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Disclaimer Geral

Este relatório foi elaborado pela Warren e tem como objetivo auxiliar o investidor nas suas tomadas de decisões de investimento. Entretanto, são de única e exclusiva responsabilidade do investidor as decisões efetivas 

quanto à compra e venda de valores mobiliários, bem como as análises quanto à adequação ao seu perfil de investimento. Este relatório foi baseado em informações de caráter público, fornecidas pelos sites das empresas 

analisadas no presente documento. Apesar de serem informações oriundas de fontes consideradas fidedignas, não é possível assegurar totalmente a veracidade do seu conteúdo. Este relatório foi elaborado com 

observância a todas as regras da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021. Informamos que todas as recomendações deste relatório de análise refletem única e exclusivamente as opiniões pessoais dos analistas de 

valores mobiliários da Warren e foram elaboradas de forma totalmente independente, inclusive em relação à Warren, e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de 

mercado. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, para qualquer propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Warren. Este relatório não leva em 

consideração os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer indivíduo em especial, mesmo quando enviado a um único destinatário. Desempenho de rentabilidade 

passada não é necessariamente um indicador de resultados futuros e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita pela Warren em relação ao desempenho futuro. É recomendada a leitura dos 

prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Qualquer recomendação ou opinião contida neste relatório 

de pesquisa pode se tornar desatualizada em consequência de alterações no ambiente em que o emitente dos valores mobiliários sob análise atua, além de alterações nas estimativas e previsões, premissas e metodologia 

de avaliação aqui utilizadas. A Análise Técnica e a Análise Fundamentalista seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é realizada seguindo conceitos da escola de Dow, como: o mercado desconta tudo; 

os preços se movimentam baseado em tendência; a análise usa como padrão a repetição de movimentos. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação as demonstrações contábeis da empresa para calcular o 

valor intrínseco da mesma. Nestes termos, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do 

setor e podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.  A Warren não se 

responsabiliza por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou de seu conteúdo. Ao final do relatório, apresentaremos as declarações dos analistas.
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“uma das maiores empresas brasileiras 

em quantidade de terras agricultáveis”

A Brasilagro é uma empresa com grande espectro de terras 

agricultáveis, com foco na aquisição, desenvolvimento, 

exploração e comercialização de propriedades rurais com 

aptidão agropecuária. A companhia adquire propriedades rurais 

que acredita ter significativo potencial de geração de valor por 

meio do carrego do ativo e do desenvolvimento de atividades 

agropecuárias rentáveis. 

A partir do momento da aquisição dessas propriedades, são 

implementadas culturas de maior valor agregado e realizada a 

transformação dessas propriedades com investimentos em 

infraestrutura e tecnologia. 

warren.com.br
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Resumo

Recomendamos a compra de Brasil Agro (AGRO3).

A companhia está inserida em um setor no qual o Brasil possui 

enormes vantagens competitivas, com uma avenida de crescimento 

pela frente. 

Brasil Agro diversifica suas culturas e investe nas terras para revende-

las e realizar ganhos de capital. 

A empresa possui posição líquida de caixa, apresenta uma TIR histórica 

dos investimentos realizados consistente e acima de 20%, embora seja 

negociada atualmente com desconto considerável em relação ao 

valor de suas terras.
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Comprar

R$ 31,05
Preço (11/05)

R$44,22
Preço Alvo

+40,1%
Potencial 

[AGRO3]
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Como a Brasil Agro gera receita?

A Brasil Agro gera receita a partir da sua operação

agrícola¹, que é composta por grãos, algodão, cana-de-

açúcar, pecuária e outros; e, a partir da venda de terras.

A companhia busca uma gestão ativa das suas operações,

combinando retorno imobiliário e operacional, mas

mitigando riscos climáticos e de culturas através da

diversificação geográfica e produtiva das suas

propriedades rurais.

Fonte: Ri da companhia relativo ao 9M22
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(1) Inclui receitas com Arrendamento de terras



Modelo de negócios
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Etapas do ciclo de negócios
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Fonte: Ri da companhia 
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Terras 9M22 % ROL
Soja 375.761 33,1%

Milho 92.528 8,2%

Feijão 8.834 0,8%

Algodão pluma 19.864 1,8%

Algodão caroço 3.549 0,3%

Cana-de-açúcar 288.832 25,5%

Pecuária 23.147 2,0%

Arrendamento 2.858 0,3%

Outros 2.026 0,2%

Total 642.535 72,1%

Receita líquida de Operação agrícola       
(R$ Milhões)

Terras 9M22 % ROL
Venda de terras 316.174 27,9%

Total 316.174 27,9%

Em 30/06/21 – Avaliação da Delloite ajustada¹

Portifólio 
Avaliado em 
R$ 3,2 bilhões

Receita líquida de Venda de Terras           
(R$ Milhões)

Fonte: Ri da companhia 
(1) Ajustando os valores excluindo as áreas vendidas das fazendas 
de Alto Taquari e Rio do Meio. 



Não    
Desenvolvido
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Portifólio de terras

Fonte: Ri da companhia
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Propriedade Local Data de aquisição Área Total 
(ha)

Área Útil 
(ha)

1) Fazenda Jatobá Jaborandi/ BA 03/2007 13.276 10.208

2) Fazenda Alto Taquari Alto Taquari/ MT 08/2007 1.380 809

3) Fazenda  Araucária Mineiros/ GO 04/2007 5.534 4.051

4) Fazenda Chaparral Correntina/ BA 11/2007 37.182 26.444

5) Fazenda Nova Buriti Bonito de Minas/ MG 12/2007 24.212 17.846

6) Fazenda Preferência Baianópolis/ BA 09/2008 17.799 12.410

7) Fazenda Parceria II Ribeiro Gonçalves/ PI 11/2013 7.500 7.500

8) Morotí Paraguai (Boquerón) 12/2013 59.585 34.673

9) Fazenda Parceria III Alto Taquari/ MT 05/2015 5.624 5.624

10) Fazenda Parceria IV São Raimundo das Mangabeiras/ MA 02/2017 15.000 15.000

11) Fazenda São José São Raimundo das Mangabeiras/ MA 02/2017 17.566 10.137

12) Fazenda Parceria V São Félix do Araguaia/ MT 08/2018 17.150 17.150

13) Fazenda Arrojadinho Jaborandi/ BA 01/2020 16.642 10.306

14) Fazenda Rio do Meio Correntina/ BA 01/2020 7.715 5.642

15) Parceria VII Baixa Grande do Ribeiro/ PI 05/2020 5.473 5.473

16) Fazenda Serra Grande Baixa Grande do Ribeiro/ PI 05/2020 4.489 2.904

17) Acres del Sud Bolívia (Santa Cruz) 02/2021 9.875 7.925

18) Parceria VIII Bolívia (Santa Cruz) 02/2021 1.000 640

Total - - 267.002 194.742

Maturidade das terras

Em 
Desenvolvimento

Desenvolvido
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Histórico de venda de terras, com altas taxas de retorno (TIR)

Fonte: Ri da companhia
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Valor Líquido dos Ativos (NAV)

A companhia costuma divulgar o Valor Líquido dos Ativos

(NAV) que possui como forma de atualizar

economicamente o valor de suas terras levando em conta o

momento atual.

Desta forma, vemos que o valor dos ativos da companhia,

atualizados a preço de hoje, valem R$ 4.31 bilhões, o que

representa um upside de ~35% em relação ao valor de

mercado da companhia de R$ 3.18 bilhões, no dia

11/05/22.

Fonte: Ri da companhia
(1) Avaliação realizada em 30/06/2021
(2) Ajustando os valores excluindo as áreas vendidas, no final de 2021, das fazendas de Alto Taquari e Rio do Meio.
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31 de março de 2022 (R$ mil) Valor de Livro Net Asset Value 
(NAV)

Patrimônio Líquido (BrasilAgro) 2.469.381 2.469.381

Valor de mercado das propriedades, líquido 
de imposto 2.793.472

(-) Valor de livro das propriedades 
(propriedades p/ investimento) (946.596)

NAV – Valor líquido dos Ativos 2.469.381 4.316.257

Quantidade de ações 102.377 102.377

NAV por ação 24,12 42,16

3,18 bi
31,05/ ação

4,31 bi
42,16/ ação

Market cap NAV

Upside: ~35%



Principais 
indicadores
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Período Receita EBITDA Lucro líquido
Margem 
Líquida

Margem 
EBITDA

ROE ROA ROIC

2019 R$ 358 mi R$ 67  mi R$ 177  mi 49,5% 10% 21,6% 14% 16,8%

2020 R$ 487,6  mi R$ 224,5 mi R$ 119,6 mi 24,5% 3,3% 12% 7% 8,6%

2021 R$ 663  mi R$ 504  mi R$ 317,6  mi 48% (6%) 19,2% 11,6% 14,4%

warren.com.br

Indicadores Financeiros | Brasil Agro
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FRAQUEZA (WEAKNESS)

● O fato da companhia depender de 

fatores externos como o regime de 

chuvas e questões cambiais, gera uma 

incerteza maior em relação à produção 

e, portanto, em relação à receita.

AMEAÇAS (THREATS)

● Mudanças climáticas podem afetar 

negativamente a oferta global de seus 

produtos;

● Infraestrutura de transporte, gargalos 

logísticos e volatilidade na taxa de 

câmbio;

● Mudança em aspectos legislativos 

essenciais na atividade fim da 

companhia.

warren.com.br

S W

O T

FORÇAS (STRENGTHS)

● Diversificação geográfica e de culturas, 

com janelas específicas de 

plantio/colheita;

● A Brasil Agro é líder no desenvolvimento 

de terras agrícolas;

● A companhia possui um portfólio de 

terras bem grande, com 18 fazendas 

próprias e arrendadas que somam 267 

mil hectares;

● Capta e torna eficiente fazendas fora do 

Brasil.

OPORTUNIDADES (OPPORTUNITIES)

● Preços de commodities permanecem 

elevados e são negociados em US$;

● Avanços na eficiência e produtividade, 

aumentando a fronteira tecnológica e 

suas técnicas de produção;

● Aumento da representatividade do 

setor agro no PIB brasil;

● Aumento da presença na América 

Latina.

AGRO3 | Brasilagro
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Mapa de atuação (Footprint)

A Brasilagro possui abrangência nacional e internacional,
contando com um portfólio de terras que contém 18 ativos que
constituem 267 mil hectares de terra. As terras estão
geograficamente localizadas nos locais mais vantajosos para a
companhia, permitindo que ela aumente sua eficiência de
produção e adquira outras terras mais produtivas.

Fonte: Ri da companhia

América Latina

AGRO3 | Brasilagro

Área Total Área Útil

Fonte: Ri da companhia



Principais 
investidores
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A Brasilagro está listada no mais alto nível de governança 

corporativa da B3, o Novo Mercado. A companhia possui 

44,72% de suas ações em free float, com direito de tag along

de 100% para ações ordinárias, o que ajuda a proteger os 

interesses do investidor minoritário.

warren.com.br

Fonte: Ri da companhia
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Acionista Posição

Cresud S.A.C.I.F.Y.A 31,76%

Norland FIA BDR NV1 IE 7,08%

Helmir S.A. 5,18%

Cape Town LLC 5,01%

Cresud sociedade anonima comercial INMOB. 1,25%

Eli Horn 0,92%

Turismo investment S.A.U. 0,48%

Clube de investimento Charles River 0,48%

AGRO Managers 0%

~49%
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Um ciclo virtuoso

A estratégia de negócios da companhia tem como pilar

fundamental a aquisição, desenvolvimento, exploração e

comercialização de propriedades rurais com aptidão

agropecuária. A companhia adquire propriedades rurais que

acredita ter significativo potencial de geração de valor por

meio da transformação do ativo e do desenvolvimento de

atividades agropecuárias rentáveis.

A partir da aquisição de propriedades rurais, a companhia

segue buscando implementar culturas de maior valor

agregado e transformar essas propriedades rurais

manejando os ciclos de produção; e, realizando

investimentos em infraestrutura e tecnologia. De acordo

com a sua estratégia, quando julga que o valor das

propriedades rurais já entregam o retorno esperado, é

efetuada a venda das propriedades para realização de

ganhos de capital.

AGRO3 | Brasilagro
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Vantagens competitivas

O Brasil é um importante produtor mundial de commodities
agrícolas e apresenta condições naturais favoráveis e
vantagens competitivas em relação aos seus principais
concorrentes. Dentre as vantagens, destacam-se:

Condições ambientais favoráveis: temperaturas estáveis,

níveis adequados de precipitação ao longo do ano, grande

disponibilidade de recursos hídricos e energia solar

abundante.

Alto potencial de crescimento da produção: o Brasil é um

dos poucos países que ainda possui grandes reservas de áreas

agriculturáveis, com terras disponíveis a custos atrativos.

Baixo custo de produção aliado a escala e crescimento.

Essas vantagens competitivas no mercado brasileiro resultam

em uma grande oportunidade para suprir a maior demanda

global por produtos agrícolas. O crescimento da população

mundial e o aumento de renda per capta resultam em uma

maior demanda por produtos agrícolas, tanto para

alimentação quanto para o uso em novas fontes de energia

renováveis, tais como o etanol e biodiesel.

AGRO3 | Brasilagro
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Clima

O clima é uma das principais externalidades que limitam e

afetam significativamente o agronegócio. Além de interferir

na produtividade, as condições climáticas também podem

gerar atrasos em etapas importantes tanto no plantio

quanto na colheita, e levar a alterações em todo o ciclo

produtivo.

A agricultura depende substancialmente de fatores climáticos

e a mudança no clima pode afetar a produção agrícola de

várias formas. Seja por alterar a frequência de eventos

extremos, relacionados aos regimes térmico e hídrico, ou

pelo aumento dos problemas causados por pragas e

doenças.

AGRO3 | Brasilagro
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Commodities agrícolas

Em dez anos, o Brasil dobrou o faturamento com as vendas

externas de produtos agropecuários e teve um crescimento

superior a 100% no saldo comercial.

De acordo com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento), esses resultados levaram a Conferência das

Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (Unctad) a

prever que o país será o maior produtor mundial de alimentos

na próxima década.

Para completar, passado o choque inicial da pandemia de

Covid-19, começamos a vivenciar um boom nos preços de

ativos reais, incluindo todas as commodities agrícolas.

Esse super ciclo de alta das commodities foi intensificado com

a guerra entre Rússia e Ucrânia (dois importantes produtores

de milho e trigo), que trouxe escassez de oferta, impactando

nos preços de forma ainda mais severa este ano.

AGRO3 | Brasilagro
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Performance das commodities (05/17 ~05/22)
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Mercado endereçável (Terras)

O Brasil tem uma área enorme destinada à pastagem e à

lavouras, mesmo tendo uma área relevante do território

destinada para reservas legais que não podem ser utilizadas

para agricultura. O território brasileiro possui ~850 milhões de

hectares e segundo o Embrapa, toda essa área pode ser

dividida entre: Vegetação Nativa; Preservação Rural;

Pastagens; Terras Indígenas; e, Lavouras.

Desta forma, a Brasil Agro tem como mercado endereçável

256,79 milhões de hectares equivalentes à 30,2% de todo o

território brasileiro; dentre os quais, menos de 1% são

propriedades dos 10 maiores players do agronegócio

brasileiro. Como a Brasil Agro detém ~267 mil ha, a

companhia possui um Market share de ~0,1%; o que

demonstra o grande potencial de expansão no mercado

brasileiro

AGRO3 | Brasilagro



04. Principais indicadores

warren.com.br
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Status da operação

O impacto negativo da safra projetada para 21/22 se deu

principalmente pelo impacto na produção de milho do

Paraguai que além da diminuição da área plantada, sofreu

significativamente em decorrência da seca. Apesar dessa

redução, a produção de soja total foi mais do que

compensada pelos bons resultados do Brasil e da Bolívia.

A produção de algodão foi impactada pelo verão curto e seco,

com poucas chuvas na região da Bahia. Em razão diss,o a

companhia espera uma redução de ~28% do total de algodão

frente às estimativas iniciais.

Apesar da projeção ter caído ~3,7% abaixo do estimado, este,

ainda representa um valor de ~33,5% acima da safra de

20/21; apesar da área plantada ter aumentado somente

~4,9%, o que mostra o peso que a produtividade das terras

tem no aumento da safra.

A colheita de cana-de-açúcar, encerrada em dezembro, trouxe

um bom resultado, onde foram colhidas 2,2 milhões de

toneladas de cana, principalmente devido à combinação de

produtividade e preço.

AGRO3 | Brasilagro

Produção por 
cultura

20/21 
Realizado

21/22 
Estimado

Var. 
(%)

21/22 
Projetado

Var. 
(%)

Soja 175.531 196.677 13,3% 195.203 -0,7%

Milho 31.315 82.170 162,4% 74.886 -8,9%

Milho safrinha 70.137 95.845 36,7% 95.214 -0,7%

Feijão 2.525 4.041 60% 3.261 -19,3%

Feijão Safrinha 4.912 3.417 -30,4% 2.679 -21,6%

Algodão 5.055 13.270 162,5% 9.549 -28%

Algodão Safrinha 0 3.116 - 3.069 -1,5%

Total 642.535 398.536 38,6% 383.862 -3,7%

Área em 
produção

Safra 
20/21

Safra
21/22

Var. 
(%)

Var. 
(%)

Total 161.059 168.925 100% 4,9%
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A dinâmica das margens

Nos 9M22 a receita líquida de vendas alcançou R$1,13

bilhão, crescimento de 157% em relação ao mesmo período

do ano anterior devido, principalmente, à contabilização da

venda das fazendas Alto Taquari e Rio do Meio, anunciadas

no trimestre anterior e, ao crescimento da receita das

operações agrícolas (+88%); advindas principalmente pelo

aumento de volume e preço na venda de Soja, que gerou um

aumento de receita de 208%; e, pelo aumento de preço na

venda de Cana-de-açúcar, que gerou um aumento de receita

de 64%.

Apesar do grande salto de receita, o aumento em menor

intensidade das margens operacionais se deu pela elevação

nos custos e nas despesas da companhia, impactados pela

variação no volume comercializado, pelo aumento dos preços

de fertilizantes (impactados pela guerra, pelo custo do frete e

taxa de câmbio) e pelo aumento do diesel.

AGRO3 | Brasilagro
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Endividamento

A Brasil agro encerrou o 9M22 com um saldo positivo de caixa
de R$ 609,8 milhões e uma dívida líquida de R$ 116,4
milhões, atingindo -0,31x no indicador Dívida Líquida/ EBITDA
Ajustado e -5% no indicador Dívida Líquida Ajustada/ NAV; o
que representa uma posição de caixa bastante confortável
tanto em termos de potencial de produção (EBITDA) quanto
em relação ao valor das suas terras à mercado (NAV).

Posição de dívida 
< 30% do valor de 
suas terras.

Dívida Líquida/ NAV

-5%

AGRO3 | Brasilagro

Dívida Líquida/ EBITDA

-0,31X

Cronograma de amortização

26%

17%

56%

Caixa Líquido com 
R$ 621,7 m de 
recebíveis em 
vendas de fazenda
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Recomendamos a compra de AGRO3

Utilizamos como metodologia de análise um modelo de 
dividendos descontados, tomando como base a TIR das 
propriedades e assumindo uma redução gradual na 
rentabilidade como fruto de eventual normalização e 
regressão à média nos preços das commodities agrícolas 
no horizonte de tempo de 3 anos. Commodities mais 
valorizadas podem inflar o valor das terras, uma vez que o 
retorno sobre o investimento do proprietário será 
calculado com base no preço dos contratos futuros 
agrícolas.

Para o cálculo da perpetuidade, assumimos que as terras 
no Brasil tendem a se valorizar a uma taxa próxima ao CDI 
e levemente superior a inflação de longo prazo.

Preço alvo: R$44,22

Potencial de alta: 40,1%

Recomendação: Comprar

AGRO3 | Brasilagro
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Gostou da leitura e quer receber 

mais relatórios e recomendações 

do time de Análise da Warren em 

primeira mão?

Acesse nosso hub de conteúdos 

gratuitos clicando aqui.

https://lp.warren.com.br/entenda-sobre-o-mercado
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Os analistas de investimentos declaram que as opiniões contidas neste 

relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a 

companhia e seus valores mobiliários e foram elaborados de forma 

independente e autônoma, inclusive em relação à Warren. 

A remuneração do(s) analista(s) de valores mobiliários da Warren é 

indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e 

operações financeiras realizadas pela Warren e não estão, direta ou 

indiretamente, relacionadas com as recomendações ou opiniões 

específicas expressas neste relatório. 

As remunerações dos analistas não se baseiam nas receitas de outras 

empresas de grupo, mas pode, no entanto, derivar de receitas oriundas 

dos negócios e operações financeiras da Warren, suas afiliadas e/ou 

subsidiárias como um todo.

O analista Lucas Xavier, CNP-T 2707, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende  a todas as exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). O 

analista Lucas Xavier, CNPI-T 2707, declara que não é titular  de 

nenhum dos valores mobiliários objetos  do presente relatório.

O analista Celson Placido, CNPI 1577, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende  a todas as exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). O 

analista Celson Placido declara que não é titular  de nenhum dos valores 

mobiliários objetos  do presente relatório.

O analista Frederico Nobre, CNPI-P 2745, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende a todas as exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). O 

analista Frederico Nobre  declara que não é titular  de nenhum dos 

valores mobiliários objetos  do presente relatório.

O analista Gustavo Pazos, CNPI-P 3173, declara que é responsável pelo 

conteúdo deste relatório e que ele atende a todas as exigências da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). O 

analista Gustavo Pazos declara que não é titular  de nenhum dos valores 

mobiliários objetos  do presente relatório.

Salvo disposição em contrário, os indivíduos listados neste relatório são 

analistas devidamente credenciados. 
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