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Este material gratuito é uma ação que
visa contribuir didaticamente sobre a
importância da gestão de riscos e
mercado de seguros para o agronegócio.  
Foi elaborado sucintamente para
fortalecer e divulgar a importância do
tema. 

A iniciativa também faz parte do Curso
INFO Seguro Rural On-line, voltado para
a aprendizagem em torno de diversos
assuntos, como desenvolvimento, gestão,
benefícios, desafios, programas
governamentais, tecnologia, produtos,
serviços e  outras temáticas sobre o
assunto em pauta.  

A informação e transparência  é
fundamental para o crescimento e
desenvolvimento dos Seguros Rurais e só
é possível quando todas as partes
interessadas participam de forma aberta
a debater e compreender esse processo. 

A Comunicação clara permite que o
mercado atenda às necessidades de seus
usuários e ajudam a prevenir
complicações a longo prazo. 

O curso aborda uma ampla gama de
questões, que devem ser compreendidas
por todos que de alguma forma estão
ligados aos mercados de seguros e do
agronegócio.

Espero que gostem desse material e que
ele possa agregar a todos vocês que se
interessaram em acessá-lo!

 

Bruna Goulart
 



O Agronegócio é o motor
propulsor da economia
brasileira.

O setor fechou  2020 com receita de R$ 2 Trilões,
aumentando sua parcela no PIB de 20,5% para 26,6%.

Em 2020 cresceu 6%, enquanto a
indústria de transformação teve
queda considerável de 11,3% e a
Indústria extrativa, declinou 2,7%.



Agronegócios

A agricultura e
demais atividades

rurais são um
negócio!

Qualquer propriedade, pequena, média ou grande,
tem capacidade para ser uma unidade produtiva.
Transforma-lás em um empreendimento lucrativo

exige investimentos e gestão eficiente.
 
 



Formalização e Legalização da
propriedade rural é de extrema importância
para a maior competitividade do negócio. 

Manutenção e Organização dos registros é
estratégico para o controle das atividades
realizadas no campo.

Um dos primeiros passos
para um negócio
lucrativo:

Registros e
Formalização.



Quanto é gasto em uma temporada.
Onde os custos podem ser melhor
gerenciados.
Quais insumos funcionam melhor e boa
análise dos custos deles na atividade.

Melhor entendimento: A minha atividade é
lucrativa?

Analisar os melhores períodos de venda.
Coletar o melhor e pior rendimento.
Microclima/Solo
Avaliar os lucros obtidos e como foram
utilizados.
Auxilia e facilita alguns dos processos como:
Gerenciamento.
Controle da produção.
Mensuração de Resultados
Criação e Padronização de Processos
Delegar funnções bem definidas.
A visão sistemica e global de tudo, favorece
na ampliação da Capacitação de todos os
envolvidos e o foco  em resultados. 

Os produtores organizados e com
uma base de dados potencializam a
gestão rural e compreendem melhor

os seguintes ítens: 
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Portanto, a
abordagem que

parece óbvia, mas
deve ser fortalecida
é que a agricultura,
pecuária ou outras
atividades, são um
negócio, uma fonte
de renda para as

famílias.

 



Como em qualquer negócio, conhecer e
medir os riscos que podem ameaçá-lo deve
ser sempre considerados, ainda mais,
quando se realiza altos investimentos de
onde se obtém a renda familiar.



O ponto de partida é o domínio do custo
de produção, aspecto fundamental para
tomadas de decisões ao compararar a

produção projetada e real no fim da
colheita. 

Custo
Economico

Custo
Operacional

Custos
Variáveis

Totais 

Custos
Fixos

Totais Custo Total 

Considera os custos
explícitos, que se

referem ao
desembolso
efetivamente

realiado.
e os implícitos como

é o caso da
depreciação e do

custo de
oportunidade.

Custo de todos
os recursos que

exigem
desembolso

monetário por
parte da
atividade

produtiva para a
sua

recomposição,
incluindo a

depreciação.

São a parcela
dos custos
totais que

dependem da
produção e por

isso mudam
com a variação

do volume
produzido.

Custos que
independem

da
produção,ou
seja, gastos

fixos.

 A soma  dos
custos fixos

totais e
variáveis

totais

Fonte: Reprodução da tabela via Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB



Banco de
Dados 

Os registros da produção podem ser um
método de verificação da responsabilidade

pelo planejamento de mercado, pois auxiliam
os produtores rurais a fornecer um relato

preciso ao longo do tempo: Provas de renda e
receita podem ajudar a obter e manter o

financiamento, por exemplo. 
 

Registrar e conhecer o histórico climático das
áreas também é interessante para analisar

certas tendências.  
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Já pensou em como
estes três fatores

impactam o
Agronegócio?

01

Para reflexão...
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A produção rural implica uma expectativa: resultado
ou rendimento. 

O Risco é uma possibilidade de perda.

A variação no resultado esperado afeta a capacidade
para atingir as metas financeiras esperadas.

 



O investimento ou ativo que eles não
gostariam de perder.

Vulnerabilidade.

Os valores em risco.

Os principais riscos que levariam a
perda do investimento ou ativo.

Os produtores rurais
devem identificar:

Identificação e
Gereciamento de Riscos



Determinação
de objetivos:

Identificação de Riscos 

Avaliação de Riscos 

Como lidar com estes riscos? 

Implementar as decisões.

Avaliação.

Revisão.
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Os riscos são portanto, eventos conhecidos, mas
imprevisíveis que podem afetar o investimento
negativamente. 

Para que sejam seguráveis eles devem ser
mensurados e estar além do controle do produtor.  

Os riscos que geralmente não são segurados, são
aqueles que podem ser gerenciados por meio de
várias estratégias de enfrentamento e tem meios de
controle como uma praga ou doença já conhecidas,
por exemplo. 

Se há certeza de que ocorrerá uma perda, não há
risco. Isso é uma tendência que não se enquadra nos
objetivos do seguro. 



Riscos Operacionais

Ligados ao processo produtivo:
Imagine se ocorrer uma falha
mecânica nos maquinários ou
algo que impeça o seu
funcionamento e continuidade
das operações? 

Riscos Agropecuários

Clima
Fitopatológicos: Pragas e Doenças
Produção Animal : Sanidade

Riscos de Mercado

Flutuação de preços e outras
variáveis econômicas: Taxa de
Juros, Taxa de Câmbio, Renda que
tem impacto direto nas finanças.

Riscos Institucionais 

Alterações nas legislações,
incertezas das ações do governo,
políticas fiscais, tarifárias, juros,
leis restritivas e até mesmo
represálias de países
importadores, entre outros. 

AS PRINCIPAIS
CATEGORIAS DOS

RISCOS NO
AGRONEGÓCIO:



W

Os empresários rurais e demais elos da cadeia devem
fundamentalmente entender e utilizar as ferramentas
de gerenciamento de riscos para reduzir ou elimiar o
risco antes que ele ocorra.

Não existe uma solução única para todos os riscos do
agronegócio e sim uma combinação de soluções que
evitam, reduzem e transferem o risco. Veja alguns
exemplos:

Irrigação.
Diversificação de regiões das áreas cultivadas e
culturas.
Manejo adequado dos solos.
Planejamento da Produção.
Técnicas de Conservação/ Boas práticas Agronomicas
Controle de pragas e doenças.
Tecnologia.
Variedades de Sementes Adptadas. 
Diversificação de Renda.
Acumulação de Ativos.
Etc..
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- Tom Fishburne
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- Tom Fishburne
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O seguro prevê perdas e cria um “pool de
fundos”antecipadamente para compensar essas perdas
antes que ocorram. 

No Brasil, quando se destaca o Seguro Rural, mais
precisamente o ramo agrícola, é um mercado em amplo
desenvolvimento e relativamente jovem.

É intuitivo pensarmos que a demanda por seguros deve ou
deveria acompanhar o desenvolvimento do agronegócio,
devido a importância do setor, no qual são identificados
riscos climáticos  que precisam ser mitigados. 
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Seguradora: Empresa especializada em
agrupar os riscos e que oferta os produtos  
serviços de seguros.

Segurado: A pessoa que adquire a
proteção da Seguradora.

Cobertura: O período de tempo durante o qual
o segurado está protegido pela seguradora
do(s) evento(s) identificados no contrato. 

Prêmio: Uma taxa calculada, paga por cada
cliente da seguradora na contratação do
seguro. 



É necessário que o setor agrícola se torne
mais resiliente aos riscos de produção e de
mercado, visto que os riscos e as incertezas
na agricultura estão aumentando. 

As mudanças climáticas devem aumentar a
intensidade e a frequência dos impactos
relacionados ao clima, bem como o nível de
incerteza sobre esses riscos, e irão agravar
as pressões de outros riscos.

As estratégias e ferramentas de gestão de
risco podem ajudar os agricultores a se
adaptarem às mudanças climáticas e a
gerenciar os riscos futuros. 

Ao construir resiliência, a capacidade de
planejar e se preparar, absorver, se
recuperar e se adaptar a eventos adversos,
permitem que os agricultores estejam em
melhor posição para lidar com os riscos e
incertezas e podem até mesmo se beneficiar
das novas oportunidades. 

https://www.oecd.org/agriculture/topics/climate-change-and-food-systems/
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Quero me
inscrever!

 

 

QR Code Reader

https://www.infosegurorural.com/book-online


Vantagens do Curso
Info Seguro Rural:

Suporte ao Aluno e
Aulas tira-dúvidas +

Aulas Extras.

 

Comunidade Exclusiva:
 Oportunidade de

Networking.
Certificado 

Acesso Ilimitado por 3
meses.

Metodologia simples
e prática de tudo que

você precisa saber
para dar o pontapé

inicial .
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Porque criei o
curso ?

Bruna Goulart

Engenheira Agrônoma
& Corretora de Seguros

Agro.
 

Fundadora e Criadora
de Conteúdo Digital das

Mídias Info Seguro
Rural. 

 

Auxiliar mais pessoas.
 

Aprender junto com elas.
 

Compartilhar o conhecimento que me
dediquei a buscar e estudar. 

 
Prosperar no que eu sei e gosto de

fazer.
 

Criar mais Ações legais e
colaborativas.  

 
...
 
 
 



Email:

contato@infosegurorural.com

Website

www.infosegurorural.com

Whatsapp

31 99562-3815 

Fale comigo! 

http://www.infosegurorural.com/

