdas de cada região 

produtora. 

 

Figura 2 Nível e frequência de perdas em lavouras de milho 

 

 

Fonte: Coordenação Geral de Zoneamento Agrícola (2014). 

 

A inclusão de um determinado município no Zoneamento Agrícola para uma 

lavoura é condição básica para obtenção de crédito rural, conforme Manual de 

Crédito Rural do BACEN, portanto, para o desenvolvimento e consolidação de um 

sistema de seguro rural, é condição imperativa que o critério técnico prevaleça frente 

às pressões políticas, que, como demonstrado anteriormente, exercem sempre 

muito poder. Ressalta-se ainda que o desenvolvimento e consolidação de um 

sistema bem fundamentado com capacidade de previsão de riscos em cada região é 

fundamental para o estabelecimento de uma cultura de seguro agrícola no país pois 
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é do conhecimento de todos os agentes envolvidos que, por exemplo, um agricultor 

que produz na região Centro-Oeste trabalha com um risco de que um evento 

climático cause perdas em sua lavoura muito próximo a zero e que este risco é 

superior em outras regiões como o Sul e o Nordeste do país onde historicamente as 

medidas de prorrogação e renegociação das dívidas ocorrem com frequência. 

Nesse sentido, a ideia de tornar obrigatória a contratação de um seguro rural 

por agricultores que tradicionalmente não são afetados por problemas de ordem 

climática em suas propriedades será de aceitação difícil pois qualquer que seja o 

custo com a contratação do seguro para esses produtores, não lhes trará benefício, 

o que faria com que a proposta tendesse a ser rejeitada.  

Dessa forma, um estudo profundo para que sejam conhecidas as realidades 

de cada região do país e a incorporação de riscos diferentes onde se busque o 

estabelecimento de alíquotas de prêmio de seguros distintas faz-se imperioso. Sem 

isso, a proposta de contratação conjunta e obrigatória de crédito rural e seguro rural 

torna-se mais difícil.  

Segue-se assim com as medidas discricionárias de prorrogação e 

renegociação de dívidas rurais que tanto prejudicam o sistema como um todo. 

Uma alternativa de implementação realista é avançar no desenvolvimento da 

ZARC 1996 juntamente com recentes mapeamentos territoriais e climáticos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

A contratação conjunta do crédito rural com o seguro é o caminho e passa 

necessariamente pela solução da questão da regionalização de riscos climáticos no 

país.  

  



  

��
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÃO 

  



  

��
 

 

‘ 

7 CONCLUSÃO 

 

A prorrogação e renegociação de operações de crédito rural tornaram-se 

mecanismos constantes e, do ponto de vista dos agricultores, indispensáveis para a 

continuidade das suas atividades. 

A política de constantes renegociações e prorrogações das operações de 

crédito rural não se sustenta a longo prazo, visto que a cada safra os produtores 

rurais tem que arcar com despesas da safra atual e de safras passadas que foram 

renegociadas. Tal prática leva a um ciclo vicioso, onde o problema de uma safra mal 

sucedida, de fato, nunca é resolvido. Ao invés disso, o mesmo se alastra para outras 

safras tornando deficitária a atividade do produtor. 

A prorrogação e renegociação de dívidas rurais diminui a disponibilidade de 

crédito ofertado pelas instituições, visto os recursos estarem atrelados a operações 

passadas. 

Uma política de integração obrigatória entre crédito rural e seguro rural levaria 

a ganhos para todo o setor no longo prazo, visto que, elimina a possibilidade de 

prorrogações das operações e resolve o problema de imediato, a cada safra, dada a 

ocorrência do sinistro e o acionamento da apólice. Isso tornaria mais transparente a 

relação entre os diversos agentes envolvidos, além de fazer com que a 

disponibilização de financiamentos ao setor fique mais atraente para as instituições 

financeiras pois as mesmas teriam seu risco diminuído, bem como para os 

produtores rurais, que trabalhariam com menor incerteza quanto à dívida contraída. 

Cabe ressaltar a importância de se buscar uma alternativa que garanta a 

sustentabilidade financeira e altere para melhor a realidade atual do sistema de 

crédito rural no país, altamente dependente de prorrogações e renegociações. 

A solução fatídica que se propõe neste trabalho é a da contratação obrigatória 

do seguro rural com o crédito rural, um argumento que tem seu embasamento na 

literatura sobre a preferência de se estabelecer regras ao invés de discrição em 

gestão, incorporando três cláusulas tais como a do desconto progressivo, da 
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franquia e a verde, acompanhado de um mapeamento climático microrregional do 

Brasil que ofereça a possibilidade de se estabelecer uma escala de riscos mais 

confiável. 

Isso permitirá melhorias para o setor agropecuário e o crescimento dos 

mercados de crédito rural e seguro rural no Brasil. 
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