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Financiamento na agricultura brasileira
Um mercado gigante, inseguro, complexo e ineficiente

Oportunidade inexplorada no mercado de  
vendas a prazo

Nosso ponto de entrada: vendas de insumos colateralizadas em penhor de safra, um mercado atual de  
R$ 25-30B de dívidas curtas, seguras e atualmente ilíquidas. 

Revendas de insumo, cooperativas, indústrias e outros players 
não-financeiros fornecem crédito para o produtor no agronegócio
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R$ 550B R$ 210B R$ 120B
em empréstimos p.a. em financiamentos feitos por  

instituições não-financeiras
p.a. em financiamentos de  
custeio para insumos de  
produtores
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A cadeia de insumos e financiamento
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Estrutura da agricultura brasileira
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 Mais de 90% do capital de giro de 
pequenos e médios produtores é 
financiado; 
 
Mais da metade do capital de giro 
financiado é fornecido por empresas 
não-financeiras. Diversas delas não 
têm estrutura oferecer vendas a prazo; 
 
Bancos não atendem pequenos e 
médios produtores, correspondendo a 
um mercado de R$ 210B; 
 
Revendedores são ignorados por 
bancos; um parceiro para carregar 
vendas a prazo alavancaria vendas
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Financiamento da agricultura no Brasil
Subsídios reduzindo progressivamente, forçando 
produtores a buscar financiamentos no mercado. 
 
Crédito comercial muitas vezes é utilizado para 
possibilitar a compra de insumos. 
 
Grandes produtores 
Gestão profissionalizada permite acesso a recursos 
financeiros baratos diretamente com bancos e fundos. 
 
Pequenos e médios produtores 
 Compram insumos de distribuidores locais a prazo, 
devido ao acesso limitado a alternativas de crédito. 
 
A maior parte dos financiamentos é feita de forma tácita 
por meio do pagamento futuro pelos insumos. 
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Método de financiamento: barter

Grande parte das vendas a prazo de revendas é feita pelo 
chamado barter; 
  
O produtor recebe os insumos necessários no começo da 
safra, ao invés de receber um empréstimo financeiro; 
 
O produtor entrega parte de sua produção a uma trading 
no final da safra, que paga o distribuidor no recebimento. 
 
Revendas muitas vezes endossam dívidas para indústrias 
para conseguir mais crédito (“barter por venda indireta”). 
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Valuation de penhor de safra

Safra verão 2019/20
Seleção de penhores de safra para CRA

CASE  CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DE CPRs NO MERCADO DE CAPITAIS

1. Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) são veículos 
estruturados lastreados em dívidas do agro, tais como CPRs. 
 
2. Fizemos o valuation do potencial produtivo das áreas cuja produção 
serviria de lastro para as CPRs a serem colocados em um CRA de R$ 
100M para financiamento de insumos. 
 
3. Todas as CPRs encontravam-se subcolateralizadas e foram 
adequadas apenas depois da verificação do colateral feita pela 
TerraMagna. 
 
4. Por meio do serviço de valuation de colateral, 100% das operações 
que serviram de lastro ao CRA foram colocadas dentro da política de 
crédito.
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Safra verão de 2018/19
Arresto de penhor de safra de soja

Cobrança ativa para eficácia de penhor

MAR 3rd

FEV 26th

CASE ARRESTO DE PENHOR AGRÍCOLA DE SOJA PÓS INÍCIO DE COLHEITA

1. Pedido de arresto realizado com 70% da área de 
penhor colhida após múltiplas tentativas de 
cobrança não-judicializada com o produtor. 
 
2. A carga estava sendo desviada para local de 
entrega distinto do previsto na CPR. 
 
3. Arresto deferido após uma semana do pedido. 
 
4. Liquidação da soja arrestada no silo retornou os 
R$ 320 mil de principal mais juros.
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Safrinha de 2019
Arresto de penhor de safra de milho

Cobrança Preditiva

MAY 28th

JUN 10th

JUN 16th

CASE ARRESTO PREVENTIVO DE PENHOR DE MILHO

1. Solicitação de arresto realizada após colheita 
de apenas 15% do penhor, devido à confirmação 
preventiva do desvio de produção. 
 
2. Produtividade de área confirmada por meio de 
laudo de campo em 112 sacas/ha, evitando 
alegações de quebra de safra. 
 
3. Arresto concedido após três dias do pedido. 
 
4. Garantia arrestada cobriu as 27000 sacas de 
milho devidas.



www.terramagna.com.br


