
Seguro
Rural

Um conhecimento que
você tem que ter!  

Destinado para iniciantes
no setor ou para quem

busca desenvolvimento e
atualização profissional 

Curso Online 



Conhecimento só se
torna transformador
quando compartilhado

O SEGURO RURAL É UM DOS MAIS
IMPORANTES INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

AGRÍCOLA DO NOSSO PAÍS E PRINCIPAL
FERRAMENTA DE GESTÃO DE RISCOS,

ESPECIALMENTE CLIMÁTICOS, DO
AGRONEGÓCIO. 



Sejam muito
bem vindos!

Olá! Sou a Bruna Goulart, antes de tudo, amo estudar e
aprender cada vez mais sobre Seguro Rural, especialmente, por
acreditar piamente na importância dessa ferramenta e no
desenvolvimento desse mercado. 

Um dos meus propósitos é que o maior número de pessoas
tenham acesso a informação de forma simples e prática, por
isso, em 2018 criei as mídias sociais do Info Seguro Rural para
conectar pessoas e disseminar a cultura do seguro. 

Sou formada em Engenharia Agronômica pela Universidade
Federal de Minas Gerais com Formação Complementar em
Administração e Marketing, possuo habilitação de Corretor de
Seguros pela SUSEP e MBA em Gestão Empresarial e Liderança
pela Univiçosa. 

Atuo como Coordenadora de Seguros para o Agronegócio na
Vale do Piranga Adm.Corretora de Seguros Ltda, empresa de 20
anos de operação na região da Zona da Mata de MG.   

 

Fico feliz em
tê-los juntos
comigo nesta
jornada!



O mercado de Seguro Rural, geralmente apresenta
desafios em muitos países e para todas as partes
interessadas, como governos, seguradoras,
resseguradoras, intermediários e produtores rurais.

A dinâmica do Seguro Rural no Brasil é influenciada
significativamente pelas políticas agrícolas, mais
precisamente  com o Programa de Subvenção ao
Prêmio do Seguro Rural (PSR) que tem papel
fundamental no desempenho do setor.

Panorama do
Mercado 



.

Para se ter uma ideia do tamanho desse mercado e o
quanto tende a crescer, em 2020 a área agrícola
segurada no país alcançou o recorde de 13,7 milhões
hectares, o que representa em torno de 20% da área
total agrícola. 

O PSR disponibilizou 880 milhões em recursos para
auxiliar os produtores no pagamento das apólices, 
 porém, temos ainda 80% de áreas a serem cobertas
por essa ferramenta, um verdadeiro oceano azul de
oportunidades.

Panorama do
Mercado 



As decisões de nível governamental desempenham
um papel crucial em garantir um ambiente propício a
todos os “players” envolvidos nesta cadeia e
principalmente, diminuindo os prejuízos financeiros
dos produtores rurais

Além disso, os esforços conscientes e bem
integrados de todos os envolvidos, auxiliam e
promovem a identificação dos  desafios na
ampliação dos seguros e demais questões que
beneficiam a todos.

Panorama do
Mercado 



Percebendo a importância em esclarecer o
funcionamento desse assunto, a Info Seguro Rural,
que apresenta como essência um papel educativo,
tem o prazer de trazer o seu primeiro curso a nível
introdutório, destinado ao público iniciante ou para
aqueles que desejam se atualizarem e agregarem
conhecimento, melhorando o seu desenvolvimento
profissional e até mesmo pessoal.

Panorama do
Mercado 



Objetivos
O objetivo principal do curso é compartilhar
conhecimento, esclarecer e promover o
entendimento prático das principais
características do mercado de Seguro Rural. O
participante irá finalizar o curso com todas as
informações necessárias para entender o
assunto e principalmente, ter o
direcionamento e apoio para buscar
oportunidades de aprofundamento técnico ou
profissional neste ramo, inclusive, para agregar
e melhorar o desenvolvimento dos seus
negócios  R|R



Público
Qualquer pessoa que tenha o interesse pode
participar. Destaque para  os estudantes das
graduações que envolvem Ciências Agrárias,
Engenheiros Agrônomos, Consultores,
Advogados Agraristas, Produtores Rurais,
Corretores de Seguros ou Assessorias que
pretendem ou já atuam no ramo e demais
profissionais do Agronegócio. 

Conhecimento nunca é demais!  

R|R



Estrutura
Este curso é composto por vídeos aulas
disponibilizadas 1x por semana  para que os
participantes possam assistir conforme o seu
ritmo . Contará também com o apoio e Tutoria
para dúvidas e  esclarecimentos, além dos
fóruns de discussão com os demais
integrantes. Ao final,  terá direito a um
certificado de conclusão, material em PDF e
receberá em casa um Kit  Info Seguro Rural
exclusivo. 



A agricultura, pecuária e
demais produções do Agro
são um negócio!

A importância da Gestão e
da Avaliação dos principais
riscos da atividade.   

Aula InauguralAperte o Play!

Introdução



Introdução e histórico do
Seguro Rural no Brasil

 Compreender as
modalidades de Seguro
Rural

Entenda o Seguro Agrícola e
os produtos existentes no
mercado.

Módulo 1
Bora!

Fundamentos
do Seguro



Como é o
processo de
Contratação?

Simulação de
Contratações



Riscos
Excluídos 

Direitos e Deveres 

Riscos Cobertos 



Programas Governamentais. 

Módulo 2 

Agora vai!

Governo 



PROAGRO 

Programa de
Subvenção ao

Prêmio do Seguro
Rural 
(PSR)

Zoneamento de
Risco Climático

(ZARC)



Porque eu preciso
saber disso? Menos teoria e mais

prática: 

Você vai ter o
esclarecimento da
dinâmica de cada uma
dessas ferramentas
nas operações de
Seguro Rural 



Entenda o Processo de
Regulação de Sinistros e
Pagamentos de Indenizações

Módulo 3 

Deu sinistro! 

Perícia 



Os Peritos
Agrícolas

O papel das
Seguradoras

Novas
Tecnologias



O atual cenário e perspectivas
do Seguro Rural

Módulo 4  

Onde estamos e
para onde
vamos?! 



Desafios

Apresentar e propor o debate
sobre os principais entraves e
dificuldades do Seguro Rural 

Benefícios 
Compreenda e domine o porquê  do seguro rural
ser importante, os benefícios e as funções práticas
desse mecanismo.  

Conclusões 



O Mercado
de Trabalho

Perspectivas e
Oportunidades 

Quais são as áreas
de atuação?

 

Mentoria  

Te ajudo a identificar as
dificuldades e encontrar soluções

sobre as suas necessidades
referentes ao tema, ou seja,

direcionar quem quer se
aprofundar e buscar caminhos

nessas operações 



Estudos de Casos

Aqui, será apresentado
“Cases” que promovem
o entendimento
prático e o debate!  

Vamos Juntos!!



Duração:

 5 semanas

Carga horária: 

17horas

Aulas divididas
em Módulos

disponíveis todas
as quartas-feiras

às 19h



Ambiente de interação e ‘networking’

As aulas ficarão
disponibilizadas
na Plataforma por

6 meses

Kit Info Seguro
Rural Exclusivo

Certificação
em Curso Livre 



O atual contexto do mercado de trabalho exige
que os profissionais estejam cada vez mais

preparados e com maior bagagem de
conhecimento para desenvolverem as melhores

oportunidades. A qualificação é uma ótima
alternativa para quem busca se atualizar de

forma rápida e acessível.

 

InvestimentoInvestimentoInvestimento   

01 Vaga

R$250,00

02 Vagas

R$350,00 



A nossa metodologia
e especialidade é a
sua garantia de uma
boa escolha!

www.infosegurorural.com

31 99562 3815

contato@infosegurorural.com


