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4Fonte: The Food and Agriculture Organization (FAO), LCA Consultores, CONAB, ONU – World Urbanization Prospects

Crescimento esperado da população mundial é 
de #7,7Bi pessoas para # 9,7Bi em 2050

População

Fundamentos Sólidos de Longo Prazo  

Crescimento esperado da população vivendo 
em áreas urbanas é atingir 67% em 2050 (vs. 

55% atual)

Urbanização

Com aumento da classe média, maior a 
demanda por Proteína animal para compor a 

cesta de produtos

Proteínas

Crescimento no consumo de ração ( base de 
milho e soja) para Suínos e Aves, por conta da 

maior demanda

Agricultura

Participação relevante do Agronegócio no PIB Brasileiro

Ganhos de Produtividade do setor

Produção Principais grãos 2020 (mil t)

Robustez do Agronegócio 
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Estoque de CRAs & CRIs (BRL M)

Estoque (%) Atual

Crédito para Agricultura (US$ M) 

Potencial dos CRAs como fontes de Financiamento
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 CRAs  CRIs

BRL 48Bn CAGR10-20 :+77%

CAGR10-20 :+15%

CRAs ; 37,5%

CRIs ; 62,5%

(-50%)

Nossa Análise Setorial Resumida em Alguns Gráficos...
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Entendemos que existem Drivers de Longo Prazo e ganhos de produtividade para serem extraídos no Setor

Análise Setorial: Drivers de Longo Prazo para Agronegócio

Fonte: IPEA, FAO (ONU), B3 & XP Research.

1. Crescimento da Área Plantada: o tamanho da área plantada 
de alguns grãos tem subido no Brasil (ex. Milho e Soja)
2. Gestão profissional: é um fator fundamental no crescimento 
da produtividade. Os gestores podem aprender como melhor 
gerir seu risco e finanças (ex. aprimorar técnicas de hedge)
3. Capacidade Financeira: ainda existem déficit de máquinas e 
aparelhado que contribuem para ganhos de produtividade 

1. Progresso tecnológico: principal vetor de crescimento da 
produtividade a longo prazo
2. Infraestrutura: o acesso adequado à infraestrutura tem 
contribuição relevante para o aumento da produtividade a 
longo prazo. O acesso ferroviário e rodoviário permitem aos 
agricultores redução dos custos logísticos
3. Infraestrutura de comunicações: acesso à informações de 
mercado, adotando inovações e melhorando as habilidades e 
conhecimentos de gestão 

Crescimento esperado da população mundial é de #7,7Bi 
pessoas para # 9,7Bi em 2050

População

Crescimento esperado da população vivendo em áreas 
urbanas é atingir 67% em 2050 (vs. 55% atual)

Urbanização

Com aumento da classe média, maior a demanda por 
Proteína animal para compor a cesta de produtos

Proteínas

Crescimento no consumo de ração ( base de milho e 
soja) para Suínos e Aves, por conta da maior demanda

Agricultura

Internos

Externos

Fatores de ganho de Produtividade 
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Visão geral

• O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (“FIAgro”) é uma junção dos

recursos de vários investidores para a aplicação em ativos de investimentos do agronegócio, sejam

eles de natureza imobiliária rural ou de atividades relacionadas a produção do setor.

• O FIAgro pode investir em uma ampla variedade de ativos, tais como: direitos creditórios, imóveis,

valores mobiliários, ações ou cotas de sociedades, sempre no contexto das atividades integrantes

da cadeia produtiva agroindustrial.

• De acordo com a resolução CVM n°39 o FIAgro listado pode ser negociado nas seguintes

categorias:

1. Direitos Creditórios (FIAgro-FIDC): voltados para a agroindústria que apliquem em direitos

creditórios, constituído nos termos da ICVM 356

2. Imobiliários (FIAgro-FII): voltados para ativos imobiliários e títulos constituídos nos termos

da Instrução CVM 472.

3. Participações (FIAgro-FIP): fundos de investimento em participações em sociedade,

constituídos nos termos da Instrução CVM 578.

• A receita do investimento é periodicamente distribuída para os cotistas, entretanto, diferente dos

fundos imobiliários, não há obrigatoriedade regulatória de distribuir o resultado.

• Pessoas físicas estão isentas de imposto de renda sobre os rendimentos, desde que:

I. As cotas do FIAgro sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores

ou no mercado de balcão organizado.

II. O fundo escolhido possua, no mínimo, 50 (cinquenta) cotistas.

Fontes: CVM, B3 & XP Research.
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FIAgro

Investidor

Ativos ligados ao 
Agronegócio

Cotas

Aquisição do Cotas

Estrutura dos FIAgro

Dívida Equity

FIAgro-FIP

FIAgro-FIDC

FIAgro-FII
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• A estrutura do FIAgro é bem parecida com os Fundos Imobiliários, no entanto foi aprimorada para

se tornar mais adequada ao setor agropecuário.

• Os rendimentos recebidos pelo FIAgro, obtidos com venda ou locação de imóveis rurais, são

distribuídos periodicamente aos seus cotistas, entretanto, é resguardado ao gestor do fundo definir

a política de distribuição. Entendemos que a maior parte dos gestores dos FIAgros adotará a

mesma política daqueles de fundos imobiliários, ou seja, distribuição mensal dos rendimentos.

• No caso da aplicação do FIAgro em títulos e valores mobiliários, a renda se originará dos

rendimentos distribuídos por esses ativos ou ainda pela diferença entre o seu preço de compra e de

venda (ganho de capital).

• Vale ressaltar que o FIAgro pode ser constituído sob a forma de condomínio fechado, para

emissões feitas com registro no balcão e somente condomínio fechado para emissões feitas no

mercado listado.

• As ofertas dos Fiagros no mercado listado, por serem condomínio fechado, possuem prazo de

duração indeterminado, portanto, não é estabelecida uma data para a sua liquidação. Nesses

casos, se o investidor decidir sair do investimento, somente poderá fazê-lo por meio da venda de

suas cotas no mercado secundário.

Estrutura & rendimentos

Fonte: CVM, B3 & XP Research.
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FIAgro

Renda

Ganho de Capital

Fonte de Retorno

Aspectos à serem considerados na seleção

Classe e mandato de investimento

Custos e taxas

Qualidade da equipe de gestão

Geração de Renda e política de distribuição



Renda
Fundo tem como objetivo a geração de 
renda e distribuição de rendimentos

Diversificação setorial
Distribuição dos ativos do fundo em 
diferentes setores do agronegócio

Benefício Fiscal
Isenção do IR sobre os rendimentos 

distribuídos para pessoas físicas

Acessibilidade
Baixo valor de entrada para acesso ao 

setor do agronegócio

Gestão
Time de gestão experiente no setor 
de crédito focado ao agronegócio

Liquidez
Cotas negociadas na B3 em mercado 

secundário

Fonte: CVM, B3 & XP Research.

É possível buscar diversificação com ativos do mercado

agroindustrial, como por exemplo: imóveis rurais, participação em

sociedades, instrumentos de dívida e ativos financeiros que

integrem a cadeia produtiva agroindustrial.

• Aplicar em ativos das cadeias produtivas agroindustriais sem a
necessidade de realizar a compra de um imóvel rural.

• Não é preciso desembolsar todo o valor normalmente exigido
para investimento em um imóvel;

• Todo o conjunto de tarefas ligadas à administração de um imóvel
rural fica a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo: busca
dos imóveis rurais, trâmites de compra e venda, manutenção,
impostos etc.

Diversificação Facilidade
1 2
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Demais benefícios
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Estrutura de FII-FIAgro com foco em “CRA”

Fonte: CVM, B3 & XP Research.

Securitizadora

Produtor Rural

Fundo FIAgro

1

Produtor presta garantias 
e pleiteia crédito

Operação estruturada 
com emissão de CPR

2

Agente 
Fiduciário

CRA
Responsabilidade de proteger 
os direitos dos investidores

Coordenador 
Líder

Aquisição do CRAs

3

4

5

Amortizações e Juros

Estruturação e 
Distribuição dos CRAs

6

Investidores 
Pessoa Física e 
Institucionais

Nessa modalidade o FIAgro é uma 
fonte de financiamento para o 

agronegócio brasileiro.
Atualmente, grande parte da 

captação para o setor de 
agronegócio no Brasil advém do 
setor bancário ou de investidores 

institucionais especializados.
O FIAgro permite acesso aos 

investidores em geral.
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11Fonte: XP Research & CVM

Matriz comparativa

FIAgro-FII FII Tradicional

Público-alvo • Investidores em geral • Investidores em geral

Política de 
Investimento

• Imóveis rurais
• CRA/LCA e (CRI com lastro de imóveis rurais
• Cotas de FII/FIAgro/FIDC com política aderente
• Vedado a compra de CPR, CPR-F, CDCA e CDA/WA

• Bens imóveis
• CRI/LCI/LH/LIG
• Cotas de FIIs
• Outros ativos e título conforme Instrução CVM Nº 

472

Distribuição de 
Rendimentos

• Não é obrigatório 95% de distribuição no semestre
O gestor pode regular política de distribuição via 
regulamento

• É obrigatório 95% de distribuição no semestre

Imposto

• Veículos isentos de IR sobre rendimentos (respeitando a regra de no mínimo 50 cotistas e no máximo 10% de 
participação no fundo), não são isentos as PJ (que pagam 20% de IR).

• IR sobre ganho de capital os dois também pagam 20% tanto PF como PJ.
• O mesmo ocorre em IR sobre valor de liquidação e resgate com alíquota de 20% para PF e PJ.

Considerações
adicionais

• Diferimento do pagamento de imposto de renda sobre 
o ganho de capital para o momento de venda de cotas 
no mercado, no caso de integralização de uma 
propriedade em troca de cotas do fundo.

• Sem considerações

Research FIIs10 de novembro de 2021



Principais Riscos

Fonte: XP Research

Tipo de Risco Descrição 

Crédito Risco associado a falta de capacidade de pagamento dos devedores em suas obrigações contratuais.

Liquidez
Risco associado a dificuldade de converter um investimento em FIAgro em dinheiro no futuro, por falta de 

negociação de determinado ativo.

Mercado
Risco associado a (i) condições macroeconômicas em geral (ex. taxas de juros, inflação e USD); (ii) políticas 

publicas local e internacional. (ex. reforma tributária); e (iii) preço das commodities em geral

Governança
Risco associado a violação do gestor da política de investimento e/ou má condução de negócios. (ex. falta de 

procedimentos internos, transparência, política de ética definida)

Concentração
Fundo poderá investir em um único ativo ou em poucos ativos de forma a concentrar o risco da carteira em 

poucos locatários. 

Climático
Possível impacto negativo que um evento climático pode causar na agricultura ou pecuária dos devedores e 

por consequência afetar adversamente sua capacidade pagamento

1

2

3
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Glossário

Fonte: XP Research

ABL: Área Bruta Locável

Cap Rate: Lucro operacional em termos anuais / valor de mercado

Cota: Valor da cota negociado em bolsa ajustado por proventos

CVM 400: Oferta de valores imobiliários, com prospecto e registro obrigatório na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há restrição quanto ao número de clientes que podem
subscrever. O investidor não precisa necessariamente ser qualificado para investir no ativo, a não ser que haja uma exigência da emissão.

CVM 476: Oferta pública, mas com esforços restritos, destinada a investidores profissionais. Será permitida a procura de, no máximo, 75 investidores profissionais e os valores mobiliários
ofertados deverão ser subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 investidores profissionais.

Dividend Yield: média dos proventos distribuídos no período multiplicado por 12 períodos e dividido pelo valor de mercado

Dividend Yield Projetado: Estimativa realizada com base nas receitas recorrentes e premissas definidas pela XP

Follow-On (FON): São as novas ofertas subsequentes ao IPO

Lucro Operacional: Receita total obtida com a propriedade menos despesas operacionais

Patrimônio Líquido (PL): Ativos Totais menos Passivos Totais

Patrimônio Líquido (PL)/Cota: Patrimônio Líquido dividido pelo total de cotas emitidas

Performance: Variação da cota acrescida dos proventos obtidos no período dividido pelo valor da cota

Peso no IFIX: Participação do fundo no IFIX (índice de fundos imobiliários)

Rendimentos: Proventos distribuídos por cota em R$

TIR: Taxa interna de retorno

Vacância Anunciada: Taxa de vacância informada pelo administrador (física ou financeira), considerando saídas ou locações anunciadas por fatos relevantes

Vacância Financeira: Proporção da receita potencial que a área vaga teria na receita do fundo considerando o último aluguel pago

Vacância Física: Proporção que a área vaga representa em relação ao ABL total do empreendimento

Valor de Mercado (VM): Número total de cotas x valor da cota negociado em bolsa

VM/PL: Valor de mercado/Patrimônio Liquido

Volume Diário: Média diária do volume em R$
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