Seguro Pecuário na América Latina:
A produção animal e o cenário
atual do seguro pecuário na região.

A produção pecuária da América Latina e Caribe representa um importante
segmento para o mercado agropecuário mundial, principalmente com relação
à produção bovina de leite e carne.
O crescimento da atividade pode ser constatado pela importância da região
no cenário atual, que é a principal exportadora de carne bovina do mundo.
Segundo estudos prospectivos setoriais, esta tendência de crescimento
poderia se manter durante os próximos anos.
Apesar dos indicadores positivos, a atividade em questão está sujeita às
diversas variações como mudança climática, demanda por agroenergia,
volatilidade dos preços, crise financeira mundial, mudanças nas políticas de
desenvolvimento, entre outros.
O seguro agropecuário é utilizado como uma ferramenta de gestão de risco,
permitindo ao produtor proteger-se contra perdas decorrentes principalmente
de fenômenos climáticos adversos. Atualmente, o seguro pecuário é comercializado em alguns países, mas ainda encontra-se aquém das expectativas,
não correspondendo ao mesmo crescimento de seu setor produtivo.
Entre os principais desafios para o desenvolvimento deste segmento estão:
a oferta de novas coberturas ou adaptação das coberturas existentes, parcerias
entre players envolvidos como órgãos públicos, seguradoras, resseguradoras,
associações de produtores e instituições de pesquisa para detectar e desenvolver uma proteção adequada ao produtor e seu mercado, de acordo com
a sua realidade.
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A América Latina é responsável por 13% da produção pecuária mundial,
que cresce duas vezes mais na região do que em outras partes do mundo.
O setor pecuário contribui com 45% do valor agregado agrícola da América Latina
e Caribe, representado pelo valor anual de US$ 79 bilhões e responsável por 13%
da produção mundial. Este segmento vem crescendo cerca de 4% nos últimos anos,
duplicando a média anual global de 2%. O termo «pecuário» inclui os bovinos,
suínos, ovinos, caprinos, aves e outros animais de produção.1
A produção bovina de carne e leite é a mais importante em termos de valor e representa 62% do total da produção pecuária regional. A produção de aves (carne e
ovos) tem crescido na última década e alcançou 30% da produção pecuária, liderada
pelo Brasil e México, como os maiores produtores mundiais de carne de aves e ovos,
respectivamente. Em terceiro lugar se encontra a produção de suínos, com 7%.2
A América do Sul é a principal exportadora de carne bovina do mundo, com
43% do total mundial das exportações em 2008, lideradas pelo Brasil, com 56%
das exportações da região (Figura 1), Argentina e Uruguai com 11,7% cada um,
Paraguai com 8,5% e Colômbia com 5%. Estes países representam 93% do total
de exportações de carne bovina da América Latina.2
Figura 1:
Produtividade no Brasil e no mundo
(kg/cabeça de gado/ano)3

60
55
50
45
40
35

Mundo

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

30

Brasil

Apenas 1,2% dos animais de produção na América Latina são segurados,
o que indica um mercado promissor para o seguro pecuário.
Apesar da importância da pecuária em diversos países da América Latina, o seguro
pecuário ainda não apresentou níveis significativos para o mercado. O crescimento
no número de animais de produção é alto, mas a penetração do seguro não consegue
acompanhar o mesmo ritmo, como podemos ver na Figura 2. Atualmente são
4,7 milhões de animais segurados de um rebanho total de 395 milhões na região.
Do total de animais segurados, 4,4 milhões estão localizados no México, onde
17% do rebanho bovino está protegido pelo seguro. Na Colômbia, 250 mil animais
possuem seguro contra terrorismo e roubo. Mas as taxas de penetração de seguro
pecuário são ainda insignificantes em importantes países produtores da região,
como Brasil, Argentina e Uruguai.4
1 Fonte: MAPA – www.agricultura.gov.br.
2 Fonte: CEPAL, FAO, IICA, Nações Unidas : «Perspectivas de la agricultura y del desarollo rural
en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe», 2009.
3 Fonte dos dados da Figura 1: USDA/CNPC.
4 Fonte: The World Bank: «Agriculture Insurance in Latin America», 2010.
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Existem vários fatores que poderiam mudar esse cenário como adequação das coberturas existentes, redução de taxas e dedutíveis comercializados, maior dispersão,
estabelecimento de política de subsídio, novas estratégias de marketing, entre
outros. O fato é que este mercado é extremamente promissor e deve ser analisado
minuciosamente.
Figura 2:
Penetração do Seguro Rural
na América Latina5
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Principais produtos no mercado para o segmento pecuário.
O seguro pecuário tradicional, de modo geral, é oferecido por seguradoras privadas,
sendo que em alguns países da região, como Brasil, a contratação do seguro pode
contar com subsídios governamentais, e, em outros, como o México, o seguro é oferecido também por uma seguradora pública. Basicamente, três coberturas estão
presentes no mercado.
̤̤ Cobertura Básica: consiste na indenização em casos de morte do animal segurado, decorrente de riscos cobertos como incêndio, inundações, raio, eletrocussão,
acidentes, determinadas doenças, excluindo as epidêmicas. Entre as coberturas
adicionais estão: doenças específicas, roubo, transporte, entre outros. Para determinação da taxa são avaliados os resultados da carteira em relação ao índice de
perda e sinistralidade de acordo com as características do objeto de risco e
região, bem como são considerados dados da literatura em relação à mortalidade
e morbidade existentes.
̤̤ Cobertura para doenças epidêmicas: é bastante limitada sendo comercializada
somente em países com normativas sanitárias para o rebanho. Atualmente, este
produto é limitado ao México, para a enfermidade Peste Suína Clássica (Figura 3),
onde a determinação oficial do Ministério da Agricultura é o sacrifício obrigatório
de todos os animais em caso de surto da doença. É importante mencionar que
esta cobertura somente foi proposta para estados declarados como zonas livres
da doença em questão.

5 Fonte dos dados da Figura 2: The World Bank: «Agriculture Insurance in Latin America», 2010.
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Figura 3:
Peste SuÍna Clássica no México6
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Livre
Erradicação

Conhecendo a importância da
falta de pastagens e seu impacto
econômico dentro do setor
pecuário, a ENESA (Entidad Estatal de Seguros Agrarios)
vem apostando na teledetecção
para o desenho da ferramenta
para o seguro de seca em pastagens. Este modelo está
presente na Espanha desde
2001 e trata de compensar o
gasto dos produtores, decorrente da suplementação alimentar dos animais na ausência de pasto natural.

2009:

Declaração Livre 30/01/2009

̤̤ Seguro para rebanho tradicional: é uma variação da proteção individual, porém
para um número maior de animais. A franquia é inserida no desenho do produto,
impondo que ocorra um determinado número de morte de animais ou que determinado percentual de valor seja atingido para que a indenização seja realizada.
Existe também o Seguro de Índice, que é uma modalidade para situações em
que a perda dos animais esteja intimamente correlacionada a um evento climático
extremo, baseado em índices paramétricos pré-determinados.
Esta modalidade de seguro é utilizada no México como instrumento de proteção
à atividade pecuária, que é altamente vulnerável aos eventos climáticos extremos
como seca, excesso de umidade, geadas, inundação, entre outros que por sua
magnitude e intensidade afetam a disponibilidade de forragem nas pastagens.
O objetivo do seguro de índice é proporcionar uma compensação econômica aos
produtores, em situações que exijam gastos extraordinários com suplementação
alimentícia após eventos climáticos extremos e consequente diminuição da biomassa
vegetal.
A análise consiste na correlação dos índices vegetativos e da condição corpórea
do animal. Os índices de vegetação (NDVI) são obtidos através de sensores remotos
(imagens de satélites) que demonstram a diminuição de biomassa vegetal.
A avaliação corpórea é obtida através da visualização do estado geral do animal
extrapolada para uma escala de níveis de gordura.7

6 SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.)
7 Sagarpa, 2013 – www.sagarpa.gob.mx
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Subsídio ao prêmio na América Latina: enquanto o seguro agrícola recebe
mais de 92%, o seguro pecuário recebe apenas 7%.
O subsídio ao prêmio é um mecanismo comum utilizado pelo setor público na região
da América Latina para apoiar o desenvolvimento de seguro agropecuário. Enquanto
o seguro agrícola recebe mais de 92% do total de subsídio na América Latina, o
seguro pecuário recebe apenas 7%. As demais linhas de negócios tem um percentual
mínimo. Somente alguns países possuem subsídio para seguro pecuário entre eles
Brasil, México e Peru (Figura 4).8
Figura 4:
Distribuição do prêmio do seguro
direto agropecuario na América Latina9
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Entre os principais fatores que prejudicam o avanço na penetração de seguro estão:
falta de infraestrutura e recursos humanos para monitorar toda a operação e
acompanhar procedimentos de inspeção prévia e ajuste de sinistros necessários
para oferecer uma maior abrangência e também proporcionar maior credibilidade;
deficiência no sistema de registro e rastreabilidade dos animais (a existência de
sistemas de identificação do rebanho é um pré-requisito para o desenvolvimento do
seguro pecuário e permitir o acompanhamento do rebanho segurado); e existência
de falhas no manejo sanitário do rebanho em alguns países.
Muitos produtores ainda preferem suportar pequenas perdas em seu rebanho, ao
invés de contratar um seguro com franquia inadequada. Devido ao grande potencial
catastrófico, em uma situação de doenças epidêmicas as seguradoras não estão
dispostas a oferecer proteção sem a execução de políticas adequadas para prevenção de doenças e controle do trânsito de todo o rebanho.

8 The World Bank: «Agriculture Insurance in Latin America, 2010.»
9 Fonte dos dados da Figura 4: Swiss Re Products Centre Agriculture.
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A atividade pecuária ainda está sujeita a diversas variações como, por exemplo,
mudanças climáticas. A seca tem sido um dos eventos climáticos mais repetitivos
e determinantes na evolução da pecuária. Desta forma, a vulnerabilidade que o
sistema pecuário extensivo está exposto, indica a necessidade de uma ferramenta
de gestão de riscos que permita mitigar seus impactos adversos.
Normativas sanitárias para comercialização de animais poderiam ajudar
a aumentar a penetração do seguro.
Atualmente, as normativas sanitárias para comercialização dos animais poderiam
também ajudar a aumentar a penetração do seguro, visto que diante de um episódio
de epidemia de doença, haveria um impacto direto no mercado exportador de
qualquer país. Não só as doenças podem afetar o comércio interno e externo, mas
eventos climáticos como seca, excesso de chuvas podem causar grandes prejuízos
aos produtores.
As enfermidades em animais como a febre aftosa e a raiva são uma ameaça
constante para a indústria pecuária e vem causando importantes perdas econômicas. Os surtos de febre aftosa na Argentina e no Brasil nos anos de 2005 e 2006,
por exemplo, provocaram perdas econômicas de aproximadamente US$ 10 bilhões.
As perdas anuais diretas e indiretas nas regiões relacionadas com a raiva foram de
US$ 44 milhões.10
As zoonoses, enfermidades transmissíveis de animais para os humanos, lançam um
desafio para a saúde pública. O aumento alarmante das respectivas enfermidades,
incluindo a influenza A H1N1 recentemente, é uma preocupação global. Ao redor de
61% das enfermidades contagiosas são provenientes de animais, das quais 75% são
consideradas enfermidades emergentes.
Na América do Sul, a febre aftosa tem causado maior impacto econômico nas indústrias de carne bovina e suína. Esta enfermidade foi erradicada na América do Norte
nos anos 50. O Chile é o único país da região livre da enfermidade sem vacinação, o
Uruguai também está livre, mas com vacinação, enquanto a Argentina, Brasil,
Paraguai, Colômbia e Peru possuem zonas livres com e sem vacinação. Finalmente,
a enfermidade é endêmica no Equador e Venezuela, com alta incidência de surtos.
A encefalopatia espongiforme bovina (EEB), mais conhecida como doença da vaca
louca, também tem provocado uma preocupação global, tanto por seu impacto
econômico e comercial, como pela possibilidade de ser transmitida de animais para
humanos. Mesmo não tendo sido detectada na América Latina e Caribe, esta
enfermidade pode ser trazida através dos animais ou produtos de origem animal que
estejam infectados.

10 Fonte: CEPAL,FAO,IICA, Nacões Unidas, «Perspectivas de la agricultura y del desarrolho rural em las
Américas: uma mirada hacia América Latina y el Caribe», 2009.
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Os mecanismos de fundos para
saúde animal têm demonstrado
uma tendência em confiar no
mercado de seguro privado
como o seguro pecuário, a fim
de desviar os riscos financeiros
dos fundos estatais. Veja alguns exemplos:
̤̤ Reino Unido: compensa os
produtores de perdas diretas
através do esquema da União
Europeia e do orçamento
nacional do Reino Unido, ao
passo que os produtores
espanhóis e italianos somente
recebem a remuneração
mínima prevista pelos estatutos
da União Europeia.
̤̤ Holanda, Alemanha, Reino
Unido: perdas consequentes,
decorrentes de proibições de
comércio, por exemplo, podem
ser compensadas através de
esquemas de seguros privados.
̤̤ Finlândia, França: esquemas
de seguro público gratuito.
̤̤ Dinamarca, Finlândia, Espanha:
parcerias público-privada
FAO,2004.

Perspectivas para o desenvolvimento do seguro pecuário na América Latina.
A implementação de políticas de rastreamento de animais e regulamentação de
manejo sanitário em cada país são fatores que fortalecem a relação de confiança do
mercado como um todo, minimizando o risco de fraude e atraindo novos players
para o setor. Desta forma, os governos assumirão responsabilidade com relação ao
sacrifício obrigatório de animais em casos de epidemias. Além deste custo, os
governos estão enfrentando uma enorme exposição devido a eventuais interrupções
de negócios por barreiras de exportações, após surtos epidêmicos.
Órgãos governamentais podem também atuar como intermediários, através de
cooperativas, bancos, grupos de investimentos, sendo um canal de distribuição para
o seguro agropecuário e oferecendo aos seus clientes, produtos e serviços com
melhores condições. Estas instituições podem desempenhar um importante papel
na oferta deste produto principalmente para pequenos produtores, pois operam
com menores custos diretos em comparação com o setor privado. Esta pode ser a
base para o futuro desenvolvimento e ampliação do seguro agropecuário.11
A perspectiva da produção pecuária na América Latina é promissora, devido ao
aumento da demanda do consumo de carne e consequente elevação nos preços da
carne e demais produtos de origem animal, mas é também um desafio aumentar a
produtividade, reduzindo as emissões de gases e o desmatamento. Em longo prazo,
todos os fatores mencionados devem motivar os governos e produtores a aumentar
o investimento em tecnologia e inovação dos sistemas de produção pecuária na
região e dessa forma, ajudar os países em desenvolvimento a colocar em prática
novas tecnologias.
Para aumentar a produtividade de maneira sustentável, os produtores necessitam de
políticas com foco no uso sustentável do solo, conservação da água, biodiversidade
nos sistemas produtivos, redução de emissões, assim como melhor a sanidade
animal para melhorar a produção e reduzir o impacto de zoonoses. Essas políticas
poderiam servir como base para uma indústria pecuária sustentável e rentável
em longo prazo. No entanto requer vontade política, envolvimento de instituições
comprometidas e cooperação entre Ministérios, instituições de pesquisa, organizações
não governamentais, seguradoras, resseguradores e outras partes interessadas.

11 The World Bank: «Agriculture Insurance in Latin America», 2010.
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