Seminário: Mudanças Climáticas, Gestão de Riscos e Seguro Rural na
Agricultura Brasileira
Local, dia e horário
Instituto de Economia da Unicamp, em Campinas, dia 18 de setembro de 2017
9h às 17h45
Auditório Zeferino Vaz – Instituto de Economia
UNICAMP
Manhã (9 – 13:00 hs)
8:30 – 9:00 – Recepção e inscrição
9:00 – 9:15 – Abertura
 Professor Paulo Fracalanza, Diretor do Instituto de Economia da Unicamp
 Dr. Claudio Contador, Diretor do CPES - ENS
9:15 – 10:00 – Riscos, Gestão Integrada e Desenvolvimento Sustentável da
Agricultura
Coordenador da Mesa: Claudio Contador (CPES - ENS) – 15 minutos
Painelista:
Pedro Abel Vieira, Embrapa (30 minutos)
O objetivo é apresentar uma visão geral dos riscos que ameaçam a sustentabilidade da
produção agropecuária, desde as instabilidades nos mercados, riscos institucionais e
climáticos, incluindo o processo de mudanças climáticas. Também se faria rápida
apresentação do próprio Guia.
10:00 – 13:00 – Riscos e Seguro Rural na Agricultura Brasileira
Coordenador da Mesa: Antônio Márcio Buainain, Instituto de Economia (10 minutos)
Painelistas:
Wady Cury (BB Mapfre), 30 minutos
Pedro Loyola (FAEP), 30 minutos
Vitor Osaki, MAPA, 30 minutos
Fernando Pimentel, (Agrosecurity), (30 mim)

Debates: 1 hora
O objetivo central é discutir os desafios que se apresentam para a consolidação do
seguro rural como mecanismo eficaz de gestão de risco no contexto e cenários
previsíveis para a economia brasileira, notadamente a restrição fiscal que reduz a
expectativa de expansão do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural.
Também se abordará as relações entre o seguro e os mecanismos de gestão de risco
disponibilizados pelo mercado. Cada palestrante terá oportunidade de explicitar os
desafios e iniciativas do ponto de vista dos principais atores envolvidos, quais sejam,
os agricultores, a indústria de seguros, bolsa de mercadorias e o governo federal.
13:00 – 14:00 - Lanche no local
14:00 – 15:30 - Mudanças Climáticas e Riscos Econômicos para a Agricultura
Coordenador da Mesa: Ademar Romeiro (Instituto de Economia) (10 minutos)
Painelistas:
Jennifer Burney (universidade da Califórnia, San Diego), 30 minutos
Eduardo Assad (Embrapa Informática Agropecuária), 30 minutos
Debates: 20 minutos
O objetivo é apresentar um cenário das ameaças representadas pelas mudanças
climáticas para a economia como um todo e em seguida para a agricultura brasileira.
15:30 – 17:30 – Mesa Redonda:
Gestão de Risco na Agricultura: Tecnologia, Informação e Planejamento
Coordenador da Mesa: Alexandre Gori (IE/Unicamp) (10 minutos)
Painelistas:
Daniele Cesano (coordenador do projeto Adapta Sertão), 20 minutos
Silvia Maria F.S. Massruhá (Embrapa), 20 minutos
Hugo Borges (MAPA) 20 minutos
Debates: 30 minutos
O objetivo é discutir medidas de redução, mitigação e transferência do risco a partir do
uso que vêm sendo utilizadas no Brasil, cobrindo diferentes experiências e ângulos. O
primeiro palestrante tratará de tecnologias para mitigação de risco agropecuário, com
ênfase nos pequenos produtores que em geral não têm acesso ao seguro. O segundo
falará sobre a utilização da bigdata como instrumento de gestão de risco, com reflexos
relevantes para a indústria do seguro. O terceiro falará sobre zoneamento como
instrumento de gestão de risco, que também tem importância para o seguro.

17:30 – 17:45 – Encerramento
Balanço geral e desafios
Professor Rodrigo Lanna (IE/Unicamp)
Dr. Claudio Contador (CPES - ENS)

