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# P U B L I E D I TO R I A L

A proteção que garante a permanência

do agricultor no campo

Uma gestão adequada dos riscos agrícolas
pode garantir a estabilidade da renda do produtor rural e a sua própria permanência na atividade, uma vez que ameniza os riscos de perdas na atividade agropecuária e proporciona a
recuperação de sua capacidade financeira na
eventualidade de sinistros ocorridos por motivos naturais. Além disso, a proteção é benéfica
à toda cadeia produtiva, possibilitando desde
a diminuição do êxodo rural até a redução da
inadimplência do produtor com as instituições
financeiras que concedem crédito rural.

Diante disso, a Tokio Marine mantém desde 2015 um departamento dedicado a estudar este mercado e disponibilizar soluções de excelência para o agronegócio. Atualmente, a Seguradora oferece proteção para Safras e Equipamentos. “O seguro rural
é um instrumento fundamental de proteção, mas ainda é muito
pouco difundido no País. Como o agronegócio representa cerca
de 21% do PIB nacional, estamos trabalhando arduamente para
fomentar a cultura do seguro entre os produtores e ampliar as
coberturas inclusive para os segmentos de pecuária e florestal”,
afirma o Gerente de Produtos Agro, Joaquim Neto.
O Seguro para Safras é dividido em três modalidades: Riscos
Nomeados, em que o sinistro é calculado pelo percentual de
dano do evento; Multirrisco Custeio, que garante o retorno do
investimento realizado no plantio e na manutenção da lavoura,
por meio do ressarcimento das despesas de financiamento do
produtor; e Produtividade, que cobre a produção do agricultor,
de acordo com o nível de cobertura contratado, quando houver
diferença entre a produtividade segurada e a colhida. Para a
precificação pode ser utilizada a opção de talhonamento, na
qual o produtor rural pode segurar áreas da plantação com diferentes tempos de plantio e tipos de semente; estão disponíveis coberturas para mais de 70 culturas e o pagamento pode ser
em até 6x, para o agricultor conciliar com seu orçamento.
Já o Seguro para Equipamentos Agrícolas é focado nas máquinas utilizadas nas operações de plantio, manejo, condução e colheita de cultivos agrícolas e tem coberturas para diversos eventos, como incêndio, colisão, danos a terceiros e roubo qualificado.

FOCO NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO
ÀS COOPERATIVAS
A relevância do Cooperativismo para o agronegócio do
Brasil pode ser medida por números astronômicos. Segundo
o IBGE, 48% de tudo que é produzido no campo brasileiro
passa, de alguma forma, por uma Cooperativa. De acordo
com levantamento da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), nos últimos oito anos, o número de cooperativas agropecuárias aumentou 4%, totalizando 1.613 até 2018.
O número de cooperados avançou 6% no mesmo período e
atingiu a marca histórica de 1 milhão de associados.
Para atender este público de maneira diferenciada, a Diretoria
Comercial de Canais Especiais da Tokio Marine mantém uma estrutura dedicada de dez pessoas. Além disso, conta também com o
auxílio das 75 filiais espalhadas por todas as regiões do Brasil,
reforçando o atendimento presencial.
De acordo com a Diretora Marcia Silva, dos sete ramos

N

do Cooperativismo, o foco inicial foi consolidar a parceria de distribuição de seguros com as Cooperativas de
Crédito. “Para este grupo oferecemos um portal com
área logada no qual as Corretoras e as Cooperativas
têm acesso a vendas dos seguros e gestão das apólices e clientes. A arquitetura do sistema é feita de forma
que o acesso é feito por agência e colaborador, com
perfil diferenciado por funcionalidades/cargo”,
explica a executiva.
Além do portal e do suporte comercial, a
Tokio também participa de eventos promovidos
por entidades de classe e Cooperativas que já
são parceiras, como o Congresso Brasileiro do
Cooperativismo de Crédito (Concred), o maior encontro
do setor da América Latina.

SEMENTES MAIS
EFICIENTES AUMENTAM
PRODUÇÃO DE SOJA
setor de produção de sementes de
soja é um importante elo da cadeia
produtiva desta oleaginosa e um
dos responsáveis pelo incremento
na produção. O aumento da produtividade
tem sido possível com o desenvolvimento de
plantas menos susceptíveis a pragas e resistentes a determinadas condições climáticas.
São produzidos anualmente mais de 1,5
milhão de toneladas de sementes desta cultura, cultivados em aproximadamente 1 milhão de hectares em todo o País. Apenas este
nicho movimenta cerca de US$ 1,3 bilhão ao
ano, o que representa mais de 35% de toda a
movimentação financeira do mercado nacional deste segmento.
“Sementes com alta qualidade são essenciais na busca por altas produtividades
na cultura da soja. Um alto índice de germinação e vigor garante qualidade no estabelecimento da cultura, gerando plantas mais
fortes e vigorosas. É preciso ressaltar ainda a
importância de se adquirir grãos certificados,
que dão ao agricultor a garantia de pureza
genética e de altos índices de qualidade”, diz
o Gerente Comercial de Monsoy, marca de sementes de soja da Bayer, Alexandre Chaves.
O produtor pode ter acesso a insumos
importantes, como fertilizantes, defensivos
e máquinas modernas, mas se não tiver uma
semente de qualidade, tudo que for investido pode ficar comprometido.
Daí a importância de
ter o respaldo de
uma empresa especializada nesta produção.

Canal direto com o agronegócio

esta segunda edição do nosso espaço Agro em Foco, ratificamos a importância do seguro como um fator essencial
para a proteção do produtor rural. Desde que a Tokio Marine passou a atuar nesse segmento, em 2015, estamos cada
vez mais imbuídos da missão de estudar criteriosamente o mercado
- inclusive ouvindo agricultores e corretores especialistas - para
oferecer soluções que, de fato, façam a diferença neste mercado.
Por conta disso, recentemente fizemos uma profunda reformulação no Tokio Marine Agro Safras e estamos trabalhando no Tokio
Marine Agro Equipamentos, com o intuito de atender as demandas de um mercado que se reinventa a cada safra. Neste editorial,
julgamos relevante apresentar a vocês um breve descritivo desses
produtos e seus principais diferenciais, nas palavras do Gerente de
Produtos Agro, Joaquim Neto.
Também explicamos com mais detalhes a estrutura que mantemos

para atender aos nossos parceiros das Cooperativas. Como a Diretora
de Canais Especiais, Marcia Silva, comentou na primeira publicação,
vocês formam um público bastante estratégico para a nossa Companhia e estamos cada dia mais empenhados em oferecer-lhes o melhor
e mais completo atendimento.
Por fim, nosso amigo Alexandre Chaves, da Bayer, fala sobre a importância da qualidade das sementes de soja, responsáveis pelo aumento da produção desta oleaginosa no Brasil.
Ficamos muito animados com os comentários que recebemos sobre
esta página e queremos continuar trazendo conteúdos que sejam relevantes para os milhões de cooperados que fazem a economia deste
País ir para frente.
Se quiser ler sobre algum assunto específico, envie sua sugestão
para marketing@tokiomarine.com.br.
Boa leitura, um forte abraço e até a próxima edição!
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