
Mercado em
foco
ANÁLISE DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO
DE SEGURO DO CAFEZAL

Núcleo de Inteligência de Mercado

Edição 5- dezembro de 2021



INTRODUÇÃO
Recorrentemente intempéries climáticas comprometem as safras
de café no Brasil, afetando a produção, qualidade e, quando os
impactos são mais severos, a vida das plantas. 

A contratação de seguro agrícola tem crescido
consideravelmente em relação aos anos anteriores. No
entanto, ainda é uma prática pouco adotada pelos
cafeicultores. Dos 1,8 milhão de hectares de café no Brasil, só
130 mil (menos de 10%) têm algum tipo de seguro contratado  

A seguir serão apresentadas uma simulação da contração do
seguro agrícola para cafezais (vida da planta) e a análise de
seu impacto no caso de ocorrência de eventos climáticos que
prejudiquem a lavoura.

Com diversas opções de cobertura, o seguro agrícola para
café é uma importante ferramenta para mitigar os riscos à
atividade. 
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(CONAB, 2021; MAPA, 2021). 
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GLOSSÁRIO
Apólice de seguro: o
contrato do seguro, nele
consta informações do
segurado, do produto
coberto, da cobertura, dos
preços e do período de
vigência.

Cobertura: proteção
garantida por um contrato de
seguro (apólice).

Nível de cobertura:
percentual de proteção do
produto, definido entre o
segurado e a seguradora.

Prêmio: valor pago pelo
segurado à seguradora em
troca da transferência dos
riscos a que ele está exposto.

Sinistro: ocorrência de um
dos riscos cobertos pela
apólice

Participação obrigatória do
segurado (POS) ou franquia:
percentual que o segurado
participará dos prejuízos
advindos de cada sinistro
parcial ou total coberto em
cada unidade segurada.

Aviso de sinistro: segurado
ou seu representante legal
deverá obrigatória e
imediatamente comunicar à
seguradora sobre o evento
que possa vir a se caracterizar
como um sinistro.

Limite Máximo Indenizável
(LMI): valor máximo a ser
pago pela seguradora com
base na apólice em caso de
ocorrência de sinistro.

Subvenção ao prêmio de
seguro: percentual do
prêmio de seguro rural
assumido pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou
secretarias estaduais de
agricultura, considerado um
auxílio financeiro ao produtor
rural para a contratação da
apólice de seguro rural.

Indenização: pagamento que
a seguradora faz ao segurado
no caso de ocorrer um sinistro
com prejuízos previstos pela
apólice.

Taxa: percentual pago pelo
produtor sobre o Limite
Máximo Indenizável, que
pode variar em função do
produto, município e idade
do bem segurado. Esse
percentual é necessário para
a fixação do valor do prêmio
que será pago pelo produtor.



Para a análise foi considerada uma
propriedade típica de café arábica em
Guaxupé/MG, com 8 hectares,  sistema
não irrigado e semi-mecanizado, 
 produtividade de 35 sacas/ha e cafezal
com 15 anos de idade (Projeto Campo
Futuro - CNA/Senar).

A partir disso, foram definidos dois
cenários:

Nota: A simulação não trata de um
produto específico de uma seguradora,
mas de informações levantadas com
diversas seguradoras sobre produtos de
seguro que estão à disposição dos
produtores.

Cenário 1
Sem Seguro

Cenário 2
Com Seguro

Análise
Cenários com e sem Seguro Agrícola
contratado

Granizo e Geada afetaram fortemente 4
hectares, sendo necessário fazer recepa.

O produtor não tem seguro contratado.

O produtor assumiu o custo total para a
recuperação da lavoura.

Granizo e Geada afetaram fortemente 4
hectares, sendo necessário fazer recepa.

O produtor contratou Seguro de Vida da
Planta e coberturas adicionais.

Área segurada de 8 hectares.

Apólice contratada tem período de vigência
de 22/09/2021 até 22/09/2022.

O produtor recebeu indenização, por isso
arcou com pequena parcela do custo para a
recuperação do cafezal.Mercado em foco CNA | dezembro 2021



DETALHES DO
SEGURO

Seguro de Perda de Produção Futura 
Seguro de Custo para Tratamento
Fitossanitário das Plantas

Para a análise da contratação do seguro
agrícola e seus benefícios foi considerado a
contratação de Seguro da Vida da Planta
(cobertura básica) e coberturas adicionais,
sendo elas:

Há também o seguro de produtividade e de
faturamento que são oferecidos no mercado,
mas que não são objeto dessa análise. 



Cobertura
Básica

Protege os pés de café da lavoura segurada
contra a ocorrência dos eventos climáticos
cobertos, identificando os danos a partir da
poda a ser realizada para sua recuperação. 

No Cenário 2 dessa análise o cafeicultor
contratou seguro para danos nas plantas
decorrentes de granizo e geada. Contudo,
as seguradoras oferecem cobertura
individualizada para cada um destes
eventos, podendo o produtor contratar
apenas um deles se assim preferir.

Seguro de Vida da Planta

TAXAS:

A taxa de seguro varia inversamente à participação
obrigatória do segurado (POS) ou franquia.  Ou seja,

quanto maior a participação obrigatória do segurado ou
franquia, menor é a taxa. 

 
Isso significa que se o produtor optar por correr mais

riscos (sua participação no caso de sinistro será maior),
menos a seguradora cobrará dele. 

 
É importante o produtor ficar atento à participação

obrigatória do segurado (POS) definido na apólice, pois
se as perdas somarem até esse valor, ele não terá

direito à indenização. É como a franquia do seguro de
automóveis.

 
 

Taxa cobrada para a cobertura básica nessa análise:
4,65% sobre o limite máximo indenizável (LMI), com

participação obrigatória do segurado de 10%. 
 



Coberturas Adicionais

minimiza o impacto sofrido pelo produtor devido à prorrogação do
novo ciclo produtivo da lavoura, indenizando-o com parte do custo de
produção. Em caso de sinistro, o limite máximo indenizável (LMI) é de
até 75% do LMI da cobertura básica (vida da planta). Esse percentual
varia entre as seguradoras. Na simulação, foi considerado 75%.

Seguro de Perda de Produção Futura

na ocorrência de evento coberto, custear parte dos gastos do
produtor com a aplicação de fungicida para tratamento fitossanitário
da lavoura segurada. Indenização de valor fixo/hectare, que varia
entre as seguradoras. Nessa simulação, considerou-se indenização de
R$ 380,00/ha em caso de ocorrência de sinistro.

Seguro de Custo para Tratamento Fitossanitário

No caso da cafeicultura, as coberturas adicionais podem ser
para danos nas plantas decorrentes de ventos fortes, incêndio,
seca, entre outros. E ainda, as que foram consideradas nessa
análise:

*Taxa utilizada nessa análise:  0,65% sobre o LMI, sem POS.

*Taxa utilizada nessa análise: 2,35% sobre o LMI, com POS de 10%, 

*Definidas para a simulação considerando os valores consultados no mercado 



Para a definição do limite máximo indenizável na cobertura básica (vida da planta), a seguradora estima um valor por cova,

considerando os gastos com insumos aplicados na lavoura (mudas, fertilizantes e defensivos) e os desembolsos anuais com sua

condução (mão de obra, operações mecânicas, tratos culturais e óleo diesel). A partir de consulta feita à algumas seguradoras, foi

considerado R$ 3,77/cova para a definição do LMI. Como em 8 hectares existem 32.000 covas, o LMI da cobertura básica será de R$

120.640,00.

 O somatório do custo com Seguro de Vida da Planta, o de Perda de Produção Futura e o de Tratamento Fitossanitário gerou um valor

de prêmio de  R$ 7.755,80, sendo R$ 969,48 por hectare.

Cobertura adicional
tratamento fitossanitário

Resumo das taxas e custos

Cobertura básica
(geada + granizo)

Cobertura adicional perda
de produção futura

R$120.640,00

R$90.480,00

LMI

 - 10%

10%

POS

4,65%

2,35%

Taxa

R$5.609,76

R$2.126,28

Prêmio

R$3.040,00 0,65% R$19,76---

Custo Total R$ 7.755,80

Custo/hectare R$ 969,48

(75% do LMI da cobertura básica)

(R$ 380,00/hectare)
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Mas... tem
subvenção
ao prêmio?
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40%

Menores custos
ao produtor
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...R$ 46,02 são protegidos.
(valor correspondente a importância

segurada ou limite máximo
indenizável/prêmio total líquido).

Para cada R$ 1,00
gasto com o seguro...

Custo Total

O cafeicultor pode pleitear a subvenção ao
prêmio do seguro rural do Governo Federal, que

paga 40% do custo total no caso do café.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesse caso, o prêmio líquido ao produtor será
de R$ 4.653,48, ou R$ 581,69/hectare, menos de

uma saca de café por hectare.

R$ 7.755,80

Investimento em
seguro



COMO O PRODUTOR ACESSA
A SUBVENÇÃO AO PRÊMIO
DO SEGURO RURAL?

O produtor deve formalizar
a proposta de seguro com
um corretor vinculado a
umas das seguradoras
habilitadas ao Programa de
Subvenção ao Prêmio do
Seguro  Rural (PSR).

Formalização da
proposta
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O corretor envia a apólice à
seguradora e esta, por sua
vez,  é responsável por
pleitear a subvenção no
sistema do MAPA.

Registro junto ao
MAPA

A subvenção solicitada
pode ser aprovada ou
reprovada, a depender de
alguns critérios, como o
limite financeiro disponível
para o produtor, limite
financeiro disponível para a
cultura e regularidade do
produtor no CADIN. 

Critérios

No caso de aprovação ou
reprovação da subvenção solicitada,
a seguradora tem o dever de
informar tempestivamente ao
produtor o resultado.

Se aprovada, o valor  deve ser
abatido do prêmio a ser pago pelo
produtor à seguradora, cabendo ao
MAPA dentro do prazo estabelecido
contratualmente entre as partes. 

Aprovação



O produtor deve informar imediatamente à seguradora, conforme
orientações descritas nas condições gerais da apólice. 
Posteriormente, deve permitir ao perito da seguradora acesso à
área sinistrada, possibilitando a sua vistoria e apuração de danos. 
Caso o produtor concorde com os danos apurados, ele assina o
laudo de vistoria e a seguradora providenciará o pagamento da
indenização no prazo acordado na apólice. 
Caso não concorde, ele poderá  solicitar a revistoria detalhando no
verso do laudo os motivos e a seguradora é obrigada a providenciar
um novo procedimento a ser realizado por outro perito. 
Na segunda vistoria, os danos apurados podem ser confirmados ou
revisados, a depender da situação.

Em caso de sinistros

A seguradora identifica o enquadramento do sinistro, e assim o
percentual de indenização para as covas. São considerados três fatores:
o tipo de evento ocorrido que causou os danos (granizo ou geada, ou
granizo e geada), a idade do cafezal e o tipo de poda necessária para a
recuperação ou melhoramento do potencial vegetativo e produtivo das
plantas.

Indenização

Sinistro e
Indenização
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Indenização 1:  Vida da
Planta

Multiplicação do número de covas
sinistradas (16.000) pelo valor
unitário da cova (R$ 3,77), definido na
Apólice de Seguro. 
O resultado é ponderado por 75%
(tipo de poda necessária, que é a
recepa), constatado por meio de
laudo de sinistro. É descontada a
Participação Obrigatória do
Segurado (10%) escolhida pelo
segurado no ato da contratação e a
indenização para tratamento
fitossanitário, que é uma cobertura
adicional.

Indenização 2:
Perda Produção

Futura

50% do valor da
indenização calculado para

a cobertura básica
contratada de Vida da
Planta (R$ 39.196,00).

Indenização 3:
Tratamento

Fitossanitário

Multiplicação da área
sinistrada (4 hectares) pelo

valor do tratamento (R$
380,00/hectare).

R$ 39.196,00

R$ 19.598,00

R$ 1.520,00

Apuração dos prejuízos
Análise: Cafezal de 15 anos afetado por dois eventos climáticos (geada+granizo) com área sinistrada de 4 hectares,
atingindo 16 mil plantas. Considerando a necessidade de recepa o valor total da indenização será de R$ 60.314,00, que
corresponde ao somatório das parcelas abaixo.

Indenização
Total:

R$ 60.314,00, que
corresponde ao

somatório das parcelas 



Afinal, vale a pena
contratar seguro?

   Considerando que o custo da recepa por
hectare é de R$ 18.000,00 (definido na linha de
recuperação de cafezais do Funcafé), o produtor
terá um custo de R$ 72.000,00 para fazer a
recuperação desses 4 hectares sinistrados. Caso
ele não tenha contratado o seguro, ele terá que
desembolsar plenamente  esse valor (Cenário 1).

    No caso da contratação do seguro (Cenário 2)
com as especificações discutidas anteriormente,
o produtor terá direito a R$ 60.314,00 de
indenização para fazer a recuperação do cafezal,
ou R$ 15.078,50/hectare, e terá que desembolsar
apenas R$ 11.686,00, ou R$ 2.921,50/hectare
sinistrado, ao invés dos R$ 18.000,00/hectare
como no caso sem seguro . 

R$
 3

4
,2

2

R$
 7

,7
8

R$
 1

9,
4

4

R$
 1

2
,5

3

R$
 1

4
,3

2

R$
 1

6,
2

0

Garantem R$ 12,96 em
indenização para reparação do
cafezal em caso de sinistro.

Cada R$ 1,00 gasto
com o seguro

Viabilidade do Seguro



Conclusão
O seguro é uma das mais importantes ferramentas disponíveis
ao produtor contra perdas causadas por eventos climáticos. A
viabilidade de sua utilização passa pelos pontos abordados
nessa análise, bem como pela eficiente negociação de taxas
junto às seguradoras e pelo entendimento de quais coberturas
de seguro são interessantes ao modelo produtivo e região.

A decisão do produtor em fazer a gestão dos riscos de sua
atividade, se valendo do benefício de contratação do seguro
agrícola, evita cenários onde o investimento em tecnologia é
suplantado pelas adversidades climáticas, auxiliando na
manutenção do caixa e do patrimônio. 

Mercado em foco CNA | dezembro 2021



EQUIPE 

NÚCLEO DE
INTELIGÊNCIA DE
MERCADO

Bruno Barcelos Lucchi - Diretor Técnico
Reginaldo Lopes Minaré – Diretor Técnico Adjunto

DIRETORIA
TÉCNICA

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL

Natália Fernandes – Coordenadora
Danyela Bonfim - Assessora Técnica
Elena Castellani - Assessora Técnica
Lucas Martins de Araújo – Assessor Técnico
Rafael Bomfim – Assessor Técnico
Thiago Rodrigues - Assessor Técnico

NÚCLEO
ECONÔMICO

Fernanda Schwantes - Assessora Técnica
Mariza de Almeida - Assessora Técnica


