
REGISTRE SUA CÉDULA  
DE PRODUTO RURAL (CPR)
B3, A SUA PARCEIRA NO AGRONEGÓCIO.

Temos orgulho de ser uma das principais 
empresas de infraestrutura de mercado 
financeiro no mundo, que nasceu da 
fusão da BM&FBOVESPA e Cetip, e que 
hoje, já ocupa uma posição global de 
destaque.

Sempre em prol do mercado e da 
sociedade brasileira, a B3 tem 
experiência em diferentes frentes  
para, junto com nossos clientes e a  
sociedade, potencializar o crescimento 
do Brasil.

O processo de registro de CPR’s pela B3 é simples e pode ser feito  
de 2 formas: conexão direta ou via um intermediário.

Temos um time B3 especializado em mercado Agro, pronto para 
receber suas dúvidas.

Oferecemos serviços de registro  
e depósito de vários ativos e 
algumas das nossas especialidades 
são os ativos voltados para o 
Agronegócio como a Cédula de 
Produto Rural (CPR), o Certificado 
de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA), a Letra de Crédito do 
Agronegócio (LCA), o Certificado de 
Direitos Creditório do Agronegócio 
(CDCA) e o Certificado de Depósito 
e Warrant Agropecuário (CDA/WA).

OLÁ, BEM-VINDO À B3!

FORTALECENDO O DESENVOLVIMENTO  
DO NOSSO AGRONEGÓCIO

Empresas agro: rcb-agro@b3.com.br

Agrotechs: ana.marcelino@b3.com.br

FALE COM NOSSO TIME

NOSSO AMPLO CONHECIMENTO NO ASSUNTO REPRESENTA:

+ DE R$ 100 BILHÕES* + DE R$ 50 BILHÕES*
em estoque de títulos agro de estoque em CPR

*Maio de 2021

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/registro/renda-fixa-e-valores-mobiliarios/cedula-de-produto-rural.htm


EXISTEM DOIS CAMINHOS PARA 
REGISTRAR SUA CPR NA B3

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

1 2
VIA INTERMEDIÁRIO
(Conexão indireta)

Utilizando a infraestrutura de 
conexão de um terceiro que 
ofereça o serviço  
de registro, como agrotechs, 
escritórios de advocacia e 
instituições financeiras.

VIA ABERTURA  
DE CONTA
(Conexão direta)

Aqui na B3, há a opção 
de realizar seus registros 
diretamente conosco. Veja 
abaixo o passo a passo deste 
modelo.

Cadastro e abertura 
de conta

Conexão segura  
com o ambiente B3

Efetue o registro  
da CPR com a gente

PARA REALIZAR O REGISTRO DE CPR DIRETAMENTE NA B3 É NECESSÁRIO SEGUIR 3 PASSOS:

Para fazer o cadastro de 
participante com a B3, 
é preciso enviar alguns 
documentos e informações, 
como cópia de RG e CPF 
dos diretores e usuário 
administrador, por exemplo.

Aqui na B3, a segurança 
das informações vem 
em primeiro lugar, nessa 
etapa é preciso que 
você utilize um canal de 
comunicação privada, 
conhecido como RTM.

Com a conta aberta você 
pode iniciar o processo de 
registro da CPR de duas 
formas: na tela do nosso 
sistema ou via troca de 
arquivos. Saiba qual é o 
mais adequado para você.

E você vai seguir todas essas etapas com a assistência do nosso time!

Entre em contato com a gente. 

Empresas agro: rcb-agro@b3.com.br / Agrotechs: ana.marcelino@b3.com.br

CUSTO DO PROCESSO JUNTO À B3
O único custo da CPR na B3 é a tarifa de custódia mensal.

FLUXO DE ABERTURA DE CONTA 
E REGISTRO CONEXÃO DIRETA

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/registro/renda-fixa-e-valores-mobiliarios/cedula-de-produto-rural.htm
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