
Certificação Socioambiental para a Agricultura como Indutora para Títulos 

do Agronegócio de Maior Aceitação no Mercado Internacional. 

Publicação Imaflora, com a colaboração de Luis Fernando Guedes Pinto e Eduardo Trevisan Gonçalves: 

Empreendimentos com certificação socioambiental têm desempenho ambiental e social 

mensurados. 

Os produtos certificados têm perfil de grande produção empresarial com alta tecnologia 

e gestão. 

A participação de médios e pequenos produtores ocorre por meio de certificação em 

grupo. Se organizados coletivamente tem alta produtividade e recebem algum apoio 

externo. 

Os pequenos e médios produtores com baixa produtividade e sem apoio privado ou 

público seguem à margem da certificação. 

A implementação da certificação melhora a gestão, eficiência, produtividade, custos de 

produção tornando um empreendimento mais lucrativo, independente dos benefícios 

externos de mercado. 

Maior expectativa de benefícios econômicos e mercados diferenciados e com sobre preço.  

As principais barreiras são os investimentos para a certificação, o cumprimento legal e o 

acesso à informação. 

Há evidências de que as principais mudanças para uma fazenda se certificar acontecem 

mesmo antes da primeira auditoria, mesmo sem o cumprimento integral das normas 

padrões no curto prazo. 

A melhoria contínua e o desempenho socioambiental acontecem após a certificação no 

médio prazo, mesmo com avanços e retrocessos, por fatores externos ou não. 

As não conformidades variam de direitos dos trabalhadores, mudanças estruturais e 

recuperação ambiental de médio prazo, práticas agronômicas inadequadas e necessidades 

de melhorias de gestão. 

Embora cumpra a lei a certificação não garante o cumprimento integral da legislação 

socioambiental. 

E importante as normas e padrões, a tomada de decisão sobre a certificação, o controle 

dos certificadores, exigências e treinamento dos auditores, transparência e a forma de 

trabalho dos certificadores. 

Os componentes de rastreabilidade dos sistemas de certificação devem ser bem 

mensurados e o gradiente de opções bem delineado para o relacionamento com a 

sociedade. 



Para alguns commodities e cadeias produtivas a certificação tem tido papel relevante e 

propagado para milhares de propriedades no brasil e no mundo. 

Na literatura há evidências de mitigação de impactos para recuperação ambiental. 

Contudo, no campo social os impactos estão limitados a direitos e condições do trabalho 

em detrimento de mudança estrutural do modo de vida e bem-estar dos trabalhadores.  

E tem tido efeito apenas marginal e, lidar com assimetrias entre a agricultura empresarial 

e familiar bem como com a concentração de riqueza e terra. 

Os aprendizados da sua implantação de certificação podem apontar lacunas de 

conhecimento e tecnologia e orientar avanço na pesquisa e políticas publicas 

EVOLUÇÃO DA PORCENTAGEM DA PRODUÇÃO GLOBAL MUNDIAL DE 

ALGUMAS COMMODITIES AGRICOLAS COM CERTIFICAÇÃO 

SOCIOAMBIENTAL 

Commodity      2008                 2012 

Café                     9%                 38% 

Cacau                  3%                 22% 

Óleo de Palma     2%                 15% 

Chá                      6%                 12% 

Algodão                1%                    3% 

Banana                 2%                    3% 

Açúcar                <1%                    3% 

Soja                      2%                    2% 

Fonte: Potts et al. (2014). 

 

De todo modo, algumas commodities já tem parte relevante da sua produção com algum 

tipo de certificação ou verificação socioambiental, especialmente aquelas em que estes 

sistemas foram implementados de maneira pioneira décadas atrás (café), o produto chega 

diretamente ao consumidor final (chá, frutas, café, cacau) ou estão associadas a um grande 

impacto socioambiental. (soja, açúcar, energia, óleo de palma). 

 

Critérios das não conformidades mais frequentes de todas as fazendas individuais 

de todas as culturas auditadas RAS-Rainforest Alliance pelo Imaflora entre 2011 e 

2016: 

Critério  

1.2 São executadas atividades para cumprir a norma mediante vários programas. 

1.7 Existem processos de acompanhamento, medição e análise para avaliar o sistema de 

gestão. 

2.6 São protegidos os leitos de rios naturais (APP) com as distâncias indicadas e zonas de 

proteção. 

2.7 Existem barreiras vegetais entre o cultivo e as áreas de atividade humana. 

4.2 Todas as fontes de água exploradas têm as respectivas concessões e permissões. 

5.18 É executado um programa de educação sobre os requisitos da certificação, temas 

ambientais e conceitos de higiene e saúde. 

6.6 Os trabalhadores recebem recursos, equipamento, serviços e infraestrutura para 

cumprir o programa de saúde e segurança e legislação (NR-31). É fornecido e exigido o 



uso de EPI aos trabalhadores que manuseiam máquinas, ferramentas ou implementos 

perigosos. 

7.5 Há colaboração com os esforços de educação ambiental nos centros educacionais 

locais. 

8.1 É executado um programa de manejo integrado de pragas priorizando controles 

físicos, mecânicos, culturais e biológicos e ao menor uso possível de agroquímicos.  

9.1 A propriedade executa um programa de prevenção e controle da erosão de solos. 

10.1 Existe um programa de manejo integrado de resíduos fundamentado no conceito de 

evitar e reduzir produtos de impacto negativo ao ambiente. 

 

 

Em 2015 um novo estudo foi conduzido para avaliar o efeito econômico da certificação 

no interior da fazenda, também independente de prêmios de mercado. Assim, usando 

diferentes métodos analíticos, Bini et al. (2016) avaliaram os custos de produção e receitas 

de um grande grupo de fazendas certificadas de café de Minas Gerais.  

 

Os autores concluíram que as fazendas certificadas tinham produtividade e receita bruta 

maiores, preços de venda do café similares e tendência de custos de produção menores 

que as não certificadas. Como consequência, obtiveram margem e lucro maiores (Bini et 

al., 2016b). Os resultados sugeriram que a certificação implica em maior eficiência 

e que as vantagens econômicas dentro da fazenda podem ser mais relevantes até do 

que os benefícios de mercado, concordando com Barham e Weber (2012). 

 

Comparação de médias (One-Way ANOVA) para variáveis de desempenho econômico 

de fazendas produtoras de café certificados RAS-RA e não certificadas localizadas no 

cerrado mineiro no biênio 2011/13. 

 

Custo total hectare (R$ / ha) 

Com certificação RA 12.401 

Sem certificação RA 11.800 

 

Custo total por saca (R$ / saca) 

Com certificação RA 268 

Sem certificação RA 318 

 

Renda Bruta por hectare (R$ / ha) 

Com certificação RA 124.027 

Sem certificação RA 39.224 

 

Produtividade (saca / ha) 

Com certificação RA 47 

Sem certificação RA 39 

 

Preço de venda do café (R$ / saca) 

Com certificação RA 406 

Sem certificação RA 393 

 

Área plantada café (média em ha) 

Com certificação RA 305 

Sem certificação RA 98 



TÍTULOS de CRÉDITO VERDES do AGRONEGÓCIO que PODEM ATRAIR 

CAPITAL INTERNACIONAL ou NACIONAL 

O que é um CRA? 

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócios ou “CRA”, foram instituídos pela Lei nº 

11.076/2004, como um título de renda fixa com o objetivo de ser uma fonte de 

financiamento complementar ao agronegócio.  

➢ O CRA é título de crédito de emissão exclusiva de securitizadoras, lastreado em 

recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e 

terceiros.  

➢ Nessas operações, o agropecuarista cede seus recebíveis do agronegócio para uma 

securitizadora, que emitirá os CRAs e os disponibilizará para negociação no mercado 

de capitais.  

➢ Por sua vez, os recursos levantados pela securitizadora no mercado de capitais serão 

utilizados para pagar o agropecuarista pelos recebíveis cedidos.  

➢ Ao fim do processo, por meio da emissão de CRA, o agropecuarista consegue obter 

uma antecipação de seus recebíveis em troca de pagamento de uma taxa fixa aos 

investidores.1 

 

As operações podem ser utilizadas para financiamentos ou empréstimos relacionados à 

produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos, insumos 

agropecuários ou máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária. 

O que é um CRA “verde”? 

O CRA “verde” faz parte do conceito de green bonds ou títulos “verdes”, que são títulos 

de dívida com as mesmas características de um título de dívida comum, com a única 

particularidade de que os recursos captados pela emissão devem ser destinados, 

exclusivamente, ao financiamento ou refinanciamento de projetos considerados 

benéficos, ou não poluentes, ao meio ambiente. 

O CRA “verde”, portanto, distingue-se de um CRA ordinário em função da destinação de 

recursos, que necessariamente deverá ser alocada para uma atividade que seja alinhada 

com padrões de sustentabilidade ambiental. 

 

Quais são os benefícios do CRA “verde”? 

➢ Alcance de investidores de impacto: A crescente demanda de investimento em 

projetos sustentáveis pode ser um dos fatores determinantes para empresas do 

agronegócio optarem pela chancela “verde” de suas emissões, já que hoje existem 

fundos, family offices e grupos econômicos que devem destinar parcela de seus 

recursos para esse tipo de investimento. 

Recentemente, com publicação da Medida Provisória 897/2019, potenciais emissores 

de CRA “verde” ganharam mais um atrativo para a escolha desse título: as emissões 

poderão ser distribuídas no exterior, de forma similar aos bonds, o que permitirá 

alcance ao consolidado mercado internacional de green bonds. 

 
1 Nota MF: A ser incluído na versão final um fluxograma ilustrativo da estrutura da operação de securitização de um 
CRA. 



➢ Ganhos reputacionais: A caracterização de um CRA como “verde”, depende de um 

processo de transparência e organização informacional por parte da empresa do 

agronegócio. Em complemento, para atestar que os recursos do título estão sendo 

aplicados corretamente em uma destinação benéfica ao meio ambiente, a empresa 

deverá elaborar relatórios de alocação dos recursos.  

Nessa ótica, a empresa do agronegócio que se demonstra capaz de cumprir com tais 

requisitos, atesta ao mercado que observa padrões internacionais de transparência e 

organização administrativa. Para os investidores, o cumprimento desses padrões 

indica que a empresa possui mecanismos estruturados de compliance socioambiental 

e governança corporativa, que podem ser revertidos em melhores oportunidades de 

crédito. 

 

➢ Taxas mais atrativas: Ainda que não haja uma comprovação sobre a correlação exata 

entre a qualificação de um título “verde” e a taxa desse título no Brasil2, há algumas 

evidências práticas que permitem sustentar que a qualificação “verde” auxilia na 

redução da precificação do título para emissores: 

o o baixo nível de emissões “verdes” no setor agropecuário e o acesso a 

investidores de impacto no mercado local e internacional, podem tornar a 

pressão da demanda um fator decisivo para determinação e redução da taxa; e 

o como já mencionado, os compromissos de transparência e governança 

corporativa vinculados ao processo de qualificação do título “verde”, permite 

demonstrar ao investidor a observância da legislação socioambiental e pode 

resultar em diminuição do risco de crédito; 

Na única experiência de emissão de CRA “verde” até então, foi constatado uma 

melhoria na precificação da taxa para a emissora. Na opinião do diretor executivo-

financeiro da Suzano Papel e Celulose, Companhia envolvida na emissão, a 

adicionalidade “verde” do título foi um fator relevante para a redução da taxa, 

considerada como a de melhor precificação no histórico da Companhia até aquele 

momento.3 

 

➢ Prioridade na opção de investimentos: Para investidores pessoas físicas e jurídicas 

sensíveis às mudanças climáticas e às metas estabelecidas no Acordo de Paris, a opção 

de um CRA “verde” pode ser prioritária a outros investimentos.  

Em um cenário em que o título certificado apresenta as mesmas condições financeiras 

de retorno e prazo do que um título de dívida comum, a adicionalidade verde pode ser 

um fator determinante para a tomada de decisão de investimento. Além de assegurar 

que os recursos serão destinados a atividades benéficas ao meio ambiente, o 

compromisso de transparência assumido pela emissora na emissão “verde” se torna 

um benefício adicional para investidores. 

 

1.1. Como caracterizar um CRA em “verde”? 

 
2 A Climate Bond Initiative vem elaborando relatórios periódicos sobre a análise da precificação dos green bonds no 
mercado primário europeu e dos Estados Unidos.  Os relatórios estão acessíveis em 
https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bond-pricing-primary-market-q1-q2-2019. 
3 Informação disponível em: https://valor.globo.com/financas/noticia/2016/11/29/suzano-capta-r-1-bi-com-titulo-verde-
no-brasil.ghtml; Acesso em outubro de 2019.  

https://valor.globo.com/financas/noticia/2016/11/29/suzano-capta-r-1-bi-com-titulo-verde-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2016/11/29/suzano-capta-r-1-bi-com-titulo-verde-no-brasil.ghtml


Second opinion: A identificação do projeto elegível para financiamento por um CRA 

“verde” é feita por terceiros independentes, por meio de um processo de auditoria da 

atividade e da emissora, de acordo com as diferentes metodologias atualmente 

disponíveis. 

No processo de second opinion, o terceiro independente emite um parecer sobre a 

qualificação do projeto ou atividade financiada e assessora na definição das obrigações 

de transparência e informação que a emissora do título deve cumprir para manutenção da 

característica “verde” do título. 

 

Certificação: Em complemento às second opinions, é possível conferir à emissão um grau 

“verde” adicional, por meio de certificação especializada do Climate Bond Standards 

(CBS).  

A certificação é reconhecida internacionalmente e obedece a critérios rigorosos de 

sustentabilidade, definidos especificamente para cada setor de atividade. Atualmente, há 

critérios predefinidos para atividades florestais, de reflorestamento e de preservação de 

terras, embora esteja em curso a estruturação de critérios ligados a outras atividades do 

agronegócio.4  

Obrigações de transparência: Antes da emissão, o emissor deve elaborar estudo de 

comprovação de que a atividade gera impactos ambientais positivos e se enquadra nos 

critérios de elegibilidade “verde”. 

Após a emissão, o emissor deve emitir relatórios sobre a utilização dos recursos e o 

desempenho ambiental da atividade financiada, como o nível de emissão de CO2, por 

exemplo. 

➢ Metodologia de caracterização: O agronegócio envolve uma gama de atividades com 

diferentes padrões de produção e matéria prima, como por exemplo, o setor de grãos, 

celulose, cana-de-açúcar, pecuária e cacau.  

Em decorrência do baixo número de emissões “verdes” envolvendo as referidas 

atividades, como mencionado acima, ainda não foram formuladas metodologias 

específicas para determinar o que pode ser considerado como “verde” para vários dos 

setores do agronegócio. Nesses casos, a análise da elegibilidade “verde” da atividade 

deverá ser feita caso-a-caso com os auditores que irão emitir o parecer de 

sustentabilidade. 

Apesar disso, é fundamental que agropecuaristas tenham conhecimento que qualquer 

tipo de atividade ou iniciativa dentro da sua cadeia de negócios, que sejam voltadas à 

redução de impactos ambientais ou que promovam benefícios ambientais, é passível 

de ser financiada por CRA “verdes” e beneficiada pelos atributos positivos dessas 

emissões. 

 

➢ Custos adicionais: Como mencionado acima, a caracterização de um CRA 

“verde” depende da contratação de empresas de consultoria e certificação para 

 
4 Climate Bonds Iniative. Overview: Climate Bonds Standard. Disponível em: 
https://www.climatebonds.net/standard/about. Acesso em: outubro de 2019. 



análise da atividade a ser financiada e emissão de pareceres ou certificados 

atestando a observância da destinação dos recursos. 

Os custos associados à contratação de tais auditorias independentes variam de 

acordo com o volume da emissão e a atividade a ser financiada. Com o número 

de emissão de títulos “verdes” atual, envolvendo CRA e debêntures, estima-se 

que os custos desse processo pode varia entre R$ 30 mil a R$ 70 mil por emissão.5 

 

Os referidos custos, cabe observar, devem ser mensurados pelas empresas em 

contraste com os benefícios reputacionais e financeiros que a emissão “verde” pode 

gerar para as suas atividades. Além disso, em emissões volumosas e de longo-prazo 

de maturação, os custos de auditoria podem ser facilmente diluídos no cronograma 

financeiro da emissão. 

 

O que pode ser financiado pelo CRA “verde”? 

A diferença primordial entre um CRA ordinário e um CRA “verde” é que a destinação 

dos recursos deste último deve ter por lastro título de dívida destinado ao financiamento 

ou refinanciamento de projetos agropastoris que tenham atributos positivos do ponto de 

vista ambiental.6 Portanto, toda atividade do agronegócio que gere benefícios ambientais 

pode ser financiada por CRA “verde”. 

Exemplo de Atividades Elegíveis: 

➢ Agricultura de baixo carbono; 

➢ Biofertilizantes; 

➢ Inovações tecnológicas no manejo de pastagens; 

➢ Compostagem para tratamento de resíduos agropecuários; 

➢ Pulverização localizada; 

➢ Implementação de sistemas agroflorestais; 

➢ Recuperação de áreas degradadas; 

➢ Ações que estimulem o aumento da fixação de carbono no solo; 

➢ Plantio de florestas; 

➢ Adoção de sistemas de plantio direto; 

➢ Tratamento de dejetos de animais; 

➢ Produção de biocombustíveis; 

➢ Certificações ambientais agropecuárias; 

 

2. Conclusão 

Diante dos compromissos globais de mitigação dos impactos ambientais, a 

conscientização da preservação ambiental deixou de ser um assunto restrito a governos e 

entidades supranacionais e se tornou realidade no dia-a-dia de entidades privadas. Na 

atualidade, a preocupação ambiental está presente em planejamentos estratégicos, na 

precificação de crédito e nas políticas de contratação corporativa. 

Cada vez mais, sustentabilidade e mitigação de impactos ambientais serão pautas 

consideradas por consumidores agrícolas, países importadores e instituições financeiras 

 
5 Nota MF: A ser discutido se deverá ser incluído valores estimados em reais ou por percentual do volume da emissão. 
6 Para maior aprofundamento das atividades passíveis de financiamento por títulos verdes, vide relatório da Sitawi 
Finanças do Bem, publicado em 2018, intitulado “Não Perca Esse Bond – Ativos e Projetos Elegíveis à Emissão de Títulos 
Verdes em Setores-Chave da Economia Brasileira”. Disponível em: https://www.sitawi.net. Acesso em: outubro de 2019. 



no momento de negociação e contratação com empresas e agropecuaristas do agronegócio 

brasileiro.  

Nesse contexto, empresas desalinhadas com padrões de sustentabilidade e com a 

legislação socioambiental poderão ser graduadas negativamente pelos seus stakeholders 

e perder competitividade no mercado para empresas comprometidas com esses valores. 

O investimento na modernização do agronegócio com o objetivo de aumentar a eficiência 

produtiva e reduzir as emissões de GEE, é fundamental para preservar a confiança e 

qualidade dos produtos agrícolas brasileiro e deve ser considerado por agropecuaristas 

como política corporativa de oportunidade e de crescimento econômico. 

Dentro do rol de medidas possíveis, a utilização de CRA “verde” é uma das medidas mais 

acessíveis ao empreendedor do agronegócio em direção a esses objetivos, tendo em vista 

que operações de crédito são práticas rotineiras dentro do mundo corporativo. 

O emissor de CRA “verde”, além de demonstrar ao mercado seu comprometimento em 

estar alinhado com a melhoria do meio ambiente, evidencia que possui padrões 

reconhecidos de transparência informacional e compliance socioambiental.  

Em contrapartida, esse mesmo emissor, pode vincular sustentabilidade ambiental à 

sustentabilidade financeira, através de ganhos reputacionais, da aproximação com um 

mercado especializado e da estipulação de taxas mais atrativas para seus títulos de dívida. 


