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1. Nota de abertura 

 

A empresa SOAGRO – Sociedade Agro-Pecuária Ltda, pessoa jurídica de direito privado 

regularmente inscrita no CNPJ/MF 02.676.351/0001-42, denominada doravante 

“RECUPERANDA”, com sede em Santa Helena de Goiás - GO, pelos motivos 

apresentados neste Plano de Recuperação Judicial, que passa a ser ora designado como 

“PLANO”, requereu a proteção legal da Recuperação Judicial em 13/06/2016 e teve seu 

processamento deferido pela Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Santa Helena de Goiás, Dra. Aline Freitas da Silva, processo n° 201701611842, no dia 03 

de julho de 2017, publicada no DJe-GO nº 2303, Seção III, de 07/07/2017. 

 

Nos termos do artigo 53 da Lei 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências, doravante denominada “LRF”, a RECUPERANDA apresenta seu Plano com 

medidas de caráter administrativo, operacional, econômico-financeiro e jurídico, 

necessárias à superação da situação de crise econômico-financeira.  

 

Convergindo para uma distribuição equilibrada do ônus da recuperação judicial, estão 

aqui pormenorizados os meios de recuperação a serem empregados, as condições para 

pagamento dos credores e as devidas demonstrações de viabilidade econômico-

financeira, mantidas as premissas econômicas consideradas. 

 

Atendendo ao disposto no inciso III do art. 53 da LRF, a RECUPERANDA providenciou, 

ainda, laudo de avaliação dos bens e ativos, que está sendo juntado ao processo 

também nesta data. 

 

1.1. Da tempestividade 

 

Art. 53, Lei 11.101/2005. “O Plano de recuperação será apresentado 

pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias 

da publicação da decisão que deferir o processamento da 
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recuperação judicial, sob pena de convolação em falência”. (grifo 

nosso) 

 

Art. 189, Lei 11.101/2005. “Aplica-se a Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos 

previstos nesta Lei”. 

 

Art. 219, Lei n. 13.105, de 16/03/2015 – Novo Código de Processo Civil. 

“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, 

computar-se-ão somente os dias úteis”.  (grifo nosso) 

 

 

Data da publicação da decisão do processamento  = 07/07/2017 (sexta-feira)  

Data final para apresentação do Plano   = 08/09/20171 

 

2. Aspectos organizacionais da RECUPERANDA 

2.1. Definição da atividade empresarial 

Comércio de defensivos agrícolas, fertilizantes, grãos, especialidades e armazenagem.  

 

2.2. Dados Constitutivos das Unidades & Principais Gestores 

 

O quadro societário da empresa “SOAGRO”, apresenta as seguintes composições 

societárias: 

 
1 Dia 07/09, último dia, feriado nacional. A Dra. Aline entende pela contagem dos prazos em dias corridos, 
conforme exarado na decisão de processamento do pedido recuperacional.  
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a) Capital Social: R$ 1.544.215,00 

b) Cotas: 1.544.215 

c) Participações: 

i. Carlos Divino de Oliveira:  99,35% 

ii. Rosângela Alves de Oliveira:   0,65% 

  Site: www.soagro.com.br  

   

Matriz – 02.676.351/0001-42 

a) Endereço: Av. Onias José Borges, nº 166, Bairro Blandina, CEP 75.920-000, Santa 

Helena de Goiás-GO. 

b) Objetivo Social: 

i. Comércio e representação de produtos agropecuários, com a venda de 

fertilizantes, sementes certificadas, defensivos, lubrificantes, cereais e 

demais artigos do ramo; 

ii. Exploração de armazéns gerais: a) para guarda, conservação, deposito e 

manipulação de mercadorias e produtos agrícolas, nacionais e 

estrangeiros, observando a legislação em vigor; b) o preparo, 

manipulação e despacho e expedição de mercadorias bem como 

pesagem, acondicionamento, ensacamento das mesmas e todos os 

demais serviços pertinentes a atividade da sociedade que forem 

solicitados pelos depositantes das mercadorias e que com elas 

relacionarem. 

iii. A emissão na forma da lei de títulos especiais que representa as 

mercadorias depositadas ou armazenadas, tais como recibos e 

conhecimentos de depósitos outros já existentes ou que venham a ser 

http://www.soagro.com.br/
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criados; exploração da atividade de cerealista, que consiste na limpeza, 

padronização, armazenamento e comercialização de produtos in natura 

de origem vegetal.  

iv. A exploração da atividade de transporte rodoviário de carga em geral: 

incluindo o transporte rodoviário de carga de produtos perigosos. 

v. A exploração da atividade de comércio, importação e exportação de 

grãos in natura (soja, milho, arroz e sorgo). 

vi. A exploração do ramo de armazéns gerais: para a guarda, conservação, 

depósitos e manipulação de mercadorias e produtos agrícolas, nacionais 

e estrangeiros, observando a pesagem, acondicionamento, ensacamento 

das mesmas e todos os demais serviços pertinentes à atividade da 

sociedade que forem solicitados pelos depositantes das mercadorias e 

que com elas relacionarem. A emissão na forma da lei de títulos especiais 

que represente as mercadorias depositadas ou armazenadas, tais como 

recibos e conhecimentos e depósitos outros já existentes ou que venham 

a ser criados. 

vii. Atividades de pós-colheita: os serviços de limpeza, lavagem, classificação, 

desinfecção e ornamentação de sementes. 

viii. Envasamento e empacotamento sob contrato: as atividades de 

envasamento, fracionamento e empacotamento para terceiros sob 

contrato, por processo automatizado ou não. 

ix. Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto: a 

produção de sementes certificadas, inclusive modificadas 

geneticamente. 

Filiais em:   

 

a) 02.676.351/0002-23: Av. Presidente Vargas, nº 1.381, Centro, CEP 75.901-040, Rio 

Verde – GO. 

b) 02.676.351/0014-67: Av. Castelo Branco, nº 2.156, Setor Coimbra, CEP 74.530-110, 

Goiânia – GO. 

c) 02.676.351/0015-48: Av. Said Abdalla, nº 400, Bairro Jardim Rio Claro, CEP 75.802-230, 

Jataí – GO. 
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d) 02.676.351/0023-58: Rodovia GO 333, KM 01 a esquerda, Zona Rural, CEP 75.920-000, 

Rio Verde - GO. 

e) 02.676.351/0024-39: Rua Oliverio Olívio de Oliveira, nº 102, Bairro Vila Santa Luzia, 

CEP 75.915-000, Montividiu – GO. 

f) 02.676.351/00010-33 (Depósito Fechado): Rua 02 Denominado Parte A S/N, Setor 

Industrial, CEP 75.905-020, Rio Verde – GO. 

 

A empresa é administrada pelo sócio Sr. Carlos Divino de Oliveira, o qual ocupada o 

cargo de Diretor Presidente e ainda, por seus dois filhos, Alysson Alves de Oliveira que 

atua como Diretor Administrativo e, Carlos Maciel Alves de Oliveira, o qual ocupa a 

função de Diretor Financeiro. A sócia Rosângela Alves de Oliveira não possui ingerência 

da empresa. 

 

A estrutura de Diretoria é responsável pela elaboração e decisão das principais 

estratégias da empresa. Desta forma, se dá início também ao processo de preparação 

para futura sucessão familiar. A administração da RECUPERANDA é voltada a objetivos 

e resultados. A empresa é eficiente, devidamente organizada, mapeada e controlada. 

Está departamentalizada por funções e atividades afins, previamente definidas. 

 

Segue breve currículo profissional do corpo diretivo da empresa:  

 

Carlos Divino de Oliveira – Diretor Presidente 

• Sócio Proprietário da Soagro; 

• Sócio fundador da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos 

Agrícolas e Veterinários (ANDAV); 

• Sócio da Associação dos Distribuidores de Produtos Agrícolas de Rio Verde; 

• Agraciado com o título de cidadão Rio-Verdense. 

 

Carlos Maciel Alves de Oliveira – Diretor Financeiro 

• Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia; 

• Especialização em Finanças e Planejamento Empresarial pela Universidade 

Federal de Uberlândia. 
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Alysson Alves de Oliveira – Diretor Administrativo 

• Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia; 

• Trabalhou nas áreas de Desenvolvimento de Produtos e Planejamento 

Estratégico da Companhia Telefônica do Brasil Central (CTBC). 
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2.3. Estrutura Organizacional da RECUPERANDA  
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2.3.1. Breve histórico da RECUPERANDA 

 

A Soagro foi fundada em 01 de março de 1969, no município de Santa Helena de Goiás, com o objetivo 

de atuar na comercialização, distribuição e representação de defensivos, sementes, fertilizantes, 

insumos agrícolas em geral.    

 

Em 1981 a empresa abriu sua primeira filial, no município de Rio Verde, denominada de filial 02. Com 

o crescimento sistemático das operações por meio de uma gestão eficiente e a pujança do 

agronegócio na região sudoeste de Goiás, os sócios passaram a focar estrategicamente a 

consolidação e expansão do modelo de negócio, abrindo novas filiais.  

 

Apesar das adversidades oriundas das frustrações de safras agrícolas e sucessivos planos econômicos 

que prejudicaram o agronegócio em diversas épocas, a SOAGRO é uma das únicas empresas do setor, 

na região Centro-Oeste, que sobrevive há mais de 40 anos, graças a duradoura filosofia idealizada 

pelos seus fundadores de contribuir com o desenvolvimento da agricultura no Estado de Goiás com 

ética e retidão na condução de seus negócios.  

 

A empresa sempre buscou aperfeiçoar em todos os níveis o atendimento a seus clientes, oferecendo 

produtos de alta qualidade oriundos dos melhores fornecedores e agora também comercializando e 

armazenando safras, através de uma equipe especialmente treinada para oferecer soluções, 

objetivando produtividade, rentabilidade e sustentabilidade agrícola. 

 

2.3.1.1. Time Line 

  

➢ 1969 – Fundação da empresa Soagro, no município de Santa Helena de Goiás (GO); 

➢ 1975 – Sr. Carlos Divino foi convidado a assessorar a empresa para contribuir com 

melhorias em gestão a fim de tentar reestruturar a empresa, que passava por 

dificuldades financeiras; 
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➢ 1977 – Sr. Carlos Divino foi convidado pelo antigo sócio, Sr. Dantas, a ingressar na 

sociedade. Na ocasião, foi acordado a entrada na sociedade e o pagamento pelas cotas 

com o devido trabalho; 

➢ 1981 – Implantação da 1ª filial da empresa, no município de Rio Verde (GO); 

➢ 1982 e 1990 – Abertura de filiais em Mineiros, Edeia, Quirinópolis e Acreúna; 

➢ 1982 a 1990 – Entrada de grandes fornecedores tais como BASF, Monsanto, Du Pont, 

FCM, Bayer, entre outros; 

➢ 1988 – Soagro é considerada maior distribuidor sementes Cargill do mundo; 

➢ 1989 – Implantação da 2ª filial da empresa, na capital Goiânia (GO); 

➢ 1991 – Soagro passa por um período de transição deixando de ser um comércio 

genérico para o agronegócio e passa a se especializar em sementes e produtos 

químicos para culturas de soja, milho, sorgo e algodão. 

➢ Com esta especialização, lojas como Mineiros, Edéia, Quirinópolis e Acreúna não 

seriam mais estratégicas, levando ao fechamento destas filiais; 

➢ 1993 – Implantação da 3ª filial da empresa, no município de Jataí (GO); 

➢ 1996 a 2002 – Perda gradativa de participação no mercado de Algodão. Grandes 

players no mercado começaram a atender direto os produtores rurais; 

➢ 1998 – Saída do sócio Sr. Clarindo, ficando o Sr. Carlos Divino como único sócio. A saída 

do sócio foi negociada com a entrega de ativos da Soagro ao mesmo; 

➢ 1999 – Alta performance da Soagro no segmento de sementes pela Cargill até esta 

data. Com a venda da Cargill para Monsanto, as políticas deste novo fornecedor foram 

modificando e impactando negativamente na performance de vendas da 

RECUPERANDA; 

➢ 2002 – Com a perda do mercado de algodão, inicia-se uma agressiva entrada no 

mercado de Grãos, potencializado pela oportunidade de mercado na época, com 

ênfase no surgimento de novas tecnologias; 

➢ 2009 – Imposição a realização de grandes volumes de compra por seu principal 

fornecedor – Monsanto; 

➢ 2010 – Implantação da 4ª filial da empresa, no município de Montividiu (GO), com o 

propósito de potencializar a força de vendas para escoamento de estoque; 

➢ 2011 – Observado reflexos financeiros negativos com a chegada de novos players no 

mercado de comercialização de defensivos agrícolas, com vendas diretas ao agricultor; 
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➢ 2015 – Perda da distribuição das sementes da marca Dekalb, pertencente a Monsanto; 

➢ 2016 – Agravamento acentuado da crise política e econômica no país, com início de 

medidas de ajuste operacional. 

 

2.3.2. Missão 

Disponibilizar os melhores produtos, serviços e soluções para o Agronegócio.  

 

2.3.3. Visão 

Consolidar-se como referência em seus negócios, sendo fonte de orgulho, oportunidades e 

prosperidade aos seus colaboradores, clientes e parceiros. 

 

2.3.4. Valores 

 

• Integridade: Postura ética e transparente em todas as atividades, dentro e fora da organização. 

• Ambiente: Progredir em um ambiente honesto e inteligível, sendo um local agradável para os 

colaboradores, clientes e parceiros. 

• Sabedoria: Ter sabedoria, paciência e visão inovadora necessárias para agregar valores e consolidar 

os melhores negócios. 

• Excelência: Buscar sempre a excelência em nossas ações. 

• Tradição, respeito e credibilidade 

• Envolvimento: Estabelecer uma relação de proximidade da empresa com os clientes e parceiros. 

 

2.3.5. Controles Gerenciais 

 

A empresa utiliza como ferramenta de controle e gestão, os seguintes softwares: 

1. Siagri – ERP. Especializado para atender empresas que atuam exclusivamente na cadeia 

produtiva do Agronegócio. Considerado um dos softwares mais completos para este ramo de 

atividade; 
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2. EPA – Software dedicado ao planejamento e gestão de estratégias, o qual atende 

adequadamente as necessidades e demandas da Soagro; 

3. QION – Dedicado ao controle de vendas, com mapas de localização. Vale a pensa ressaltar 

que a idealização e desenvolvimento deste software foi realizado tendo a empresa Soagro 

como parâmetro. Posteriormente o proprietário do software (Wealth Sistens, 

desenvolvedora de Curitiba, vendeu a licença deste produto para a Monsanto. 

2.4. Mercado  

2.4.1. Principais produtos e serviços 

 

Os principais produtos e serviços ofertados pela Soagro estão inseridos na cadeia produtiva do 

agronegócio. Há 06 (seis) linhas básicas de produtos, subdividos atualmente em um mix de 

aproximadamente  300 (trezentos) ítens. 

  

As 06 (seis) linhas que abrangem os principais produtos são: 

▪ Linha 01: Defensivos Agrícolas – Representa em média 61,19% do faturamento da 

empresa. 

▪ Linha 02: Sementes – Representa em média 11,98% do faturamento da empresa. 

▪ Linha 03: Fertilizantes – Representa em média 5,89% do faturamento da empresa. 

▪ Linha 04: Especialidades  – Representa em média 10% do faturamento da empresa.  

▪ Linha 05: Grãos  – Representa em média 8,94% do faturamento da empresa.  

▪ Linha 06: Diversos / Outros  – Representa em média 2,0% do faturamento da empresa.  

 



 

 

Página 16 de 94 

 

 

 

  

Não há produção própria, ou seja, todos os produtos são de revenda, sendo ofertado produtos de 

alto padrão de qualidade com marcas reconhecidas e consolidadas no mercado nacional e 

internacional.   

  

        

 

 

              

 

          

                 

2.4.1.1. Linha de Defensivos Agrícolas 

 

A linha de defensivos se posiciona como “carro-chefe” da empresa. Nesta linha existem um 

expressivo mix de produtos, estruturados por sublinhas ou subclasses, os quais se diferenciam por 

% Linhas de produtos e serviços s/ Faturamento

 - Defensivos Agrícolas  - Sementes

 - Especialidades  - Grãos

 - Fertilizantes  - Outros (Produtos de Revenda)

 - Outros (Serviços de Armazenagem)
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tipo de fabricante, características técnicas, capacidade, entre outros. Os mesmos são comercializados 

em “Kg” ou “Lt”. As principais são: 

▪ Fungicidas: São compostos químicos utilizados no combate aos fungos que atacam 

plantas, reduzindo a área foliar e a produtividade. 

▪ Herbicidas: São substâncias utilizadas para o controle de plantas daninhas, plantas 

estas que competem com as culturas comerciais por espaço, nutrientes e água. 

Plantas daninhas dificultam a colheita e reduzem a produtividade. 

▪ Inseticidas: Aliados no controle de infestações de insetos nocivos às lavouras, os 

inseticidas combatem pragas responsáveis por grandes perdas em lavouras, pois 

sugam seiva, introduzem doenças e alimentam-se de partes das plantas fundamentais 

para o desenvolvimento das mesmas. Além de reduzir a produtividade, dependendo 

da intensidade da infestação e dos danos causados, os insetos podem matar a lavoura 

atacada. Existem formulações de inseticida para os mais variados tipos de pragas e 

são utilizadas para controlar insetos em todos seus ciclos de vida. 

▪ Acaricidas: São substâncias utilizadas para combater ácaros que se alimentam de 

plantas, introduzem doenças, destroem lavouras atacadas e reduzem sua produção. 

Existem acaricidas de diversos tipos e com os mais variados princípios ativos, cada 

qual melhor indicado para determinado tipo de ácaro. 

▪ Entre outros. 

 

 

       

 

2.4.1.2. Linha de Sementes 

 

A linha de sementes corresponde a comercialização de híbridos de diversas culturas, destinados ao 

plantio. Destaca-se a comercialização de sementes para o plantio de Milho, Soja e Sorgo. Nesta linha 

existem um expressivo mix de produtos, estruturados por sublinhas ou subclasses de sementes, as 

quais se diferenciam a fim de atender particularidades das demandas de plantio para cada cliente, 
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tais como características do solo, clima, safra, entre outros. Os mesmos são comercializados em 

“saca”. 

 

          

 

2.4.1.3. Linha de Fertilizantes 

 

A linha de Fertilizantes corresponde às linhas de adubação de base e cobertura. Os fertilizantes 

podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos, e são utilizados para repor os nutrientes essenciais 

ao desenvolvimento das plantas. Nesta linha, também existe um expressivo mix de produtos, 

estruturados por sublinhas ou subclasses de fertilizantes, as quais se diferenciam em suas 

composições, capacidades, fabricantes, entre outros - a fim de atender particularidades das 

demandas de plantio para cada cliente. Os mesmos são comercializados em “toneladas”. 

 

          

 

 

2.4.1.4. Linha de Especialidades 

 

A linha de Especialidades está estruturada em 03 (três) sublinhas. Produtos com alto índice de 

tecnologia e pesquisa empregada. São elas: 
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▪ Fertilizantes Foliares: é o processo de aplicação de nutrientes minerais na folha 

vegetal, através da absorção total (absorção passiva e ativa), com a utilização 

destes nutrientes por toda a planta, não se limitando a uma terapia local da 

folha, suprindo as carências nutricionais em qualquer lugar da morfologia da 

planta 

▪ Adubação biológica: Aplicação de produto natural, preparado a partir de água, 

resíduos animais, como esterco, restos de vegetação e incorporado a bactérias 

fermentadoras e fungos. 

▪ Defensivos biológicos: A premissa básica do controle biológico é controlar as 

pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus 

inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores, 

parasitoides, e microrganismos, como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um 

método de controle racional e sadio, que tem como objetivo final utilizar esses 

inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao 

meio ambiente e à saúde da população. 

 

Nesta linha, também existe um significativo mix de produtos, estruturados por sublinhas ou 

subclasses de especialidades, as quais se diferenciam em suas composições, capacidades, 

fabricantes, entre outros - a fim de atender particularidades das demandas de plantio para cada 

cliente. Os mesmos são comercializados em “Kg” ou “Lt”. 

 

2.4.1.5. Grãos 

 

Esta linha corresponde à comercialização de grãos, com ênfase em soja, milho e sorgo. Os mesmos 

são comercializados em saca. Esta linha de serviços ganha volume principalmente nos períodos que 

correspondem a janela entre safras e safrinhas. 
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2.4.1.6. Outros 

 

Esta linha contempla outros produtos correlatos as demais linhas descritas anteriormente, 

abrangendo desde insumos a kits complementares, demandados para o segmento de atuação da 

Soagro. Possui um mix inexpressivo e com pouca representatividade no faturamento da empresa. 

Nesta linha está inserido ainda a prestação de serviços com armazenagem de grãos, bem como 

inspeção, comissão de venda, entre outras performances de receitas. 

 

2.4.2. Principais Clientes 

 

Considerando o segmento de atuação da RECUPERANDA, os principais clientes são produtores rurais 

pessoas físicas e situados no próprio estado de Goiás. No entanto, existem ainda outros perfis de 

clientes atendidos pela Soagro, estruturados como pessoas jurídicas, inclusive situados em outros 

estados da federação. 

  

Em números absolutos, a empresa possui uma carteira de 2.500 clientes ativos, sendo 95% de 

produtores rurais pessoas físicas e os demais agropecuárias e revendas de menor porte. 99% dos 

clientes da empresa estão localizados no estado de Goiás e os demais estão situados nos estados do 

Mato Grosso, Tocantins e ainda Distrito Federal. As vendas são pulverizadas, não havendo assim, 

concentração expressiva por faturamento ou volume de vendas. 10% do faturamento da empresa 

está composto pelos 05 principais clientes da empresa, sendo os demais 90% diluídos entre todos os 

demais que perfazem a carteira.  
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Apesar da empresa possuir clientes em grande parte dos municípios goianos, totalizando até o 

presente momento 217 cidades atendidas, a maior concentração está no estorno das cidades em que 

a Soagro possui suas lojas: 

• Santa Helena de Goiás 

• Rio Verde 

• Jataí 

• Montividiu 

• Goiânia 

A concentração da maioria das lojas na região sudoeste do estado se deve principalmente a 

potencialidade da região para o agronegócio, bem como por questões logísticas, seja para compra, 

seja para venda. Já a loja de Goiânia foi estrategicamente estruturada com o propósito de atender 

com eficiência demais clientes pertencentes a outras regiões do estado, visto que expressiva parte 

dos produtores rurais reside ou se desloca com frequência para a capital do estado.  

 

2.4.3. Principais fornecedores 

 

Os principais fornecedores da empresa são empresas de médio e grande porte, atuantes como 

fabricantes e/ou distribuidores, os quais fornecem insumos agrícolas. Há ainda os produtores rurais, 

que comercializam grãos com a empresa. 

 

Além destas categorias de fornecedores, classificados como “principais” pelo fato de 

comercializarem insumos e matérias primas para revenda, temos ainda empresas destinadas ao 

fornecimento de materiais secundários, tais como materiais de limpeza, escritório e expediente, 

combustível, energia, entre outros necessários a operação. 

 

Existe atualmente cerca de 90 fornecedores ativos, estruturados entre pessoas físicas e jurídicas. 
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A empresa utiliza uma política de compras denominada de “fornecedores preferenciais”, ou seja, 

mantém uma política preferencial com seus principais fornecedores a fim de estabelecer melhores 

condições de preço, prazo de pagamento e entrega. Atualmente, o principal fornecedor da Soagro é 

a empresa BASF S.A, representando em média 40% do total de compras.  

 

O rol de fornecedores preferenciais será revisado ao longo do processo, pois será criado a subclasse 

de credores composta por fornecedores parceiros que mantiverem a relação comercial, 

independente do cenário recuperacional.  Os principais critérios de compra será a parceria pós RJ, 

condições de pagamento, qualidade, disponibilidade de entrega, preço e logística. A partir de uma 

criteriosa análise e planejamento do setor de compras, juntamente com a equipe de turnaround, se 

definirá a estratégia e os fornecedores. 

 

2.4.4. Principais concorrentes 

 

Os principais concorrentes da empresa são formados por empresas que atuam diretamente no 

processo de revenda de insumos agrícolas em geral e, que estão estruturados em Goiás, com 

predominância na região sudoeste e capital do estado. Em função da natureza do negócio, os 

principais concorrentes da SOAGRO são ao mesmo tempo, dependendo das circunstâncias do 

período, empresas que também se configuram como fornecedores e até mesmo clientes.  

Representatividade dos estados sobre volume total de 
compras

Goiás São Paulo Paraná Minas Gerais Outros Estados
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As Tradings de grãos são consideradas concorrentes diretos, na sua maioria, pois ao negociarem o 

grão com o produtor rural também ofertam insumos, em geral a base de troca.  

 

Quanto aos demais produtos, defensivos, sementes, fertilizantes, especialidades e demais insumos 

agrícolas, os concorrentes abrangem desde lojas de produtos agropecuários, distribuidoras, 

cooperativas e os próprios fornecedores, que nos últimos anos estão vendendo diretamente para os 

maiores produtores da região.   

 

Quando essas grandes fabricantes ou distribuidoras passam a negociar diretamente com produtores 

rurais, principalmente nos casos em que os preços de venda final ficam abaixo dos valores do preço 

de aquisição por parte das revendas, como ocorreu no caso Soagro, há forte desequilíbrio na cadeira 

pela geração de concorrência desleal. 

 

2.4.5. Parâmetros de comercialização atual 

2.4.5.1. Sistemática de comercialização 

 

a) A empresa, mediante o Plano, manterá todas as suas linhas de produtos em seu mix, 

revisando apenas os fornecedores parceiros. 

b) A política de venda será mantida, ou seja, 90% das vendas devem ocorrer no estado de Goiás, 

sendo os demais 10% em outros estados, com predominância em Mato Grosso, Tocantins e 

ainda Distrito Federal. 

c) Comissões: Representa 0,98% da receita total. É adotada no sistema de vendas da empresa 

tanto nas equipes comerciais celetistas e como com os representantes comerciais. 70% das 

vendas ocorrem por intermédio de vendedores CLT e os demais 30% por representantes 

autônomos. Os vendedores recebem 0,5% de comissão sobre as vendas, enquanto aos 

representantes 2,5%. 

d) Sazonalidades: Os meses de alta demanda são proporcionados pelos períodos de safra 

(setembro a fevereiro) e safrinha (janeiro a abril).  
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e) Frete: Ocorre custo de frete somente nas vendas. 70% das vendas realizadas geram demandas 

de entregas. 80% das entregas são realizadas com transporte próprio, sendo os demais 20% 

com empresas terceirizadas. O frete representa em média 0,71% do faturamento total da 

empresa. Vale a pena ressaltar que o raio de entrega da empresa é curto, visto o foco de 

atuação está na região sudoeste. No caso específico de Goiânia, a grande maioria dos clientes 

retiram os produtos na loja. 

f) Força de Vendas: Atualmente estão envolvidos 26 profissionais diretamente na área de 

vendas, alocados entre gerentes comerciais, supervisores, assistentes, vendedores internos e 

externos (em regime de CLT), além dos representantes comerciais. Os vendedores são em sua 

maioria formados em engenharia agronômica, os quais agrupam conhecimentos técnicos 

para atender adequadamente as necessidades dos clientes da Soagro.  

i. Os Vendedores ou Representantes Técnicos de Vendas, que totalizam o 

quantitativo de 17 (dezessete) profissionais, são registrados em regime de CLT. 

Os mesmos recebem salários fixos, mais comissões e PPR. 

ii. Os representantes comerciais totalizam o quantitativo de 04 profissionais. Os 

mesmos recebem comissões e premiações. 

iii. Gerentes Comerciais e supervisores participam do PPR. Todas as lojas possuem 

a figura de um gerente comercial que também agrega função de gestão da loja.  

 

2.4.5.2. Políticas de compras (no cenário recuperacional) 

2.4.5.2.1.  Aspectos de comercialização 

 

Compras à vista = 90% e compras a prazo = 10%. Prazo médio: 30 dias  

 

Considerando a atual situação vivenciada pela RECUPERANDA, 90% das compras serão realizadas à 

vista, até a homologação do Plano.  Com a criação da subclasse de fornecedores projeta-se a 

retomada do crédito, no entanto, mesmo a empresa retomando o volume de comercialização 

desejado manterá parte das compras com predominância a vista. Isto se dá em razão de melhores 

condições negociais e por questões pertinentes a concessão de crédito durante e pós recuperação 

judicial. 
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No cenário anterior a crise vivenciada pela empresa, a política de compras chegava a patamares 

médios de realizações nos seguintes percentuais: 10% a vista e 90% a prazo, com prazo médio de 180 

dias para pagamento. 

 

2.4.5.3. Políticas de vendas 

2.4.5.3.1.  Aspectos de comercialização 

 

Vendas à vista = 10% e vendas a prazo = 90%. Prazo médio: 220 dias  

 

A RECUPERANDA vem atuando com uma política de vendas a um prazo médio de 220 dias, em função 

das vendas atreladas ao período de safra. Esta concessão de prazos é uma pratica de mercado 

adotada por todas as empresas que atuam neste ramo. 

 

No cenário anterior a crise vivenciada pela empresa, a política de vendas da empresa estava 

estruturada de forma mais agressiva e competitiva, chegando a patamares médios de realizações de 

vendas nos seguintes percentuais: 5,0% a vista; 95% a prazo; Prazo Médio: 220 dias para pagamento. 

 

2.4.5.4. Estratégias de marketing 

 

As principais estratégias de marketing utilizadas pela empresa estão estruturadas basicamente em 4 

(quatro) pilares: 

 

a) Produtos: Segmentação de mercado, dedicado ao segmento de insumos agropecuários.  

b) Preço: A Soagro realiza constantemente pesquisas sobre parâmetros de mercado e em 

relação a sua concorrência, procurando oferecer produtos com preços e condições 

competitivas, se equivalendo ao que o mercado pratica. Os preços de venda dos produtos são 

influenciados diretamente pelo câmbio, concorrência e custo operacional do negócio. Esse foi 

inclusive um dos problemas da crise, como já mencionado anteriormente. 
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c) Promoção: A empresa busca posicionar sua marca, de forma institucional, através do uso das 

seguintes ferramentas de comunicação: Outdoor, Rádio, site, TV (uma vez ao ano), Redes 

Sociais e eventos, com destaque aos eventos chamados de “dia de campo”. O orçamento para 

investimento em Marketing já correspondeu a 1,5% do faturamento, porém com o processo 

de recuperação judicial a previsão é de utilização de no máximo 0,5% do faturamento 

previsto, como orçamento publicitário. 

d) Pontos de Venda: A empresa utiliza como estratégia comercial a estruturação de lojas em 

municípios estratégicos, vendas externas através de representantes comerciais e ainda 

televendas a fim de realizar com eficiência a cobertura em todo estado de Goiás. A região 

sudoeste do Estado de Goiás possui o maior índice de produção agrícola, concentrando assim 

grande volume de potenciais clientes. Desta forma, a empresa possui lojas nas cidades de 

Santa Helena de Goiás, Montividiu, Rio verde, Jataí e Goiânia. Todas estão localizadas em 

pontos estratégicos que visam oportunizar o fluxo de clientes das respectivas regiões, 

conforme analisado a seguir.  

 

Santa Helena de Goiás - Av. Onias José Borges nº 166 Bairro Blandina- CEP 75920-000 em Santa 

Helena de Goiás-GO. 
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Situada em avenida de expressivo fluxo e de significativa concentração de lojas de produtos 

agropecuários da cidade (imóvel próprio).  

 

 

Rio Verde - Av. Presidente Vargas nº 1381- Centro – CEP 75901-040 em Rio Verde- GO. 
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Situada em uma das principais avenidas de Rio Verde, a qual polariza concentração das principais 

empresas de lojas de produtos agropecuários da cidade (imóvel alugado). 

 

 

 

Jataí - Av Said Abdala nº 400- Bairro Jardim Rio Claro- CEP 75802-030 em Jataí - GO. 
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Situada em avenida de expressivo fluxo e de significativa concentração de lojas de produtos 

agropecuários da cidade (imóvel alugado).  

 

 

 

 

 

Montividiu - Rua Olivério Olívio de Oliveira nº 102- Bairro Vila Santa Luzia - CEP 75915-000, 

Montevidiu – GO. 
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Situada próxima a GO 174, a qual possibilita estrategicamente o acesso e tráfego expressivo de 

veículos e produtores rurais (imóvel alugado). 

 

 

 

 

 

Goiânia - AV. Castelo Branco nº 2156- Setor Coimbra- CEP 74560-010 em Goiânia- GO. 
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No caso da loja de Goiânia, foi estrategicamente estruturada com o propósito de atender com 

eficiência demais clientes pertencentes a outras regiões do estado, visto que uma expressiva parte 

dos produtores rurais residem ou se deslocam com frequência para a capital do estado. 

 

Situada em uma das principais avenidas da capital, onde a região em questão polariza a concentração 

das principais empresas de lojas de produtos agropecuários da cidade (imóvel alugado). 

 

Com a reestruturação da empresa há estudo avançado de revisão das lojas, com possibilidade de 

encerramento de uma unidade. Esta medida compõem o conjunto de ações de reestruturação 

financeira da RECUPERANDA, com foco em unidades de negócios que proporcionam melhores 

rentabilidades e com condições mais eficientes de cobertura a demais regiões. 

 

2.5. Diferenciais Competitivos 

 

Os principais diferenciais competitivos da Soagro são: 

a) Trademark. Dedicação integral e experiência dos sócios na cadeia produtiva do 

agronegócio, com ênfase no segmento de insumos agrícolas e grãos, com 48 anos 

ininterruptos de atuação.  

b) Eficiência logística. 80% das entregas da empresa são realizadas por frota própria. 

A concentração dos principais clientes da empresa na região sudoeste do estado 

permite menores custos e maior velocidade nas entregas. 
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c) Localização. A empresa está estruturada na região sudoeste do Estado, onde se 

concentra a maior parte da produção agrícola de Goiás. 

d) Pulverização. 90% das vendas da empresa são pulverizadas, onde os principais 

clientes não representam mais que 10% no faturamento total do negócio. 

e) Mão de obra qualificada. Com baixo turnover/rotatividade de empregados e com 

significativos investimentos em treinamentos e aplicação da meritocracia, a equipe 

de venda é reconhecida pelos clientes como assessores técnicos e não apenas 

“tiradores de pedido”. O atendimento é personalizado, possibilitando desta forma, 

uma relação de confiança, parceria e conhecimentos específicos das necessidades 

de cada cliente.  

  

2.6. Breve análise econômica do setor 

 

As análises e dados apresentados a seguir, serão dedicados a produtividade, área plantada, produção 

e relação oferta e demanda em referência a produção agrícola do estado de Goiás, onde se concentra 

maior parte das operações comerciais da RECUPERANDA. A performance dos mesmos influencia 

diretamente na viabilidade do presente Plano. 

   

Apesar de expressivas dificuldades impostas por diversas variáveis que afetam o agronegócio 

(concentração de grandes fornecedores - em especial multinacionais do setor, variação cambial, 

fatores climáticos, quebras, escassez de crédito, novos players, entre outros), o agronegócio é a 

maior força econômica do nosso país, merecendo assim políticas mais seguras, bem como apoio e 

possibilidades de retomadas e/ou investimentos à iniciativa privada que está inserida nesta 

importante cadeia produtiva, que certamente voltará a ofertar números e resultados otimista a 

médio prazo – pós crise.  

 

O Brasil é um país com vocação natural para o agronegócio devido às suas características e 

diversidades, principalmente encontradas no clima favorável, no solo, na água, no relevo e na 

luminosidade. Com seus 8,5 milhões de km o Brasil é o país mais extenso da América do Sul e o quinto 

do mundo com potencial de expansão de sua capacidade agrícola sem necessidade de agredir o meio 

ambiente. 
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2.6.1. MERCADO AGRÍCOLA 2017  

 

2.6.1.1. MERCADO DE FERTILIZANTES – JANEIRO A JUNHO / 2017  

  

As entregas de fertilizantes ao mercado encerraram o mês de junho/2017 com 2.883 mil toneladas, 

registrando redução de 3,5% em relação ao mesmo período de 2016. Também no semestre 

analisado, as entregas registraram queda de 0,4 %, alcançando 13.132 mil toneladas, enquanto o 

total de nutrientes (NPK) apresentou diminuição da ordem de 2,2%, pela redução da fórmula média.  

 

Em nutrientes, as entregas de fertilizantes nitrogenados (N) apresentaram queda de 0,9% no 

primeiro semestre/2017 atingindo 1.796 mil toneladas, reflexo da antecipação das entregas milho 

segunda safra ocorrido no final de 2016 e atraso nas retiradas dos fertilizantes para cana de açúcar.  

  

Os fertilizantes fosfatados (P2O5) apresentaram ligeira alta de 0,5% nos seis meses em questão, 

alcançando 1.819 mil toneladas, intensificado pelas entregas para safra de verão 2017/2018, nos 

últimos dois meses.  

 

Nos fertilizantes potássicos (K2O), foi registrado redução de 5,6% no semestre analisado, atingindo 

2.012 mil toneladas, como resultado da postergação das retiradas pelos agricultores e piora na 

relação de trocas para algumas culturas.  
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A produção nacional de fertilizantes intermediários no acumulado do primeiro semestre/2017 

alcançou 4.022 mil toneladas, contra 4.275 mil toneladas do mesmo período de 2016, representando 

redução de 5,9%. Foram registradas reduções na produção dos fertilizantes nitrogenados de 22,9% e 

nos fosfatados de 2,0%, enquanto os potássicos apresentaram alta de 1,1%.  

 

As importações de fertilizantes intermediários (dados preliminares) alcançaram 12.085 mil toneladas 

no período janeiro-junho/2017, indicando aumento de 21,6% em relação ao mesmo período de 2016. 

Foram registradas importantes altas nos fertilizantes nitrogenados de 24,0 %, nos fosfatados de 

38,6% e nos potássicos de 11,5%. Pelo porto de Paranaguá, a principal porta de entrada dos 

fertilizantes, foram importadas 4.351 mil de toneladas, ou seja, 16,8 % maior que igual período de 

2016 e que representou 36,0% do total importado por todos os portos. 
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2.6.1.2. PRODUÇÃO DE GRÃOS SAFRA 2016/2017 

  

Segundo levantamento realizado pela Conab nas regiões produtoras do país e divulgado em janeiro 

do presente ano, a safra de grãos deve alcançar a marca de 215,3 milhões de toneladas, superior em 

15% quando comparada a quantidade colhida no ano anterior, de 2015/2016. Destaca-se a 

quantidade estimada de colheita de soja e de milho que deverá ter uma elevação de 9% e 26%, 

respectivamente, em relação à safra passada. Esses produtos correspondem a 87% da safra nacional, 

e seu plantio está distribuído por várias regiões brasileiras. 
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FONTE:http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_02_09_11_46_05_v6__previsao_do_escoamento_de_soja_e_milho.pdf 

 

2.6.1.2.1. MERCADO DO MILHO 

 

O cenário do mercado de milho da safra 2015/16 foi completamente atípico. Há muito tempo que os 

preços do milho, no mercado doméstico, não eram definidos mais pela situação da produção interna 

do que pela variação das cotações do cereal na Bolsa de Chicago.  
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Atualmente, apesar dos preços do milho em Chicago ainda baixos, as cotações domésticas se 

encontram, no ano de 2016, completamente descoladas da paridade de exportação, mesmo esta 

estando favorecida pelo dólar mais valorizado e bons prêmios nos portos brasileiros. 

 

Um dos principais fatores que influenciaram nesta dinâmica atual do mercado de milho foi a forte 

quebra de safra brasileira aliada ao fato de que o país vem tendo volumes de exportação bem 

significativos e uma comercialização antecipada, diminuindo a oferta real do produto para o mercado 

interno.  

 

No entanto, o preço do grão nos níveis elevados tem prejudicado bastante a produção de proteína 

animal, em especial de aves e suínos, visto que o custo de produção destes setores se elevou muito. 
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2.6.1.2.2. MERCADO DA SOJA 

 

Em seu relatório de junho de 2016, o USDA estima que a safra mundial de soja em grãos 2016/17 

seja de aproximadamente 323,70 milhões de toneladas, valor 3,33% maior que o estimado na safra 

2015/16, que foi de 313,26 milhões de toneladas. Se o valor se confirmar, esta seria a maior safra de 

soja em grãos plantada historicamente, com uma área total mundial estimada em 122,14 milhões de 

hectares e uma produtividade média de 2.564 kg/ha. 
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2.6.1.2.3. MERCADO DO SORGO 

 

A origem exata do sorgo é desconhecida, o que se sabe é que sua origem remonta ao continente 

africano ou asiático. Embora seja uma cultura antiga, somente a partir do século XIX foi expandida 

para outras regiões. Nos países em desenvolvimento, o sorgo, principalmente o granífero, destina-se 

à alimentação humana de mais de 500 milhões de pessoas, enquanto nos demais países a cultura é 

utilizada essencialmente como alimento animal.  
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É uma cultura importante, sendo o quinto cereal mais produzido no mundo, atrás apenas do arroz, 

trigo, milho e cevada. Sua maior área produzida localiza-se na África, enquanto a maior produção 

está na América do Norte (México e EUA). É também uma cultura que apresenta bastante 

versatilidade, podendo ser utilizada na alimentação humana e animal e servindo de matéria-prima 

para a produção de álcool anidro, bebidas alcoólicas, colas, tintas e vassouras, na extração de açúcar, 

produção de amido e óleo comestível.  

 

Para utilização específica na agropecuária, o sorgo é destinado à ração animal, silagem e pastejo. 

Com o uso de variedades híbridas de elevadas qualidades e produtividades, este produto vem se 

transformando numa cultura de grande expressão para a produção animal (ração) devido a um 

conjunto de fatores como: alto potencial de produção, boa adequação à mecanização, reconhecida 

qualificação como fonte de energia para arrazoamento animal, grande versatilidade (feno, silagem e 

pastejo direto) e facilidades de adaptação às regiões mais secas, tornando-se assim uma cultura mais 

segura que a do milho, porém, com preços menos convidativos. 
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2.6.1.3. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 
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2.6.1.4. SUDOESTE GOIANO 

 

A microrregião do Sudoeste de Goiás é uma das microrregiões do 

estado brasileiro de Goiás pertencente à mesorregião Sul Goiano. Sua população foi estimada 

em 2014 pelo IBGE em 503.397 habitantes e está dividida em dezoito municípios. Possui uma área 

total de 56.111,526 km². Sendo consideradas as cidades principais e os municípios mais 

populosos Rio Verde, com 212.237 habitantes, Jataí com 97.077 e Mineiros com 61.623 habitantes. 

 

Posição Município População 

1 Rio Verde 212.237 

2 Jataí  97.077 

3 Mineiros 61.623 

4 Santa Helena de Goiás 38.378 

5 Caiapônia 18.148 

6 Maurilândia 12.956 

7 Montividiu 12.101 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Goiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Verde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jata%C3%AD_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mineiros_(Goi%C3%A1s)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Helena_de_Goi%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caiap%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mauril%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montividiu
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8 Chapadão do Céu  8.589 

9 Serranópolis 8.147 

10 Santa Rita do Araguaia 7.916 

11 Doverlândia 7.842 

12 Santo Antônio da Barra  4.714 

12 Aporé 4.077 

13 Portelândia 4.015 

15 Castelândia 3.642 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chapad%C3%A3o_do_C%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_do_Araguaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doverl%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_da_Barra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apor%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castel%C3%A2ndia
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3. O Plano de recuperação judicial 

 

3.1. Motivos da crise 

 

A Soagro vem passando por diversas intempéries, oriundas de variáveis internas e principalmente de 

variáveis externas. A seguir, serão expostas, aos olhos da atual gestão e através de nossa análise 

financeira, os principais fatores ocorridos no negócio, que diretamente afetaram sua viabilidade.  
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Mesmo com uma trajetória de sucesso, a requerente viu a crise aos seus pés já a partir do ano de 

2009, quando seu maior fornecedor, a multinacional Monsanto, dentro da política de que o “parceiro 

deve arcar com os números de vendas projetados”, impôs a compra de considerável volume de 

produto, sob pena de encerramento da parceria comercial. Estávamos em plena crise mundial e o 

mercado não absorveu todo o volume de mercadoria, resultando em um encalhe sem precedentes 

na história da RECUPERANDA, que suportou financeiramente essa situação mesmo representando 

pesado ônus sobre seu fluxo de caixa. 

 

No entanto, o impacto das compras em grandes volumes, vinha afetando diretamente a performance 

do negócio. As negociações em torno dessa situação se arrastaram até 2011, sem compras novas e 

negociando estoques velhos, período em que a requerente foi penalizada novamente por um 

mercado baixista, no qual a própria Monsanto praticava preços bem menores dos que os de seus 

revendedores. A perda de rentabilidade e receita foi significativa e a dependência por capital oneroso 

passou a ser uma constante na empresa.  

 

Se não bastasse esse prejuízo, a Monsanto ainda entregou para mais empresas da região a 

distribuição de sementes Dekalb, com vantagens diferenciadas, fatiando um mercado onde até então 

a RECUPERANDA era exclusiva. Perdendo espaço na venda de sementes da marca Dekalb 

gradativamente, em 2015 a RECUPERANDA foi expulsa do sistema de distribuição de sementes da 

Monsanto, apesar da parceria que sempre manteve. 

 

O mercado de defensivos, nesse período, por sua vez, foi palco de várias fusões corporativas, 

resultando em poucos atores no setor e, consequentemente, na queda imediata da rentabilidade em 

face da redução na competitividade entre as marcas. 

 

Enquanto isto as multinacionais de defensivos intensificaram as vendas diretas ao agricultor, 

disponibilizando o mesmo produto com desconto de até 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao 

preço de custo, através dessa modalidade de comercialização.  

 

Mesmo com os problemas a RECUPERANDA continuou sua luta, fazendo ajustes internos através de 

consultorias especializadas para melhorar sua operação. 
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Há tempos, é verdade, vem tentando também o diálogo com as multinacionais, expondo as 

dificuldades do mercado. No final de 2014, por exemplo, sua diretoria formalizou para sua principal 

fornecedora, através de correio eletrônico, sua preocupação com as novas políticas de 

comercialização e abertura de novas revendas na região, obtendo como resposta que não exigiam 

ou ofereciam a seus distribuidores qualquer garantia de exclusividade na comercialização de seus 

produtos, estratégia está alinhada com o estímulo da livre concorrência no mercado. 

 

Na soma dos fatores que levaram a situação de crise, temos também a entrada de outros atores no 

segmento de revenda, como tradings multinacionais e fundos de investimentos. Essas empresas, com 

elevada capacidade de caixa e com foco na originação de grãos, iniciaram a oferta de produtos 

agrícolas, em especial defensivos e fertilizantes, em troca por grãos diretamente com os produtores. 

  

O pior, entretanto, estava por vir e deu contornos surreais a situação econômica e financeira da 

requerente e de inúmeras empresas brasileiras: a crise econômica brasileira tornou-se manchete dos 

principais jornais do País e o mercado dissolveu a partir de meados de 2015. 

 

Crise econômica, crise na Petrobras, crise política, crise de confiança, crise na safrinha de 2016. 

Segundo dados do próprio governo federal, vivemos o pior momento econômico da história. De 

acordo com o Banco Credit Suisse, “a recessão atual é uma das mais profundas e prolongadas das 

últimas décadas, apenas a recessão entre 1981 e 1983 foi similar em magnitude e duração. ” Mesmo 

pungente, o agronegócio também sentiu a crise brasileira. 

 

O setor da economia que sofreu a maior queda no PIB em 2016 foi a agropecuária, com contração de 

6,6%, resultado direto do desempenho negativo da agricultura. No Estado de Goiás a quebra da 

safrinha, por problemas climáticos, foi devastadora na região sudoeste. A figura abaixo mostra o 

volume de precipitação ao longo do último trimestre de 2015 e primeiro semestre de 2016. Verifica-

se claramente que durante o plantio houve um excesso de precipitação, enquanto a partir do 

primeiro trimestre de 2016, o período de estiagem prolongado se fez presente em todo o Estado de 

Goiás 
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Volume de chuva no último trimestre de 2015 e no ano de 2016 

  

 

 

 Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia. Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO / IMB / Gerência de Contas Regionais e Indicadores 

– 2016 

 

O momento de turbulência econômica, financeira e política enfrentado pelo país, sobretudo nos dois 

últimos anos, fez com que a RECUPERANDA, assim como centenas de empresas brasileiras, chegasse 

ao seu limite, a condição de “stress” máximo de sua capacidade de pagamento e regular 

desenvolvimento dos negócios sociais.  

 

Frente a este cenário de crise financeira estabelecida, conforme demonstrado no quadro evolutivo 

abaixo, mas certos de sua capacidade de resposta e soerguimento, outra alternativa não restou a 

Soagro se não buscar a proteção legal da Recuperação Judicial, pois a hora para medidas mais severas 

é esta – a empresa ainda é economicamente viável, porém encontra-se financeiramente combalida. 

 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

Solvência 1,14 1,13 1,08 1,08 

Grau de Alavancagem 4,60 5,10 8,39 8,82 

Fornecedores (R$) 48.818.343,13 59.802.151,42 103.051.802,47 108.416.654,47 

Bancos (R$) 18.604.972,60 21.703.777,80 25.995.809,20 29.039.106,30 

Crescimento da Receita 

(%) 

 -6,26 33,41 3,46 

Liquidez Corrente 1,15 1,14 1,10 1,102 

Lucro do Exercício (%) 1,45 1,37 1,23 0,97 

 

 
2 Estoque pelo valor de compra, o que representa em média 25% a mais do real valor de mercado. 

http://www.imb.go.gov.br/release/img/LSPA/mapas2016/03.png
http://www.imb.go.gov.br/release/img/LSPA/mapas2016/01.png
http://www.imb.go.gov.br/release/img/LSPA/mapas2016/02.png
http://www.imb.go.gov.br/release/img/LSPA/mapas2016/04.png
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1. Solvência: indica quantos reais estão disponíveis no ativo para cada real de dívida com 

fornecedores e credores financeiros. A RECUPERANDA vem se aproximando perigosamente 

da insolvência.  

2. Grau de Alavancagem: demonstra a relação entre capital de terceiros, fornecedores e bancos, 

e o capital próprio. Veja que a RECUPERANDA alavanca consideravelmente sua operação para 

crescer o faturamento em 2015, porém sem representar ganhos efetivos. Tal alavancagem 

teve como consequência direta o carregamento de estoque, acrescido de juros pelos 

fornecedores, que descasou o valor com a realidade de mercado e elevou a necessidade de 

capital de giro. Ao longo de 2015 foram pagos R$ 35.264.751,00 de empréstimos e 

financiamentos, com elevação de 20% do saldo em dezembro, se comparado com dezembro 

de 2014. Crescimento de 300% na cobertura de dívidas, quando comparado com os R$ 

11.789.993,18 destinados a mesma finalidade em 2014. Consequentemente o esforço de 

caixa para cobertura do serviço da dívida também cresceu no período, chegando em 2016 ao 

desembolso de R$ 5.156.265,01 apenas com juros de empréstimos, o que representa 4,3% do 

faturamento bruto de um negócio que nos últimos quatro anos não ofereceu mais que 1,4% 

de resultado líquido. 

3. Liquidez Corrente: indica quantos reais no curto prazo a empresa tem disponível para honrar 

suas dívidas também de curto prazo. Se ajustado o estoque de 2016 ao valor real de mercado, 

já em dezembro daquele ano a RECUPERANDA demonstrava falta de liquidez corrente. 

Conforme fluxo de caixa projetado juntado na petição inicial, considerando todos os ativos 

circulantes da RECUPERANDA, trazendo os estoques a valor de mercado, considerando a 

devolução de produtos com data de validade curta, o pagamento dos fornecedores e 

empréstimos de curto prazo, o fluxo de caixa é deficitário considerando a mesma margem de 

lucro atingida em 2016. 

4. Rentabilidade: mesmo ocorrendo o crescimento da receita em mais de 30% no ano de 2015, 

o lucro do exercício caiu, demonstrando a perda de rentabilidade do negócio. O mesmo viés 

também é observado em 2016. 

5. Perda de rentabilidade nos últimos anos em decorrência do acirramento do mercado e 

mudanças na política de venda dos fornecedores, com consequente perda de solvência e 

manutenção do mesmo cenário em 2017, aliado a elevado grau de alavancagem, esforço de 

caixa crescente para cobertura de dívida e juros, retratação do mercado financeiro em face 
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da crise econômica brasileira, reduzindo o prazo e o limite das operações de crédito, foram 

os fatores que somados levaram ao pedido de recuperação judicial da Soagro.  

 

3.2. Primeira relação de credores  

A relação de credores encontra-se assim dividida: 

 

 

Classe I – Credores Trabalhistas  Total de R$          509.663,33     

Classe II – Credores com Garantia Real Total de R$       7.650.000,00 

Classe III – Credores Quirografários  Total de R$     85.163.940,00 

Classe IV – Credores ME e EPP  Total de R$               3.422,65 

                                                                 TOTAL GERAL R$ 93.327.025,98 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de representatividade de cada classe perante o total das dívidas sujeitas a RJ 
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Esse quadro pode ser alterado com a apresentação da segunda relação de credores elaborada pelo 

Administrador Judicial ou, ainda, após julgadas possíveis impugnações ou habilitações retardatárias 

na publicação do Quadro Geral de Credores, como dita a Lei 11.101/2005. 

 

Sobrevindo qualquer novo credor sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial ou mesmo ocorrendo 

acréscimos aos valores ora listados por decisão judicial ou na hipótese de credores aderentes3, todos 

serão acomodados no fluxo de caixa projetado, mantidas as condições de pagamento estabelecidas, 

aprovadas pelos credores e homologadas pelo juízo do processo. 

 

3.3. Plano de reestruturação operacional 

  

Conciliantemente a este Plano medidas de ajustes severas foram, estão e serão tomadas pela 

RECUPERANDA, em especial: 

 

a) Seus conceitos de governança corporativa estão sendo atualizados, adotando modelos de 

gestão que possam atender expectativas e atrair interesse de fundos de investimentos. Essa 

medida é fundamental para o processo de retomada em face da possibilidade de captar 

investimentos e injeção de capital a custo menos oneroso, tornando a empresa mais 

competitiva e agressiva no mercado; 

b) O Planejamento Estratégico passa a ser uma constante na operação, possibilitando antecipar 

com maior eficiência possíveis ocorrências negativas, oriundas de variáveis internas e 

externas, bem como a identificação de oportunidades de negócios. A ferramenta de 

planejamento estratégico também irá assegurar a Soagro o desenvolvimento de um plano de 

contingência para futuras situações de redução da margem bruta; 

c) Fechamento de uma das unidades, a qual está sendo minuciosamente estudada para decisão 

mais assertiva, a fim da RECUPERANDA não perder performance de resultados.  

d) Implantação da figura do “Freelancer” junto a força de vendas: novos parceiros que poderão 

indicar ou realizar parte do processo de vendas. Estes profissionais pertencem a cadeia 

 
3 Credor aderente, para os efeitos legais deste Plano, são aqueles não sujeitos legalmente aos efeitos da RJ, porém por 
livre iniciativa e mediante prévia formalização junto ao Administrador Judicial, adere aos termos aqui estabelecidos. 
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produtiva do agronegócio e possuem expressiva rede de contatos ou de capacidade de 

recomendação dos produtos ofertados pela RECUPERANDA. 

e) Busca de novos parceiros de negócios a fim de agregar maior volume de serviços a seus 

clientes, gerando assim maior valor agregado aos mesmos e consequentemente maior 

competitividade. Ênfase em empresas e profissionais voltados ao segmento de adubação 

biológica, através de novas técnicas de aplicação, utilização, etc. 

f) Corte de custos fixos, em especial renegociação dos alugueis, conta expressiva do custo, 

revisando ainda gastos com energia, telefone, segurança, material de escritório e limpeza, 

mão de obra e assessorias. 

g) Redução de mão de obra empregada, buscando uma estrutura mais enxuta. Tal medida está 

sendo possível em função da padronização, medição e unificação de processos operacionais 

e administrativos.  

h) Intensificação na qualificação e treinamento de toda a equipe da Soagro, buscando maior 

qualificação técnica e aprimoramento, sinergia entre equipe, conscientização de redução de 

custos e redução de turnover. 

 

3.4. Plano de reestruturação financeira 

 

3.4.1 Proposta de pagamento aos credores sujeitos à recuperação judicial e 

aderentes 

 

O Plano tem como escopo: 

 

a) Preservar a RECUPERANDA como conjunto de unidades econômicas geradoras de empregos, 

tributos e riqueza, assegurando assim o exercício de sua função social; 

 

b) Superar sua atual situação econômica e financeira, recuperando-se com isso o valor das 

empresas e de seus ativos; e 
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c) Atender aos interesses de seus credores indicando as fontes dos recursos e o cronograma de 

pagamento, sem riscos adicionais às relações originalmente estabelecidas antes do pedido de 

recuperação judicial. 

 

Após análise da situação econômica e financeira no cenário de retomada, com os devidos ajustes 

operacionais realizados ou em andamento, considerando as possibilidades trazidas pelo artigo 50 da 

Lei 11.101/2005, a RECUPERANDA se utilizará dos seguintes meios de recuperação: 

 

1. Venda parcial de ativos para abreviação do prazo de pagamento aos credores ou criação de 

sociedade de propósito específico para adjudicar ativos em pagamento dos créditos; 

2. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas e 

vincendas; 

3. Equalização de encargos financeiros;  

4. Venda parcial de ativos para recomposição do capital de giro; 

5. Arrendamento de estabelecimento; 

6. Alteração do controle societário; e 

7. Novação de dívidas. 

 

3.4.1.1. Venda parcial de ativos para abreviação do prazo de pagamento aos credores 

ou criação de sociedade de propósito específico para adjudicar ativos em pagamento 

dos créditos4 

 

A aprovação do Plano autoriza a venda dos ativos abaixo discriminados através da modalidade de 

proposta fechada (nos termos do artigo 142, inciso II, da Lei 11.101/2005), avaliados em sua 

totalidade por R$ 14.471.346,64 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e 

quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), cujo montante apurado será destinado ao 

pagamento de créditos sujeitos aos efeitos da RJ, da seguinte forma e proporção: 

 

 
4 Item alterado por aditivo aprovado pela Assembleia Geral de Credores no dia 15 de outubro de 2019. 
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a) O montante será utilizado para liquidação proporcional dos créditos relacionados na classe III 

da recuperação judicial, que aderirem ao subgrupo de “fornecedores parceiros”, observado o 

seguinte critério: 

i. Para cada R$ 1,00 (um real) pago ao credor serão liquidados R$ 2,00 (dois reais) de 

dívida, limitado ao valor da dívida sujeita aos efeitos da recuperação judicial e observada a 

proporcionalidade de cada crédito na composição do subgrupo. 

  

b) O pagamento ocorrerá em até dois dias úteis após o efetivo ingresso dos recursos oriundos 

da venda dos ativos na conta da RECUPERANDA, descontadas as despesas com o processo de 

alienação, dando ciência ao Administrador Judicial da efetivação da venda. 

 

i. Propostas de valores abaixo da avaliação serão submetidas aos 

credores do subgrupo, que por maioria poderão decidir pela venda ou 

não do ativo. A proposta será colhida formalmente e encaminhada por 

e-mail aos credores, que na mesma via responderão quanto a aceitação 

ou não do valor. A proposta bem como as manifestações serão juntadas 

ao processo recuperacional. 

ii. Sobre os valores efetivamente pagos aos credores do subgrupo, na 

proporção do pagamento, incidirá a regra estabelecida na alínea “a” da 

presente cláusula de pagamento.  

 

c) O prazo para venda será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da Decisão que 

Homologar do Plano de Recuperação Judicial, com as alterações feitas no presente Aditivo, renovável 

por igual período, mediante prévia concordância da maioria dos credores participantes do subgrupo 

de “fornecedores parceiros”, através de e-mail encaminhado a RECUPERANDA. Até 15 (quinze) dias 

antes do vencimento do prazo os e-mails com a concordância de prorrogação devem ser juntados, 

sob pena de não prorrogação do prazo. 

 

i. Para renovação será considerado o voto proporcional ao crédito, 

dando-se ciência a Administração Judicial de todo o processo de 

proposição e aprovação da prorrogação, utilizando também a 
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manifestação por e-mail, que serão juntados aos autos como 

estabelecido acima. 

 

ii. Ocorrendo a opção pela não renovação do prazo de venda ou chegando 

ao limite dos 360 (trezentos e sessenta) dias, será efetivada a dação em 

pagamento dos imóveis aos credores do subgrupo, na proporção de 

seus créditos na recuperação judicial e considerando o valor de 

avaliação abaixo, ensejando na quitação dos respectivos valores na 

proporção estabelecida na alínea “a” acima. 

 
Relação dos ativos disponibilizados para atendimento desta cláusula e respectivo valor de avaliação: 
 

LOCALIZAÇÃO TIPO MATRÍCULA DESCRIÇÃO VALOR DE AVALIAÇÃO 

Santa Helena Urbano 776 Lote residencial R$ 90.000,00  

Rio Verde Rural 15.015 Gleba 25,41ha R$ 337.825,95  

Rio Verde Rural 64.475 Gleba 2,42ha R$ 32.173,90  

Montividiu Rural 5.434 Gleba 6,50ha R$ 109.828,10  

Jataí Rural 32.371 Gleba 96ha R$ 333.554,27  

Acreúna Urbano 124 Lote B, qd. 16 R$ 140.000,00  

Montividiu Urbano 1.223 Lote nº 93 R$ 55.000,00  

Montividiu Urbano 1.224 Lote nº 94 R$ 55.000,00  

Edealina Rural 40 Gleba 6ha R$ 102.716,19  

Rio Verde Rural 46.697 Fazenda 96,80ha R$ 10.822.512,23  

Montividiu Urbano 1.601 Lote c/edificação R$ 264.000,00 

Montividiu Urbano 1.602 Lote c/edificação R$ 264.000,00 

Santa Helena Urbano 11.057 5 Lotes com 
edificação comercial 

R$ 1.482.000,00 

Santa Helena Urbano 3.250 Lote 1, qd. 8 R$ 126.160,00 

Santa Helena Urbano 3.251 Lote 2, qd. 8 R$ 127.832,00 

Santa Helena Urbano 5 Lote 3, qd. 8 R$ 128.744,00 

TOTAL    R$ 14.471.346,64 

 

3.4.1.2. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações 

vencidas e vincendas 5 

 

 
5 Item alterado por aditivo aprovado pela Assembleia Geral de Credores no dia 15 de outubro de 2019. 
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CLASSE  I  

 

Aos credores inscritos na Classe I o pagamento ocorrerá, após aplicado deságio de 70% (setenta por 

cento), em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de aprovação do PLANO e aditivo. 

 

Em face da capacidade de pagamento demonstrada no PLANO e com fulcro no art. 47 da LRF, a 

aprovação do presente Plano resulta ainda no desconto de 100% (cem por cento) de eventuais multas 

trabalhistas impostas pela justiça especializada, em especial às multas por inadimplemento de acordo 

trabalhista, a prevista em norma coletiva (CCT ou ACT) e as que aludem os artigos 467 e 477 da CLT. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados serão pagos em até um ano contado da homologação 

do plano de recuperação judicial e aditivo, ficando condicionados as condições de pagamento 

estabelecidas nesta cláusula, inclusive o disposto no parágrafo único do art. 54 da LRF, que dispõe 

quanto ao prazo de até 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos 

por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores 

ao pedido de recuperação judicial. 

 

C L A S S E  I I  

 

Aos credores inscritos na Classe II, o pagamento ocorrerá, após aplicado deságio de 61% (sessenta e 

um por cento), sobre o valor apontado na segunda relação de credores (considerando eventuais 

alterações judiciais), em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de aprovação do PLANO e aditivo. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados, estarão sujeitos à forma e condições de pagamento 

estabelecidas nesta cláusula. 

 

C L A S S E  I I I  

 

Condições gerais de pagamento: aos credores relacionados na Classe III, o pagamento dos valores 

atualizados, nos termos do item 3.4.1.3.”a”, ocorrerá em 30 (trinta) parcelas semestrais, vencendo-

se a primeira no 19º (décimo nono) mês posterior a data de aprovação do PLANO e aditivo. 

Pagamentos pelo sistema price. 
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a) Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento, 

a RECUPERANDA fará jus, a título de bônus de adimplência, de 

desconto sobre o total da parcela de 86% (oitenta e seis por cento). 

b) Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o 

disposto no item 3.4.1.3, acarretará a perda de 50% (cinquenta por 

cento) do bônus de adimplência previsto na alínea anterior, além da 

incidência dos encargos de inadimplência previstos no item 

mencionado, não excluindo, entretanto, sua aplicação integral nos 

meses subsequentes. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados, estarão sujeitos às condições de pagamento 

estabelecidas nesta cláusula. 

 

Subclasses: 

 

I. Fornecedores Parceiros: considerando a) que a atividade da RECUPERANDA é a revenda de 

produtos agrícolas, não fabricando ou produzindo qualquer dos produtos revendidos; b) que 

seu ciclo operacional exige, para manutenção das condições comerciais, o crédito dos 

fornecedores; e c) que a interrupção no fornecimento de tais produtos representará a 

decretação da falência da RECUPERANDA, criamos esta subclasse observando a similitude 

entre os credores e seus créditos. Todos os credores fornecedores de produtos ou serviços 

favoráveis ao plano poderão aderir a esta subclasse, desde que consolide sua posição como 

parceiro comercial reabrindo crédito para a RECUPERANDA, durante todo o período de 

cumprimento do PLANO e aditivo, nos seguintes termos: 

 

1. Mínimo de 30% (trinta por cento) do valor apontado na segunda 

relação de credores (considerando eventuais alterações judiciais), com 

prazo de safra, garantido por recebíveis, observado a competitividade 

dos preços praticados no mercado e as particularidades operacionais 

de cada fornecedor; 
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2. Para maior segurança aos fornecedores parceiros, além da 

extraconcursalidade de seus créditos garantida pela Lei 11.101/2005, 

ocorrendo atraso no pagamento das novas compras em qualquer safra, 

ao longo do prazo de cumprimento deste Plano e Aditivo, o deságio 

obtido nos termos do item 3.4.1.1. será revogado, ficando a 

RECUPERANDA obrigada a honrar o valor integral nas condições de 

prazo e juros estabelecidas nesta subclasse.  

 

a. Condições de pagamento: 

1. 70% (setenta por cento) do saldo da dívida após aplicado o disposto na 

cláusula 3.4.1.1., atualizado a partir da aprovação do PLANO e aditivo 

do Plano por IGPM + 3,0% (três por cento) ao ano, em 14 (catorze) 

parcelas semestrais, vencendo-se a primeira no 13º (décimo terceiro) 

mês posterior à data de aprovação do PLANO e aditivo; 

2. 30% (trinta por cento) do saldo da dívida após o pagamento dos valores 

previstos na cláusula 3.4.1.1., atualizado a partir da data de aprovação 

do PLANO e aditivo por IGPM + 3,0% (três por cento) ao ano, vencendo 

em parcela única 12 (doze) meses após o pagamento da última parcela 

prevista no item 1 acima. 

3. Ao longo dos cinco primeiros anos após a da de aprovação do PLANO e 

aditivo, ocorrendo a entrada de ativos (bens ou dinheiro) oriundos das 

ações de cobrança promovidas pela RECUPERANDA em desfavor de 

seus devedores, serão direcionados para amortização proporcional dos 

valores eventualmente em aberto junto aos Fornecedores Parceiros. 

I. A amortização será iniciada pela parcela estabelecida no item 2 

acima. 

II. Serão considerados os valores líquidos recebidos, assim 

entendido após os devidos descontos com impostos, custas 

judiciais, honorários advocatícios e despesas com a venda, se 

ocorrerem.  
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b. Adesão a subclasse: considerando que as condições da subclasse estavam previstas 

no plano original, protocolado há mais de dois anos, ocorrendo no presente 

documento apenas melhor detalhamento de pontos específicos, além de incremento 

na quantidade de ativos disponibilizados para venda, a opção pela participação na 

subclasse de “Fornecedores Parceiros”, amplamente discutida com todos os 

fornecedores, deverá ocorrer impreterivelmente em até 48 (quarenta e oito) horas 

após a juntada ao feito recuperacional da Ata da Assembleia de Credores que aprovar 

o PLANO e seu aditivo. A opção poderá ocorrer na própria Assembleia de Credores, 

onde seu representante legal consignará sua opção na ata do evento ou mediante 

petição nos autos, em estrita observância ao prazo alusivo de 48 (quarente e oito) 

horas.  

II. Financiadores Parceiros: a todos os bancos, factorings, fundos de investimento, investidores 

financeiros, gestoras ou outras instituições de fomento, observado aqui a similitude entre os 

credores e seus créditos, que forem favoráveis ao plano, poderão aderir a esta subclasse, com 

a seguinte condição de pagamento: 

1. O pagamento ocorrerá, após aplicado deságio de 66% (sessenta e seis 

cento) sobre o valor apontado na segunda relação de credores 

(considerando eventuais alterações judiciais), em até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data de aprovação do PLANO e aditivo. 

2. Adesão a subclasse: a opção pela participação na subclasse de 

“Financiadores Parceiros”, deverá ocorrer impreterivelmente em até 

48 (quarenta e oito) horas após a juntada ao feito recuperacional da 

Ata da Assembleia de Credores que aprovar o PLANO e seu aditivo. A 

opção poderá ocorrer na própria Assembleia de Credores, onde seu 

representante legal consignará sua opção na ata do evento ou 

mediante petição nos autos, em estrita observância ao prazo alusivo de 

48 (quarente e oito) horas. 

 

Ressaltamos que a criação de subclasse, aceita pela Lei de Recuperação Judicial e Falência, desde que 

não ocorra rejeição do plano de recuperação na classe em que for criada, foi apresentada a todos os 
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credores, considerando a similitude do crédito, os interesses homogêneos e a importância para o 

processo de soerguimento da manutenção da relação comercial entre credor e devedor.  

 

Nestes termos a jurisprudência do STJ é pacífica como exemplificamos abaixo: 

 
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE. CREDORES. 
CRIAÇÃO SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 1. Recurso 
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível 
a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação 
judicial. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se 
aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e 
pareceres acerva da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se 
submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da 
quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao 
controle da legalidade do ato jurídico. Precedentes. 4. A Lei de Recuperação de Empresas e 
Falências consagra o princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na 
recuperação judicial, permitindo o controle da legalidade do plano de recuperação sob essa 
perspectiva. 5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível 
desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação 
judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação 
de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores 
isolados ou minoritários. 6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores 
quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao 
funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano 
aprovado pela assembleia geral de credores. 7. A aplicação do cram down exige que o plano 
de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os 
credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se 
cogita no presente caso. 8. Recurso especial não provido. (STJ – REsp: 1634844 SP 
2016/0095955-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do Julgamento: 
12/03/2019, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019). Grifo nosso. 

 
 

C L A S S E  I V  

 

Condições gerais de pagamento: aos credores inscritos na Classe IV, o pagamento dos valores 

atualizados, nos termos do item 3.4.1.3.”a”, após aplicação de deságio de 86% (oitenta e seis por 

cento), em até 5 (cinco) dias úteis contados da data de aprovação do PLANO e aditivo. 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados estarão sujeitos às condições de pagamento 

estabelecidas nesta cláusula. 
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3.4.1.3. Equalização de encargos financeiros 6 

 

Em face da necessidade de equalização dos encargos financeiros, as dívidas sujeitas ao presente 

Plano de Recuperação ou mesmo em caso de eventual crédito aderente ou posteriormente 

habilitado, estarão sujeitas a seguinte política de juros prefixados, salvo os aderentes às subclasses 

que possuem encargos financeiros específicos: 

 

a) Credores Classe III (exceto para aderentes a subclasse): 

I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da aprovação do PLANO e aditivo pelos 

juros da TR + 3% (três por cento) ao ano e serão devidos juntamente com as parcelas de 

principal.  

 

I. Inadimplemento: Até 30 (trinta) dias de atraso incidirá multa 

diária de 0,015% (zero vírgula zero quinze por cento) sobre o valor 

não pago, além dos encargos previstos no item I. Acima deste 

prazo a não liquidação da obrigação caracterizará o não 

cumprimento do presente Plano, ensejando todas as 

consequências previstas na LRF. 

 

O prazo de 30 (trinta) dias estabelecido acima visa evitar que eventual atraso no pagamento de uma 

parcela se constitua em motivo draconiano para decretação de falência da RECUPERANDA. Referido 

zelo se justifica para que, no caso de um mero atraso, que pode ser causado por equívoco ou 

esquecimento, possa ser sanado, sem maiores consequências, permitindo a manutenção da 

sociedade empresária, na forma do art. 47 da LRF. Em face da necessidade de busca de razoabilidade 

e de proporcionalidade, o modelo trazido nas referidas disposições deste aditivo, que prevê inclusive 

a perda de parte do bônus de adimplência na parcela atrasada, permite que seja sanada eventual 

situação, com solução que permita, ao mesmo tempo, a sobrevivência da empresa, a satisfação do 

 
6 Item alterado por aditivo aprovado pela Assembleia Geral de Credores no dia 15 de outubro de 2019. 
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crédito sujeito ao processo recuperacional, assim como a manutenção da fonte geradora de renda, 

empregos e tributos. 

 
Os valores a serem desembolsados anualmente para pagamento das dívidas são condizentes com a 

geração de caixa da RECUPERANDA, aceitando apenas os ajustes necessários quanto a variação dos 

índices de atualização monetária utilizados (TR e IGPM). Todos os credores sujeitos e não sujeitos aos 

efeitos dessa recuperação foram considerados na elaboração do laudo econômico e financeiro, 

inclusive com previsão dos impostos sobre possíveis ganhos de capital e outras receitas provenientes 

da aprovação deste Plano, razão pela qual eventuais credores posteriormente habilitados 

judicialmente estarão sujeitos às condições de pagamento estabelecidas neste PLANO e aditivo e ao 

montante de recursos disponibilizados anualmente para cumprimento da dívida e seu serviço. 

 

3.4.1.4. Venda de ativos para recomposição do capital de giro e atualização 

operacional 

 

A aprovação deste Plano autoriza a RECUPERANDA a proceder à alienação ou permuta de ativos 

permanentes móveis, contabilizados e relacionados na avaliação de ativos juntada nesta data, 

individualmente, de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para recomposição de seu fluxo de caixa 

ou atualização/modernização dos ativos e de qualquer valor exclusivamente para renovação e/ou 

modernização da frota de veículos, atendendo o disposto no art. 66, da LRF. 

 

Art. 66 Lei 11.101/2005. “Após a distribuição do pedido de 

recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens 

ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade 

reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção 

daqueles previamente relacionados no plano de recuperação 

judicial.” (grifo nosso) 

 

A venda de bens móveis até o valor acima estabelecido, corriqueiro no meio empresarial, 

principalmente no que se refere à renovação de móveis e equipamentos, vem atender importante 

demanda operacional da RECUPERANDA, que poderia colocar em risco o bom desenvolvimento de 
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suas atividades se dependesse sempre de prévia autorização do juízo do processo para tais 

movimentações. 

 

Durante o período em Recuperação Judicial toda e qualquer venda de ativo será previamente 

comunicada ao Sr. Administrador Judicial, que poderá acompanhar todo o processo de alienação e 

internalização dos respectivos recursos financeiros. 

 

3.4.1.5. Arrendamento de estabelecimento 

 

A aprovação do Plano autoriza a RECUPERANDA a buscar parceiros comerciais para subarrendar a 

operação de armazenagem, o que representa redução de custos e crescimento de receita não 

operacional. Não encontrando parceiro interessado, fica a RECUPERANDA autorizada a negociar a 

rescisão do contrato de arrendamento da unidade armazenadora.    

 

3.4.1.6. Alteração de controle societário 

 

A aprovação deste Plano autoriza a RECUPERANDA a proceder a alteração de seu controle societário, 

até a totalidade de suas ações, desde que seja observado: 

 

a) Realização da avaliação da Soagro subscrita por empresa ou profissional especializado; 

b) O comprador demonstre formalmente patrimônio compatível com a transação; 

c) O novo controlador ou controladores demonstrem capacidade técnica para gerir a operação; 

e 

d) A proposta seja juntada ao processo recuperacional com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias e não envolva redução de direitos dos credores, alteração do Plano aprovado 

judicialmente (se já ocorrido) e o valor oferecido não seja inferior a avaliação prevista na 

alínea “a”.   

Previamente a formalização da venda do controle societário, se ocorrer durante o período de 

supervisão judicial, ou seja, até o levantamento da recuperação judicial, as informações acima serão 

encaminhadas ao Administrador Judicial para análise. 
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3.4.1.6.1. Dação em Pagamento de Ações da RECUPERANDA 
 

A aprovação deste Plano autoriza a RECUPERANDA a proceder a dação em pagamento de até 60% de 

suas ações, incluindo o controle societário, para credores sujeitos à recuperação judicial desde que 

respeitados as mesmas observações do item 3.4.1.6. 

 

3.4.1.7. Novação de dívidas7 

 

Este PLANO, consoante a Lei 11.101/2005, implica em novação objetiva e real dos créditos 

concursais, obrigando a RECUPERANDA e todos os Credores a ele sujeitos, bem como os seus 

respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. 

 

A aprovação e homologação do PLANO, na forma da lei, implica que os credores, por consequência, 

não poderão ajuizar ou prosseguir com ações ou execuções judiciais, ficando suspensas contra a 

RECUPERANDA e/ou seus coobrigados e/ou garantidores em geral, tais como, mas não se limitando 

a, avalistas e fiadores, relativas a créditos sujeitos ao presente processo de recuperação judicial ou 

aderentes, enquanto o PLANO estiver sendo cumprindo. Com o pleno cumprimento do PLANO e 

aditivo todas as ações e execuções judiciais em curso contra a RECUPERANDA e seus garantidores, 

relativas aos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, serão extintas, implicando na 

automática, irretratável e irrevogável quitação das obrigações e respectiva liberação e desoneração 

de todos os coobrigados, garantidores solidários e subsidiários, por qualquer responsabilidade 

derivada de garantia fidejussória de qualquer espécie, inclusive, mas não somente, por força de aval 

e fiança.  

 

Todos os credores concursais ou aderentes, por sua vez, com a novação ficam desde já obrigados, 

sob pena de responderem civilmente por prejuízos à RECUPERANDA, a cancelarem os protestos 

lavrados em face da RECUPERANDA e dos sócios, porventura efetuados pelo fato de não mais existir 

dívida mercantil ou de serviços não pagos, enquanto o PLANO estiver sendo cumprido. A manutenção 

 
7 Item alterado por aditivo aprovado pela Assembleia Geral de Credores no dia 15 de outubro de 2019. 
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dos protestos, além de colidir com a novação decorrente da aprovação do PLANO, causa indevida 

restrição ao crédito da RECUPERANDA.  

 

Na ausência de providências dos credores, nos 60 (sessenta) dias subsequentes à publicação da 

decisão de homologação do PLANO de recuperação judicial, os credores reconhecem que o PLANO 

aprovado, acompanhado da decisão concessiva da recuperação judicial, será instrumento hábil para 

providenciar a baixa de todos os títulos de crédito e documentos da dívida, cujos fatos geradores 

sejam anteriores ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, podendo a RECUPERANDA 

proceder à baixa dos protestos e compensar os custos a isso inerentes com créditos que tenham em 

face dos respectivos credores. 

 

Os pagamentos efetuados na forma prevista no presente PLANO implicam em quitação plena, 

irrevogável e irretratável de todos os créditos nele contemplados, aí se incluindo não só o valor 

principal, mas juros, correção monetária, penalidades, indenizações, abatimentos e descontos 

obtidos com aprovação deste PLANO. Efetivada a quitação, esses credores não mais poderão 

reclamá-los contra a RECUPERANDA e seus coobrigados. 

 

3.5. Cenário falimentar 

 

Art. 73, Lei 11.101/2005. “O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial: 

I. Por deliberação da assembleia geral de credores, na forma do 

art. 42 desta Lei; 

II. (...) 

III. Quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos 

termos do parágrafo 4º do art. 56 desta Lei; 

IV. (...)” 

 

Na hipótese de decretação da falência da RECUPERANDA, esta será desativada e seus proprietários 

afastados de suas atividades, salvo se o juiz pronunciar-se quanto a continuação provisória das 

atividades das empresas, sob a gestão do administrador judicial (art. 99, inciso XI, LRF). 
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Independentemente de sua continuidade operacional, no entanto, o pagamento das dívidas 

existentes, após realização do ativo, ocorrerá na seguinte ordem conforme disposto na Lei 

11.101/2005: 

 

1º. Despesas indispensáveis à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação 

provisória da operação (art. 150); 

2º. Créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores à 

decretação da falência, até o limite de cinco salários mínimos por trabalhador (art. 151); 

3º. Restituições dos bens de terceiros em posse da empresa e créditos extraconcursais (arts. 84, 

85 e 149). Lembrando que são créditos extraconcursais as remunerações devidas ao 

administrador judicial e seus auxiliares, créditos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da 

falência, quantias fornecidas a RECUPERANDA pelos credores, despesas com arrecadação, 

administração, realização do ativo e distribuição de seu produto e custas judiciais; 

4º. Créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor e 

os decorrentes de acidentes de trabalho; 

5º. Créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 

6º. Créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, 

excetuadas as multas tributárias; 

7º. Créditos com privilégio especial previsto no art. 964, da Lei 10.406 e 965, bem como os 

previstos no parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101; e 

8º. Créditos quirografários. 

 

Os ativos permanentes da RECUPERANDA foram avaliados em R$ 17.273.623,85 em agosto de 2017. 

Desta forma, considerando as prioridades estabelecidas pela LRF, fica claro que a convolação da 

recuperação em falência traz consigo toda uma carga de efeitos negativos a todos os envolvidos, em 

especial aos credores quirografários.  

 

Falamos de dívidas que não serão pagas, novos negócios que não serão concretizados, impostos que 

não serão recolhidos, consumidores desatendidos e trabalhadores desempregados. 
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4. Laudo econômico-financeiro e demonstração da viabilidade econômica (art. 53, II 

e III, LRF) 

 

O Laudo técnico integrado ao presente Plano de Recuperação Judicial da RECUPERANDA (Planilhas 

Técnicas Doc. 01), demonstra sua viabilidade econômica e financeira, promovendo a preservação de 

sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

 

4.1 Premissas Econômicas e Financeiras8 

 

As premissas assumidas na elaboração deste Plano, fundamentadas nos documentos e informações 

fornecidos pela RECUPERANDA, são apresentadas como fatos certos, seguros e reais devidamente 

fundamentados no dia a dia operacional da empresa e na legislação pertinente. 

 

O Plano foi elaborado levando em consideração que a forma de pagamento aos credores está 

diretamente relacionada à disponibilidade de recursos projetada ano a ano. Assim sendo, projetou-

se o resultado financeiro da empresa e respectivo fluxo de caixa para os próximos anos, com a 

identificação dos volumes disponíveis de recursos para liquidação das dívidas da RECUPERANDA. 

 

Apresenta-se nas planilhas anexas (Doc. 01): 

 

1. Demonstração do fluxo de caixa projetado com e sem a Recuperação Judicial; 

2. Desempenho histórico - Consolidado; 

3. Estruturação e Projeção das receitas por linha de produtos, considerando seu histórico 

de faturamento, novas estratégias de comercialização a se aplicar no processo de 

reestruturação, nível competividade em relação à concorrência e cenário econômico; 

4. Estruturação e Projeção dos Custos fixos e variáveis, considerando as medidas de 

reestruturação e em sinergia com o cenário econômico, bem como a abertura das 

despesas administrativas; 

 
8 Ajustadas após alterações no reperfilamento das dívidas após o aditivo aprovado em AGC.   
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5. Tributos;  

6. Análise e necessidade de capital de giro paras as operações dos próximos anos; e 

7. Projeção de fluxo de caixa para os próximos 15 (quinze) anos, viabilidade e capacidade 

de pagamento com a devida indicação de geração de recursos necessários à quitação 

de todos os débitos da empresa. 

 

Os pilares básicos da projeção de Fluxo de Caixa são os seguintes: 

 

I. O ano I corresponde aos doze primeiros meses posteriores a aprovação do Plano de 

Recuperação judicial; 

 

II. Fundamentação no histórico de vendas obtido junto a RECUPERANDA.  Para o ano I 

foi observado o faturamento projetado para 2019, sem crescimento percentual, uma 

vez ser este o novo patamar de operação da RECUPERANDA pós reestruturação. 

Prima-se pela rentabilidade, pilar de qualquer operação comercial, e não pela simples 

geração de caixa. 

 

III. Para os anos subsequentes, ou seja, do ano II ao ano XII, está sendo previsto um 

crescimento médio de 2,0%, conforme quadro de projeção de receitas. Estima-se um 

crescimento sistemático até o ano V, onde se dará o ponto de nivelamento do negócio 

frente as perspectivas de retomada e necessidades de capital de giro necessário a 

sustentação das operações.  

 

IV. Adesão no REFIS específico da RJ para reperfilamento dos impostos gerados com o 

ganho de capital sobre a venda de ativos para pagamento de credores e sobre as 

receitas geradas com os descontos obtidos com a aprovação do Plano. 

 

V. Não se prevê aumento gradativo dos custos fixos ao longo dos próximos anos, uma 

vez que há uma compensação na trava dos preços de venda para os referidos anos. É 

sabido que, no caso de aumento dos custos, toda e qualquer empresa se vê obrigada 

a reajustar os preços de vendas para adequar a viabilidade da operação (Inflação). 
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VI. As projeções de custos variáveis e fixos são fundamentadas a partir da média histórica 

da empresa, considerando os ajustes operacionais realizados nos últimos meses em 

prol da reestruturação financeira necessária.  

 

VII. No fluxo de caixa, é acrescentada a soma individual da conta “Depreciação” após a 

apuração do resultado receitas e custos. Este procedimento é necessário, uma vez que 

este custo já está inserido no custo total da operação. Como este custo não consiste 

diretamente em saída de caixa da empresa, corretamente retornamos o valor para 

análise de desempenho efetivo de caixa. 

 

VIII. Ao longo de todo o período projetado foi condição “sine qua non” que os saldos 

acumulados finais de caixa fossem positivos, confirmando a capacidade de 

recuperação da empresa e pagamento de suas obrigações dentro das hipóteses 

apresentadas no Plano de forma líquida e certa. 

 

IX. O acúmulo e a gestão do capital de giro, principalmente no ano I, possibilita, de forma 

segura, sustentar a operação comercial para os anos subsequentes, que é configurada 

através de uma política de compras e vendas adequada para o negócio e coerente com 

as condições atuais que o mercado pratica. 

 

X. O Fluxo de Caixa prevê opções estruturadas por classe para o pagamento dos credores. 

As mesmas foram definidas, considerando as necessidades mínimas de sobras 

financeiras em cada exercício para que a empresa retome a viabilidade do negócio ao 

longo dos próximos anos.  

4.2. Conclusão Técnica 

 

A Argumento Assessoria e Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.347.265/0001-87 e 

CRA/GO 01450-PJ, contratada para elaboração do presente Plano de Recuperação Judicial, alicerçada 

na análise setorial realizada, nos documentos, informações e premissas fornecidas pela 
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RECUPERANDA, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do Plano 

representa a continuidade corporativa da Soagro através da superação da crise financeira, retomada 

da rentabilidade e equalização de seu fluxo de caixa, garantindo ainda a manutenção dos empregos 

e o pagamento dos credores sem riscos adicionais às relações originalmente estabelecidas antes do 

pedido de recuperação judicial. O valor da empresa em funcionamento, assim, não só é superior ao 

que seria obtido em caso de liquidação, como apenas sua continuidade atende aos múltiplos 

interesses envolvidos. 

 

 

5. Considerações finais  

 

Para todos os efeitos legais, considera-se como data da homologação judicial do presente Plano a 

correspondente à publicação no diário oficial da decisão judicial proferida, pelo juízo da recuperação, 

que conceder a recuperação judicial. 

 

Caso qualquer pagamento ou ato estiver programado, de acordo com o Plano, para ser efetivado ou 

realizado em dia não útil, tais como sábados, domingos, feriados ou datas em que não haja 

expediente bancário na Comarca onde tramitam os autos da recuperação judicial, fica 

automaticamente prorrogado para o próximo dia útil o prazo para o pagamento ou prática do ato 

respectivo. 

 

O Plano poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu integral 

cumprimento, por iniciativa da RECUPERANDA, mediante a convocação de Assembleia Geral de 

Credores. Tais alterações dependerão da aprovação da RECUPERANDA e da maioria dos créditos 

presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quorum segundo art. 45 c/c o 

art.58, caput e § 1º, da Lei 11.101/2005. 

 

Os credores poderão ceder seus créditos a outros credores ou a terceiros, à expressa aceitação pelos 

cessionários de que o crédito cedido está sujeito às condições do presente Plano, estando a cessão 

condicionada, contudo, à notificação de sua ocorrência a RECUPERANDA e ao Juízo da Recuperação 

Judicial.  
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Este Plano será considerado como descumprido na hipótese de o atraso no pagamento de quaisquer 

parcelas previstas não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da 

RECUPERANDA pelo respectivo credor. 

 

Decorridos dois anos da homologação judicial de presente Plano sem que haja o descumprimento de 

quaisquer disposições vencidas até então ou, antecipadamente, desde que a RECUPERANDA antecipe 

os compromissos previstos para este período, caso venha a ocorrer cenário econômico mais otimista 

do que o projetado, poderá a RECUPERANDA requerer ao juízo o encerramento do processo de 

recuperação judicial.  

 

O juízo da Recuperação judicial será o foro competente para dirimir toda e qualquer controvérsia ou 

disputa oriunda deste Plano, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial. 

Posteriormente será, para dirimir toda e qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste Plano, o da 

Comarca de Santa Helena de Goiás. 

 

Rio Verde (GO), 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

SOAGRO – SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA LTDA. 

 

Argumento Assessoria e Projetos Ltda. 

CRA/GO 01450-PJ 
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DOC 01 Planilhas técnicas 

1. Demonstração do fluxo de caixa sem a Recuperação Judicial9 

 

 

2. Desempenho histórico 

 

 
9 Itens 1 e 2 sem alterações – série histórica. 
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3. Estruturação das receitas por produto10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Item atualizado após análise da atual situação financeira da empresa e aplicado as alterações do aditivo aprovado em 
AGC. 
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4. Custos fixos e variáveis11 
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5. Tributos12  

 

 

 

 

     

 
11 Item ajustado. 
12 Item ajustado. 
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6. Necessidade de Capital de Giro13  
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7. Projeção de fluxo de caixa e capacidade de pagamento com a devida indicação 
de geração de recursos necessários à quitação de todos os débitos da empresa14. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Item ajustado. 
14 Item ajustado. 
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Conforme solicitação da Administração Judicial segue cronograma de pagamento dos credores: 
 
Pagamento à vista: Classe I, Classe II, Classe III - Parceiros Financeiros e Classe IV 
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Classe III – Quirografários não parceiros 

 



 

 

Página 85 de 94 

 

 

 



 

 

Página 86 de 94 

 

 

 



 

 

Página 87 de 94 

 

 

 



 

 

Página 88 de 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 89 de 94 

 

 

 

Classe III – Quirografários Fornecedores Parceiros – DuasTranches 

1. 70% em 14 semestrais 

2. 30% Bullet  
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