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Visão de Futuro da Agropecuária Brasileira

Produtor Rural gerindo plenamente suas atividades com 
suas necessidades atendidas pelo mercado privado

“Gestão” do ponto de vista técnico, financeiro e riscos incorridos, a 
partir das melhores práticas de governança   



Motivação da MP do Agro

• Agronegócio há muito não cabe no “crédito rural oficial”

• Mercado de crédito muito aquém das necessidades do agro

• Selic baixa, acentuada restrição fiscal e liberalismo econômico

• Recursos abundantes

• Mercado internacionais: US$17 tri aplicados a taxas negativas!

• Mercados Domésticos: Fundos de previdência com cerca de R$1 tri

• Expressiva demanda do produtor rural

• Agropecuária demanda capital de giro de R$450 bi por ano

• O mercado consumidor global: 2/3 (mercado interno)

1/3 (mercado externo)



O que falta p/o agro ter mercado de crédito a sua altura?

1. Facilidade p/operar – liberdade, simplicidade, 
flexibilidade, baixo custo

2. Risco Quantificável – Transparência

3. Segurança Jurídica – satisfação do crédito em caso de 
inadimplência

Se algum dos três componentes falhar, o mercado de 
crédito não se desenvolve



Nova CPR, novo Crédito

1. “1º processamento” de produtos agropecuários (carne, leite, uva, 

cana, arroz, café, cacau, farinhas, pães/bolos, alimentos processados, 
rações, celulose/papel...)

2. Todas modalidades de garantias (FGS, patrimônio de afetação...tudo!)

3. Variação cambial p/tudo (aquicultura, fruticultura, conservação 

florestal, ABC, leite e derivados, 1ª industrialização, mandioca) e p/todos 
(revendas, tradings, químicas, agroindústria, bancos, fundos, sociedade) 

4. Registro da CPR no mundo digital de alta tecnologia e 
racionalização do custo do registro (slide)

5. Aumento da qualidade das garantias da CPR (slide)



Estimular Novo Mercado Privado de Crédito p/o Agro

Novos instrumentos – FGS, Patrimônio de Afetação, CPR 2.0

Agenda SFN – BC, ME, Febraban, bancos do agro, AgroFintechs

Mercado de capitais – CVM, SPE, Anbima, estruturadores, FIDC, 
tradings, agroquímicas, revendas, AgroFintechs

Finanças Sustentáveis do Agro – ASG

Agricultura familiar. Operações estruturadas e finanças ASG

Acompanhar integração das bases de dados do governo

Acompanhar “open banking”, LGPD e Sigilo Bancário

Acompanhar desfecho da “RJ” para o produtor rural PF



Inovação Financeira do Agro

• Crédito: modelos de crédito, finanças estruturadas, assistência técnica

• Seguro rural: clima, renda e crédito; peritagem; derivativos de risco

• Inserção mercadológica: logística, precificação, nichos, bolsas virtuais

Mapeamento do ecossistema

Viabilidade de se estabelecer um MoE entre o MAPA alguma 

entidade de classe

Promoção de eventos e “hackaton”: FGS, Subvenção taxa de 

juros, opção de venda, CPR sem garantias reais



Combate à Venda Casada: ACT e Plano de Trabalho

Agenda Febraban: autorregulação, plataforma de denúncia, 
divulgação 31jan

Outros constrangimentos ao produtor rural – seguro 28fev

Venda casada, desvio de finalidade, Lei 7.492 28fev

Operacionalização dos canais de denúncia – CNA, MAPA, 
Contag. Procons Estaduais 28fev

Divulgação maciça – MAPA (site, rádios, toda estrutura, 
SDA), câmaras temáticas, mídia (Canal Rural, Globo, 
Band...), signatários do ACT, entidades de classe, ATER, 
Conseagri... 27mar

Acompanhar e atualizar Plano de Trabalho 18dez



ACT-Venda Casada: Próximos Passos

ACT somente será deflagrado após posicionamento da Febraban

Valores corporativos vs prática

Quais incentivos prevalecem? Sustentabilidade ASG? 

Febraban e Bancos abrindo canais de denúncia, divulgando 
ativamente esse ACT, estabelecendo melhores práticas, corrigindo 
incentivos (consignado)

Como os bancos (Febraban) se integrarão ao ACT? Interface de 
contato? Equipe comum?



Finanças Sustentáveis

Elaborar Plano de Trabalho detalhado. 21fev

Agenda com investidores nacionais e estrangeiros. 30abr

Agenda com Certificadoras/Verificadoras/2ª opinião. 30jun

Agenda com Produtores Rurais e Associações. 30set

Agenda com Entidades Reguladoras/Autorreguladoras. 31dez

Workshops – “leading cases”. 21.11.2021



Finanças Sustentáveis: Objetivos

• Fazer acontecer!!!

• Estabelecer fluxo significativo de recursos financeiros à 
agropecuária sustentável. ASG – Ambiental, Social Governança

• Promover “leading cases” existentes e materializar novos

• Trabalhar “gargalos” para que os leading cases deflagrem 
mercados financeiros perenes para nossa agropecuária

• Cumprimento do MoU MAPA/CBI (Climate Bonds Initiative) 
de 21.11.2019, a ser concluído em 21.11.2021



Protocolos de Sustentabilidade

1. Legislação Ambiental – CAR Efetivado! (CRA e PRA)

→ SFB

2. Práticas Formais de ABC

→ Embrapa, SPA, SDI, SRI

3. Certificações Privadas – SPO, Verificação, metodologias

→ Sitawi, Bureau Veritas, Resultante, RTRS, RFA, Embrapa...

4. CBI

→Taxonomia em construção (1º. Semestre de 2020)



Investidores Potenciais

Destinação do recebível/origem dos recursos financeiros

1. Intermediadores (nacionais e estrangeiros)

i. Estruturadores de operações regulados nacionais e estrangeiros

ii. Estruturadores de operações não regulados nacionais e estrangeiros

2. Compradores Finais dos Recebíveis (nacionais e estrangeiros)

i. Fundos de Investimentos

ii. Fundos de Pensão

iii. Covered Bonds (gestores)

iv. Instituições financeiras



Captadores Potenciais

Destinação dos recursos/originadores dos recebíveis

1. Setor Agropecuário – Atividades

i. milho, soja, algodão, pecuária, café(?)

ii. florestas nativas (manejo) e plantadas (implantação e manejo)

iii. recuperação de áreas degradadas

iv. conservação ambiental

→ Importante: Custeio! Manejo! (garante fluxo financeiro, vide CBIO)

2. Emissores Potenciais

i. Produtor Rural – PJ e PF(?)

ii. Cooperativas de produtores

iii. Arranjo de produtores (PLV30, apoio das associações de classe)

iv. Agroindústria (PLV30, 1º.processador, integrador...)



1. Certificadoras/Verificadoras

i. CBI

ii. Sitawi, Bureau Veritas, Resultante

iii. Rain Forest Aliance (RFA), RTRS...

iv. Embrapa, Aprosoja (SojaPlus), Abrapa (ABR)

2. Auto-Reguladores

i. Febraban

ii. Anbima

iii. Abrapp

iv. Associações: Aprosoja, OCB

3. Reguladores

i. MAPA, SFB e Sisnama

ii. SPE/BC (CMN)

iii. CVM

iv. Previc

Governança (entidades públicas e privadas)

Desenvolvimentos de 
protocolos aderentes à 
realidade da 
agropecuária brasileira

Incentivos para 
colaboradores dos 
associados aderirem às 
finanças verdes

(1) incentivos e obrigações 
para regulados aderirem às 
finanças verdes e (2) 
direcionamento dos recursos 
oficiais nesse sentido



VII – Etapas do Plano de Trabalho até 21.11.2021

Etapa 1 – Direcionamento dos Trabalhos – 21.2.2020
• Assinatura MoE CBI-MAPA – 21.11.2019

• Elaboração de Plano de Trabalho Detalhado – 21.2.2020

• Construção da narrativa – 31.3.2020

Etapa 2 – Agenda com Investidores nacionais e estrangeiros – 31.5.2020

Etapa 3 – Agenda com Certificadoras/Verificadoras/2ª opinião – 31.7.2020
• Compreende CAR, ABC, Certificações Privadas, CBI

Etapa 4 – Agenda com Produtores Rurais e Associações – 30.9.2020

Etapa 5 – Agenda com Entidades Reguladoras/Autorreguladoras – 31.12.2020
• Entender, expandir conceitos, incentivos x coerção

• Febraban, Anbima, OCB, Abrapp

• MAPA, BC, SPE (CMN), CVM, Previc 

Etapa 6 – Promoção de Eventos de Fomento – 30.9.2021
• Reuniões Multilaterais, workshops – network, leading cases, deflagrar mercados

• B3 e demais registradoras (CERC, Serasa, CIP...)



VIII – Próximos Passos

1 – Reunião com CBI em BSB (6jan) 

2 – Reuniões para divulgação do MoU em SP (15jan) e BSB (17jan)

3 – Reunião sobre Legislação Ambiental – SFB em BSB (29jan)
• CAR, PRA, CRA

4 – Reunião sobre Programa ABC em BSB (12fev)
• Plano x Programa ABC, 

5 – Reunião: Protocolos Domésticos e Internacionais em SP (19fev)
• Soja Plus, RTRS, RFA, 2ª. Opinião, verificação, certificação CBI

Detalhamento do Plano de Trabalho
• Divulgação da versão final p/comentários finais 21.2.2020, sexta-feira

• Entrega para assinatura em 28.2.2020

• Finalização da construção da narrativa 31.3.2020
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