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Reestruturação do Garantia Safra
Aderidos
900 mil
Beneficiados
520 mil

Cotas 1,35
milhão de
produtores

Orçamento
União
R$ 468 mi
Área
Segurada
1,1 milhão
hectares

10 Estados
1.215
municípios

Reestruturação do Garantia Safra

Reestruturação do Garantia Safra
❖ GT para diagnosticar problemas e propostas (4 meses de trabalhos e 12 reuniões)
➢ 3 Workshops Repensando o Garantia Safra (Banco Mundial) c/ 130 participantes
(coordenações estaduais, entidades representativas, órgãos de governo e
especialistas)
➢ 4 Grupos de Trabalho direcionados (legislação, inovação, verificação de perdas,
processos) com 40 participantes
➢ 150 documentos e pesquisas disponibilizados no Repositório do GS (fomento a
estudos e envolvimento da academia com o tema)
➢ 3 Reuniões regionais com 100 participantes em Salvador, São Luís e Recife
➢ 550 respondentes de questionários para técnicos e membros do Comitê Gestor

Reestruturação do Garantia Safra
❖ Principais propostas aos entraves do programa
➢ Simplificação de processos para adesão e pagamento dos benefícios (prazos,
processos burocráticos)
➢ Nova metodologia para avaliação de perdas utilizando seguro paramétrico
(Embrapa, Cemaden, Inmet, recursos BID)
➢ Valor de pagamento de benefícios conforme estratificação das perdas
➢ Mudança na forma de pagamento do benefício

➢ Desenvolvimento de Plano de Comunicação para os públicos do GS
➢ Criação de projeto piloto para capacitação de agentes do GS

Reestruturação do Garantia Safra
❖ Diagnóstico do Programa

Workshop Repensando o GS

Reunião regional – São Luís (MA)

Reuniões dos Grupos de trabalho

Reunião regional – Salvador (BA)

Reunião regional – Recife (PE)

Reestruturação do Garantia Safra
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Promoção do Seguro Rural PSR – ESTIMATIVA
2020
Produtores
Atendidos
170 mil

Apólices
255 mil

Orçamento
R$ 1 bilhão
Área
Segurada
18 milhões
hectares

Valor segurado
R$ 50 bilhões

Promoção do Seguro Rural
❖ Expandir a cultura do seguro para todas as regiões do país

❖ Fomentar a concorrência no mercado e atrair novas seguradoras e resseguradoras
❖ Aumentar a penetração do seguro rural também em regiões e atividades desassistidas
❖ Desenvolvimento de Plano de Comunicação
❖ Produção do Guia de Seguros Rurais
❖ Monitor dos produtos de Seguro Rural:
GTs com as entidades para discutir melhorias e
criar novos produtos de seguros (atenção
segmentos e regiões “desassistidas”)
❖ Pesquisa de satisfação com produtores

Promoção do Seguro Rural
PROJETO
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Promoção do Seguro Rural

Seminário Internacional de Seguro Rural
(CNA)
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Reuniões na Argentina

Modernização do ZARC
❖ Modernizar a metodologia de estudos do ZARC

❖ Ampliar atividades e regiões/atualizar portarias revogadas
❖ ZARCpro – indica a produtividade
❖ ZARC sistemas de produção

❖ Desenvolvimento de plataforma digital e
aperfeiçoamento do aplicativo Plantio Certo

Modernização do ZARC
PROJETO
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Disponibilização

Qualificação da rede de peritos agrícolas
❖ Criação do CNEC (Cadastro Nacional de Encarregados de Comprovação de perdas)
❖ Diagnosticar a rede de peritos, quantos são e aonde estão no país
❖ Integrar ações de supervisão, cadastro e gestão da rede de peritos

❖ Controle de qualidade sobre a perícia realizada
❖ Capacitar e certificar os profissionais de peritagem até 2022
❖ Fiscalização unificada realizada pela Conab dos peritos dos programas PSR e Proagro
❖ Campanha educativa junto aos peritos e produtores visando reduzir risco moral

Qualificação da rede de peritos agrícolas
PROJETO
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Digitização da CER-PROAGRO
❖ Análise e julgamento de recursos de produtores rurais no Proagro

2018

1.052
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2019

2.006
Processos

Aumento
de 90,7%

❖ Processos físicos, reuniões de julgamento presenciais e longa fila de espera
❖ Digitização dos processos - análises e julgamentos eletrônicos
❖ Implementar o teletrabalho
❖ Redução de filas, rastreabilidade dos processos, qualidade, celeridade e segurança
❖ Entrega aos produtores do resultado de julgamento no menor tempo possível

Digitização da CER-PROAGRO
PROJETO
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GT Agrometeorologia
❖ Grupo de Trabalho para diagnosticar os serviços de agrometeorologia

❖ Usuários do setor privado e governo federal
❖ Elaboração do relatório de resultados do projeto

0

❖ Resultados: propostas 7 ações prioritárias que devem se tornar projetos de um Programa
de Agrometeorologia coordenado pelo INMET com a Embrapa, Conab e SPA-MAPA

GT Agrometeorologia

❖ Iniciativa do INMET
❖ Novo Boletim Agroclimatológico do Inmet
traz mais informações para auxiliar produtor

0

❖ O novo Boletim tem dados sobre condições
oceânicas, chuvas e temperatura que ajudam
com informações para o processo de produção
agrícola, como semeadura e colheita

Inovação na Gestão de Riscos

❖ Apoio a institutos de pesquisa focados em tecnologia e gestão de riscos rurais
Células de estudo de Gestão de Riscos (chamada pública)
Apoio em eventos de inovação tecnológica - Agrohackatons
❖ Criação do aplicativo do PSR - Informação ao produtor sobre seguros disponíveis
no seu município
❖ Novo módulo de sistema para recepção de apólices do PSR visando reduzir
problemas de “fila cega” e aumentar a eficiência no processamento de dados
❖ Obrigatoriedade de laudos digitais na perícia de campo nos seguros rurais

Inovação na Gestão de Riscos
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Inovação na Gestão de Riscos

Agrohackathon
Gestão de Riscos rurais

Departamento de Gestão de Riscos
Secretaria de Política Agrícola
spa@agricultura.gov.br

