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Fernando dantas

Ainda não existem estatísticas con-
solidadas que revelam o número 
de leilões de animais realizados por 

ano, no Brasil, especialmente em relação 
a bovinos e equinos. Mas é sabido que esse 
mercado movimenta cifras milionárias todos 
os anos. Em 2016, a quantidade de bovinos 
vendida chegou a 218,3 milhões de cabeças, 
sendo que boa parte desses animais foi nego-
ciada em leilões. O dado revela a importância 
do segmento para a agropecuária. Nos re-
mates, sejam presenciais ou virtuais, são co-
mercializados animais que chegam a custar 
individualmente mais de R$ 1 milhão - con-
forme variação de raça, genética, histórico do 
animal, entre outros fatores. 

Nesse cenário, no qual há grandes so-
mas de dinheiro envolvidas, todo cuidado 
é pouco para evitar prejuízos. Um touro de 
R$ 2 milhões adquirido em um leilão, por 
exemplo, pode morrer no caminho até a pro-
priedade rural. É um risco possível, que ne-
nhum produtor quer ter, e que tem chamado 
a atenção das seguradoras, que encontraram 
nesse mercado uma oportunidade de negó-
cio. Tanto é que hoje existe o seguro para ani-
mais de leilões, especialmente de elite. É uma 
forma de oferecer mais proteção e segurança 
para os compradores de animais leiloados.

Muitos pecuaristas ainda desconhecem 
ou mesmo acham que essa modalidade é 
nova. Mas, na verdade, não é. Existe no mer-

cado há mais de uma década e tem potencial 
de crescimento. “É um produto que tende 
a despertar o interesse dos organizadores 
de leilões, principalmente de gado. O País 
atravessa um período com dificuldade em 
vários segmentos e cada vez mais o compra-
dor procura por segurança ao investir, seja 
em imóvel, bens e ao comprar um animal. O 
potencial é enorme. O seguro valida o que é 
importante na vida das pessoas. Não é dife-
rente na operação leilão de animais, no qual 
o investimento é alto”, afirma a sócia proprie-
tária da Denner Seguros de Animais e coor-
denadora da Comissão do Seguro Rural do 
Sincor-SP, Karen Matielli.

A modalidade de seguro voltada para 
animais de leilões contempla equinos e bo-
vinos, e já tem começado a ganhar espaço 
entre os caprinos também. “Quando o com-
prador adquire um animal em remate com 
seguro, é possível retornar o investimento 
em caso de óbito, já que ele é indenizado e 
pode adquirir um novo animal ou quitar 
seu compromisso financeiro”, explica Karen, 
que atua no mercado de seguro para animais 
há 12 anos, sendo que na modalidade para 
leilões desde 2012. Ela acrescenta que essa 
indenização pode ocorrer em caso de riscos 
cobertos, como acidentes, doenças, picada de 
cobra, raio, ingestão de corpo estranho, par-
to, aborto ou eutanásia determinada por mé-
dico veterinário. “A cobertura do seguro tem 
início a partir da meia-noite do dia do leilão, 
respeitando os limites de valores e idade”, diz. 
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O superintendente de Agribusiness e 
Aviation da Fairfax, Fábio Damasceno – 
que também é membro da Comissão de 
Seguro Rural da Federação Nacional de Se-
guros Gerais (FenSeg) -, complementa que 
essa modalidade de seguro é uma forma de 
garantir o investimento, já que ao analisar 
todo o processo da compra de animais em 
leilões, há o envolvimento de altos valores 
e prazos que variam de 12 a 50 meses para 
pagamento, além de ser um bem que no 
momento da venda passa por uma grande 
mudança. “É o que chamamos no seguro 
como mudança de risco. Neste período, o 
animal irá ser transportado, mudará de alo-
jamento, muitas vezes com mudança de cli-
ma, temperatura, umidade etc., e alteração 
no manejo. Todas essas alterações imputam 
ao animal certo estresse e risco, e o seguro 
nesse caso garante que se o animal morrer 
nesse período, o investimento feito pelo 
comprador será quitado, a venda realizada 
será honrada e o cliente, leiloeira, permane-
ce no mercado”, explica. 

Damasceno diz que a modalidade tem 
um funcionamento simples, pois o seguro é 
negociado previamente ao leilão, a partir da 
“batida do martelo”, quando é oficializada a 
venda do animal. “Estabelecido o valor, o 
animal permanece segurado daquele mo-
mento em diante até o final de vigência da 
apólice. Normalmente, os documentos já 
foram providenciados e o comprador não 
precisa se preocupar com nada”, afirma. 

Ele reforça que, desde o início da oferta 
desse tipo de proteção, muita coisa mudou. 
“No ano de 2001, o prazo de cobertura va-
riava entre 24 e 72 horas após a batida do 
martelo e não havia cobrança de prêmio. A 
ideia era trocar a cobertura pela divulgação 
da empresa e do produto. Funcionou bem 
por dois ou três anos, mas daí as necessida-
des foram se moldando, pois os animais de-
moravam para ser transportados e muitas 
vezes ficavam sem cobertura, e os compra-
dores começaram a solicitar um prazo de 

cobertura maior”. O superintendente relata 
também que isso foi uma estratégia muito 
boa e que evoluiu para o desenvolvimento 
do produto. “Hoje em dia a comercializa-
ção deste produto é de no mínimo 30 dias e 
pode variar a depender do mercado, e com 
certa evolução no processo de continuidade 
do seguro para os compradores”.

NO MErCaDO
A MBA Leilões trabalha com remate de 

cavalos e investe na contratação de seguros 
para animais há 15 anos. São mais de 40 
leilões por ano, com 50 animais ofertados, 
em média. O diretor da empresa, Marcelo 
Andrade, calcula que dois mil cavalos são 
vendidos todo ano, especialmente quarto 
de milha. Só em Goiás, ele conta que são 
três leilões anualmente, sendo dois em 
Goiânia e um em Rio Verde. Ele garante 
que o objetivo principal ao oferecer seguro 
aos compradores é garantir proteção para 
todas as partes. “É a forma de saber que o 
dinheiro investido pode retornar em caso 
de óbito, por uma taxa de percentual do va-
lor do animal, que compensa. É igual você 
fazer seguro de carro e outros seguros de 
imóveis. É uma garantia do seu patrimônio 
se acontecer algum acidente ou imprevisto. 
Os donos dos leilões e os vendedores dão 
para os compradores essa tranquilidade 
que nos primeiros 30 dias, por exemplo, 
o cavalo está segurado e depois, se quiser, 
o comprador faz a continuidade por mais 
meses para fechar o ciclo e ter garantido seu 
investimento de volta”. 

A Programa Leilões, que foi fundada 
em 1972 e comercializa bovinos, equinos, 
ovinos, muares e caprinos por meio de lei-
lões, também faz parte da lista de leiloeiras 
que trabalham com seguro para animais. 
São mais de 500 remates por ano de raças 
bovinas, caprinas e equinas. Pela importân-
cia de garantir a proteção do animal e dos 
compradores, o diretor da empresa, Flávio 
Batista, destaca que a modalidade é ofereci-
da para os clientes vendedores. “Após a in-
dicação, eles conversam e fazem toda nego-
ciação. Depois, passamos o mapa do leilão 
e a seguradora faz os trâmites legais. Esse é 
um serviço que tranquiliza tanto vendedor 
quanto comprador. O cliente sabe que vai 
vender ou comprar seu animal, e durante o 
período contratado do seguro terá mais se-

Karen Matieli: A cobertura do seguro 
tem início a partir da meia-noite do 
dia do leilão, respeitando os limites 
de valores e idade
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gurança para fazer o transporte e até adap-
tação do animal”. 

aTENçãO
Tanto leiloeiros quanto compradores 

precisam ficar atentos, porque o seguro não 
cobre tudo quando se trata de animais de 
leilões. Essa modalidade não indeniza, por 
exemplo, depreciação do animal, ou seja, 
em caso da impossibilidade dele poder 
exercer suas funções, danos estéticos, lucros 
cessantes – produção futura do animal – 
doenças pré-existentes e outras causas que 
dependem da espécie do animal do seguro. 
Na hora de fechar contrato é preciso ainda 
apresentar alguns documentos, que vão 
desde registro do animal, comprovação de 
exames de sangue – para verificar brucelo-
se e tuberculose, por exemplo -, recibo de 
compra, entre outros.  

O corretor de seguros José Alves, que é 
proprietário da J Alves Corretora de Segu-
ros, em Goiânia, explica também que exis-
tem no mercado diferentes coberturas que 
são complementares à de animais de leilão. 
Ele cita como exemplo as modalidades vol-
tadas para prenhez, fertilidade e até trans-
porte. Além disso, na hora de contratar, 
ele orienta que é preciso avaliar dois tipos 
seguro – para rebanho, que precisa ser aci-
ma de 250 cabeças e ideal para quem quer 
ter confinamento ou mesmo gado a pasto, 
e o de gado de elite. Neste caso, Alves alerta 
que nem sempre o valor batido no martelo 
pelo animal é o que a seguradora vai aceitar 
no contrato. “A pessoa compra um gado no 
leilão por 500 mil reais e pretende fazer a 
proteção dele. As seguradoras vão montar 
todo o processo, independentemente se fo-
ram pagos 500 mil ou 50 mil reais, e fazer 
as análises necessárias. Daí depois vai infor-
mar o valor. Talvez a pessoa está esperando 
500 mil reais e a seguradora avalia em 100 
mil reais. Fica a critério do interessado em 
aceitar ou não o valor. Por isso reforçamos 
que nem sempre o valor de venda ou com-
pra é o valor que a seguradora vai aceitar na 
apólice”, informa.

Sobre valores, Alves diz que depende da 
idade do animal, que pode ser de seis me-
ses a 112 meses. Isso porque quanto mais 
velho o animal for, maior será a taxa. Hoje, 
está em torno de 2% a 3,5% para animais 
mais novos, e em torno de 6% do valor do 

é recusada devido ao não atendimento das 
exigências. Normalmente, as leiloeiras e 
corretoras que os atendem fazem a divul-
gação destas regras”, avisa. Se for necessário 
acionar o seguro por causa da ocorrência da 
morte do animal ou em qualquer alteração 
na condição de saúde, seja por doença ou 
por acidente, o mais importante, segundo 
Damasceno, é ter um celular com câmera 
a mão e fotografar todas as evidências da 
morte - acidente ou doença - e identificar 
inequivocamente o animal - marcas, brin-
cos, etc. Já a partir do momento que acio-
na, são feitos procedimentos para constatar 
a morte. Se não for de causa preventiva, a 
seguradora vai pagar o valor que aceitou na 
apólice. Se for preventiva, vai informar que 
não indenizará, como ocorre em casos de 
aftosa, por exemplo.

animal para mais velhos. Já em caso de mo-
dalidades adicionais, os percentuais podem 
ser de 0,28%. Fábio Damasceno, da Fairfax 
e FenSeg, reforça que o valor pode variar 
também pelo perfil da espécie, localização, 
período de cobertura em dias, coberturas e 
quantidade de leilões negociados. 

Ele orienta que o maior cuidado das lei-
loeiras e dos compradores é para as regras 
do seguro (condições), com o intuito de 
ficar atento à validade e aos procedimen-
tos em caso de sinistro. “Muitas vezes, por 
falta de atenção, a cobertura do segurado 

cObertura 
O maior cuidado das leiloeiras e dos compradores deve ser em 
relação às regras do seguro (condições), com o intuito de ficar 
atento à validade e aos procedimentos em caso de sinistro

RiSCoS qUE PoDEm SER CoBERToS 
No SEGURo PARA ANimAiS:
 
n Acidentes
n Doenças 
n Picada de cobra 
n Raio 
n Ingestão de corpo estranho 
n Parto 
n Aborto 
n Eutanásia determinada por médico 
veterinário

Não ESTão 
CoBERToS:
 
n Depreciação do animal 
n Impossibilidade 
de ele poder exercer 
suas funções 
n Danos estéticos 
n Lucros cessantes – 
produção futura do 
animal
n Doenças pré-existentes

Fábio Damasceno: Valor pode 
variar também pelo perfil da 
espécie, localização, período de 
cobertura em dias, coberturas e 
quantidade de leilões negociados

Mais inforMações: 
n Sincor
www.sincor.org.br
n Fairfax
www.fairfax.com.br
n FenSeg
www.cnseg.org.br/fenseg/
n mBA Leilões
www.mbaleiloes.com.br
n Programa Leilões
www.programaleiloes.com
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