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1. Nota de Abertura
Carlos Henrique Ribeiro do Prado, brasileiro, casado, médico, produtor rural, inscrito no CPF sob o
nº 409.444.331-20 e no CNPJ nº 38.033.290/0001-42, residente e domiciliado sito a Rua T-38, n.
917, Apto 901, Ed. Res. Lago Rico, Setor Bueno, Goiânia (GO), CEP 74.223-045; e Adriana Bufaiçal
Rassi do Prado, brasileira, casada, arquiteta, ‘produtora rural, inscrita no CPF sob o nº 573.987.04100 e no CNPJ nº 38.033.750/0001-32, residente e domiciliado sito a Rua T-38, n. 917, Apto 901, Ed.
Res. Lago Rico, Setor Bueno, Goiânia (GO), CEP 74.223-045 – ambos também com domicilio
produtor rural sede na Rodovia BR-070, Km 30, Fazenda Novo Horizonte, S/N, Zona Rural, Montes
Claros de Goiás (GO), CEP: 76255-000, integrantes do grupo econômico de fato “Novo Horizonte”,
denominados doravante RECUPERANDAS, pelos motivos apresentados neste Plano de Recuperação
Judicial, que passa a ser ora designado como “PLANO”, requereram a proteção legal da
Recuperação Judicial em 17/08/2020, teve seu processamento deferido pela Exma. Juíza de Direito
da Vara Cível da Comarca de Montes Claros de Goiás - GO, Dra. Mônica Miranda Gomes de Oliveira,
processo n° 5401796-36.2020.8.09.0166, publicada no dia 18/09/2020.
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 juntada de
laudo de avaliação dos bens e ativos.

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 recuperação judicial, sob pena de convolação em falência”. (grifo nosso)
Data de publicação da decisão:
Prazo 60 dias corridos:

18/09/2020
18/11/2020
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1.2 Do Enquadramento da Lei nº 11.101/05 aos requerentes. Possibilidade Jurídica
do pedido de Recuperação Judicial dos PRODUTORES RURAIS
Nos termos do artigo 1º, da Lei de Recuperação Judicial e Falências, somente os empresários
(empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária) podem requerer recuperação judicial.
Ainda, conforme o artigo 48, o devedor que pede recuperação judicial precisa comprovar que
exerce regularmente atividade empresarial há mais de 2 (dois) anos.
Sobre quem explora atividade rural – pessoa natural ou jurídica – há divergência quanto à
interpretação do artigo 48, caput, da Lei 11.101/2005, em razão de o produtor rural não ser
obrigado a se registrar na Junta Comercial (artigos 971 e 984, ambos do Código Civil de 2002),
senão vejamos:
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão,
pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus
parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para
todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.
Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria
de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com um
dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede,
caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à
sociedade empresária. (Grifou-se)
Em resumo, a controvérsia é a seguinte: produtores rurais não registrados na Junta Comercial
podem obter o benefício da recuperação judicial, algo típico do regime jurídico empresarial?
No julgamento do REsp 1.193.115/MT, a 3ª Tuma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ),
analisando um caso em que o produtor rural pediu a recuperação judicial e só fez seu registro na
Junta Comercial após o ajuizamento do pedido, decidiu, por maioria, que não, visto que sem
registro na Junta Comercial, produtores rurais não são considerados empresários, para os efeitos
legais, e não podem obter o benefício da recuperação judicial, restando o acórdão assim ementado:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO
POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL.
INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA
DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU
NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO
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JULGAMENTO.
1. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação
documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição
inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de
inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em
Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos,
inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no
julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de
pedido de recuperação judicial rural.
2. Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.
(REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013).
(Grifou-se)
Anos após esse julgamento, foram aprovados dois importantes enunciados das Jornadas de Direito
Comercial do Conselho da Justiça Federal (CJF). O Enunciado nº 96 diz que “a recuperação judicial
do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do
pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis”.
Já o Enunciado nº 97 diz que “o produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de
recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de
Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a
comprovação da inscrição anterior ao pedido”.
Depois da aprovação desses enunciados, a 4ª Turma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C.
STJ), enfrentou essa questão no julgamento do REsp 1.800.032/MT, prevalecendo o entendimento
de que o produtor rural pode se beneficiar da recuperação judicial desde que tenha registro na
Junta Comercial anterior ao ajuizamento do pedido, bem como ressaltando-se que esse registro,
porém, não precisa ter sido feito há mais de 2 (dois) anos do pedido de recuperação, bastando
apenas que se comprove o exercício de atividade rural há mais de dois anos, por quaisquer meios
de prova, cuja ementa merece destaque:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS.
966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR
RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48).
CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO
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REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em
situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de
sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a
inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com
direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à
inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas
espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o
empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do
regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo
de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro",
sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição
regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o
empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar
efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na
regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos
efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a
condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no
art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do
pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele
período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício
regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às
obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que
vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na
recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda
não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da
recuperação judicial dos recorrentes.

Página 6 de 60

(REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020).
(Grifou-se)
Logo, pode-se sintetizar da seguinte forma: o produtor rural precisa estar registrado há mais de 2
(dois) anos na Junta Comercial para requerer recuperação judicial? Não. Basta que ele tenha se
registrado na Junta Comercial antes do ajuizamento do pedido e tenha mais de 2 (dois) anos de
exercício de atividade econômica rural. E mais: uma vez deferido o processamento da recuperação
judicial do produtor rural, as dívidas anteriores ao seu registro na Junta Comercial se sujeitam ao
plano de recuperação? Sim.
Os requerentes Carlos Henrique Ribeiro do Prado e Adriana Bufaiçal Rassi do Prado estão
devidamente inscritos na Junta Comercial e exercem atividade rural há mais de 2 (dois) anos, razão
pela qual afigura-se perfeitamente possível (e adequado) o presente pedido de recuperação
judicial.
Deste modo, os requerentes preenchem todos os requisitos exigidos pela Lei nº 11.101/05 para se
beneficiar do presente pedido de recuperação judicial, considerando que não se enquadram nas
exceções previstas no artigo 2º, bem como atendem aos pressupostos exigidos pelo artigo 48,
conforme certidões anexas emitidas para tal finalidade.

2. Aspectos Organizacionais das RECUPERANDAS

2.1. Definição da Atividade Empresarial das RECUPERANDAS
2.1.1 – Código e descrição das atividades econômicas principal e secundárias
- CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO – CNPJ 38.033.290/0001-42
01.51-2-01 – Criação de bovinos para corte
01.11-3-02 – Cultivo de milho
01.51-2-02 – Criação de bovinos para leite
01.61-3-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- ADRIANA BUFAIÇAL RASSI DO PRADO – CNPJ 38.033.750/0001-32
01.51-2-01 – Criação de bovinos para corte
01.11-3-02 – Cultivo de milho
01.51-2-02 – Criação de bovinos para leite
01.61-3-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
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2.2. Dados Constitutivos das Unidades & Principais Gestores
O quadro societário das RECUPERANDAS, apresentam as seguintes composições societárias:
- CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO – CNPJ 38.033.290/0001-42
a) Endereço: Rodovia BR-070, Km 30, Fazenda Novo Horizonte, S/N, Zona Rural, Montes Claros
de Goiás (GO), CEP: 76255-000
b) Capital Social:
Sócio/Cotista
Carlos Henrique Ribeiro do Prado –
Produtor Rural
Total→

%

Nº de Quotas

Valor Quota (R$)

Total (R$)

100

10.000

1,00

10.000,00

100

100.000

10.000,00

- ADRIANA BUFAIÇAL RASSI DO PRADO – CNPJ 38.033.750/0001-32
a) Endereço: Rodovia BR-070, Km 30, Fazenda Novo Horizonte, S/N, Zona Rural, Montes Claros
de Goiás (GO), CEP: 76255-000
b) Capital Social:
Sócio/Cotista
Adriana Bufaiçal Rassi do Prado –
Produtora Rural
Total→

%

Nº de Quotas

Valor Quota (R$)

100

10.000

1,00

100

100.000
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Total (R$)
10.000,00
10.000,00

2.3. Modelo de Gestão do Negócio
O arrendamento da propriedade rural está estruturado seguindo o conceito de “Grupo Econômico”.
A formação dos denominados Grupos Empresariais ou Econômicos, conjunto de sociedades que, de
algum modo, coordenam sua atuação para maximizar o lucro e a produtividade, diminuir os custos
e, assim, garantir posição no mercado, é tendência dentro do cenário econômico brasileiro e
mundial. Elas estão ligadas por laços familiares e com evidente interligação no que tange a gestão.
Os devedores atuam em conjunto nas atividades econômicas que desenvolvem, além de
pertencerem à mesma família (a empresária rural Adriana é esposa do empresário rural Carlos
Henrique), possuem credores em comum, a mesma contabilidade, o mesmo setor financeiro, e se
utilizam da mesma estrutura de gestão, o que justifica a união dos requerentes no polo ativo do
processo de recuperação. É dizer, os ativos dos devedores, com seu núcleo administrativo
interligado, também possibilitam a circulação dos ativos entre si, inclusive com garantias cruzadas,
ou seja, quando os bens de um garantem a dívida da outro.
O principal gestor do grupo é o Sr. Carlos Henrique Ribeiro do Prado, o qual se dedica a gestão do
arrendamento, dedicando ao controle dos recebimentos, verificação das responsabilidades dos
arrendatários frente utilização e conservação da propriedade rural.
A natureza da gestão do contrato de arrendamento demanda atividades e responsabilidades
simplificadas. Desta forma, em função de existir processos ou tarefas que não exigem dedicação
exclusiva de um único profissional ou mesmo de outros profissionais, em razão de baixa
complexibilidade ou volume de atribuições, todas as funções de controle e organização estão
agrupadas na pessoa do Sr. Carlos Henrique.

2.3.1. Controles Gerenciais
Pela baixa complexibilidade demandada pelo sistema de arrendamento as RECUPERANDAS utilizam
como ferramenta de controle e gestão de recebimentos e resultados, planilhas da plataforma Excel.
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2.3.2. Políticas ambientais
As RECUPERANDAS na condição de arrendador exigem por parte dos arrendatários que sigam
rigorosamente a legislação ambiental vigente a que se aplica.

2.3.3. Histórico / Time Line
• Entre os períodos de 2002 até 2012, as RECUPERANDAS se dedicaram especialmente as
atividades de pecuária, nas modalidades de cria, recria e engorda, confinamento e boi em
pasto irrigado. A atividade chegou a ter aproximadamente 6.000 cabeças de gado.
• Registra-se em 2008 a implantação do primeiro pivô, destinado ao uso na pecuária.
• Em 2012 as RECUPERANDAS decidiram diversificar, principalmente em função das reduções
de margens que a pecuária vinha registrando e, considerando os resultados observados na
agricultura, optaram em entrar no referido segmento.
• Mesmo com recursos próprios, as atividades rurais sempre demandavam a realização de
financiamentos, em função dos expressivos investimentos em modernização, preparação de
terra, manutenções, compra de insumos, entre outros.
• Em 2012 as RECUPERANDAS já tinham cerca de 400 hectares dedicados a agricultura e
aproximadamente 1.200 hectares dedicados a pecuária.
• Em 2014 as RECUPERANDAS decidiram implantar mais pivôs para uso nas lavouras, visto os
bons resultados que a agricultura vinha registrando em seus negócios. Vale a pena ressaltar
que cada pivô representava em média investimentos de cerca de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).
• Em 2014, diante de novos investimentos, a área da fazenda destinada a lavoura foi elevada
para cerca de 800 hectares, reduzindo assim, na mesma proporção, a área dedicada a
pecuária.
• Em 2014/2015 registrou-se uma grave crise econômica de oferta de crédito no país afetando
diretamente o agronegócio brasileiro. No caso específico das RECUPERANDAS não foi
diferente e passaram a ter grandes dificuldades de renovação dos referidos créditos que
detinham na época. Em média liquidavam 03 (três) operações e conseguiam renovar apenas
uma. Ressaltamos que o crédito agrícola ocorre na maioria das vezes com quitação de uma
operação, para em seguida ocorrer a renovação através de concessão de novo crédito.
• Vale a pena registrar que esta escassez de crédito ocorreu no mesmo período em que as
RECUPERANDAS vinham fazendo a transição da atividade de pecuária para a agricultura, o
que demandava expressivos investimentos em tecnologia, estrutura física, insumos,
preparação do solo, entre outros.
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• Diante deste cenário, a safra de soja das RECUPERANDAS sofreu gravemente com esta
escassez de crédito, inviabilizada pela falta de recursos para custeio e de investimentos no
período adequado.
• Em 2015 as RECUPERANDAS decidiram vender todo o gado para quitar diversas operações e
com a certeza de que melhorariam o risco e limites de crédito. Mesmo assim, uma de suas
principais instituições financeiras na época, Banco Bradesco, não renovou as operações
dentro das expectativas esperadas. As instituições financeiras reduziram em média 70% do
crédito, obrigando os produtores rurais a buscarem outras formas de acesso ao crédito, com
juros mais altos e prazos mais reduzidos – o que afetaria diretamente as margens do
negócio.
• Com a falta de recursos no ano de 2015, o que acarretou o atraso na safra da soja, não foi
possível realizar a safrinha do milho. Assim, decidiram investir na safra do feijão irrigado,
entre os meses de maio a agosto. No entanto, os resultados não foram bem sucedidos visto
a falta de recursos para compra de sementes adequadas e insumos em tempo hábil.
• Em reflexo da falta de liquidez nas operações rurais nos anos de 2014 e 2015, as
RECUPERANDAS já se encontravam em significativas dificuldades financeiras, resultando em
plantio com drástica redução de fertilizantes na safra 2015/2016, bem como outros insumos
agroquímicos (inseticidas e fungicidas). Esta situação provocou nova frustação na colheita e
consequentemente novos prejuízos.
• Com a venda do gado e a falta de condições de investimentos por meio da escassez de
crédito, áreas ociosas passaram a ser arrendadas para obtenção de rendas complementares.
• Em 2016 as RECUPERANDAS entraram literalmente em inadimplência, não conseguindo
assim honrar um considerável número de compromissos financeiros.
• Na safra de feijão de 2016, arrendou 03 pivôs, ficando outros três desativados. Com este
referido arrendamento, as RECUPERANDAS conseguiram obter um faturamento anual na
ordem de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
• Deste período em diante, os arrendamentos de pivôs, área para lavouras e áreas para gados
passariam a tomar cada vez mais força, visto a incapacidade financeira das RECUPERANDAS
para fazerem os investimentos necessários para safra própria ou retomada da pecuária.
• Na safra de 2016/2017 ainda conseguiram, de forma limitada, a lavoura de soja, porém
arrendando novamente os pivôs no período da seca para a safra de feijão.
• Registra-se ainda a partir de 2016 outras graves crises econômicas e políticas que afetaram
diretamente o agronegócio, contribuindo ainda mais para as dificuldades financeiras das
RECUPERANDAS.
• Em 2017 as RECUPERANDAS conseguiram obter um faturamento próximo a R$ 1.000.000,00
entre resultados de colheita própria e arrendamentos.
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• Em 2018 as RECUPERANDAS obtiveram um faturamento próximo a R$ 470.000,00, sendo R$
250.000,00 com arrendamento dos pivôs, R$ 100.000,00 de arrendamento de área para soja
e mais R$ 120.000,00 de arrendamento de área para pecuária.
• Em 2019 os faturamentos totais com a fazenda foram similares ao ano de 2018, com a
obtenção de cerca de R$ 470.000,00 no ano.
• Em 2020 o faturamento total foi apenas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais no primeiro
semestre e frente a tamanha dificuldade financeira, grande acúmulo de dívidas, baixa
obtenção de receitas, incapacidade de novos investimentos, a Recuperação Judicial passou a
ser a única solução para soerguimento e continuidade da atividade rural.

2.4. Mercado
2.4.1. Principais produtos e serviços
As RECUPERANDAS operam atualmente no segmento de arrendamento de sua propriedade rural,
situada no município de Monte Claros de Goiás.
Corresponde a um instrumento particular de arrendamento de imóvel rural com área de
1.778,3897 hectares, iguais a 367 alqueires, 34 litros e 527 m2, em terras de cerrado e cultura, com
benfeitorias e melhoramentos existentes, conforme descrito na certidão de matrícula nº 3.903.
O arrendamento se dedica a priori a exploração de agricultura (plantio de sofa, milho, feijão, arroz –
conforme opção dos arrendatários), no complexo denominado “Fazenda Novo Horizonte”.
As condições negociais referem-se ao recebimento em espécie da importância aproximada de R$
1.134.000,00, equivalente a 6 (seis) sacas de soja por hectare apto à lavoura, pelo preço balcão que
estiver sendo praticado pela COMIGO de Montes Claros de Goiás/GO, no dia do vencimento da
obrigação, sobre a área agricultável total de 1.400 (mil e quatrocentos) hectares, correspondente a
8.400 sacas por ano, em favor dos ARRENDADORES em prestações anuais, enquanto perdurar o
contrato, em conta a ser indicada por estes, vencendo-se a primeira delas em 30.03.2021 e as
demais na mesma data nos anos subsequentes.
O atual contrato de arrendamento vigente teve início em 20 de agosto de 2020 com vencimento
em 19 de agosto de 2030. Ao final deste referido contrato, as partes podem renovar em comum
acordo ou o arrendador poderá ofertar o arrendamento para outros interessados.
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2.4.2. Clientes
A modalidade de arrendamento é ofertada na região a pecuaristas e / ou agricultores, que possam
exercer diferentes atividades econômicas do agronegócio, tais como:
• Pecuária: cria, recria, engorda de bovinos;
• Agricultura: produção de soja, milho, arroz, entre outras lavouras;
O público alvo para este arrendamento refere-se a agricultores e pecuaristas que normalmente já
possuem operações rurais na região de Montes Claros de Goiás (GO), os quais desejam
complementar sua necessidade de área, expandir seu volume bovino, ou até mesmo iniciar uma
operação de agricultor ou criador. Porém não possuem propriedade rural com tamanho suficiente,
ou que não tem condições de adquirir imóvel próprio ou não tem interesse em imobilizar.
A região de Montes Claros de Goiás (GO) atrai um expressivo volume de investidores e produtores
rurais, principalmente por apresentar uma vocação natural às atividades de agricultura e pecuária.
Somente nesta região, a COMIGO possui estrutura instalada para receber 1.200.000 sacas. Existe
outro Armazém para 800.000 sacas e ainda, em fase de montagem, outro armazém com
capacidade ainda desconhecida pelas RECUPERANDAS. No entanto, toda esta estrutura de
armazenamento favorece a agricultura.

2.4.3. Principais fornecedores
Considerando que as RECUPERANDAS arrendaram 100% da propriedade rural, com casas, galpões,
currais, cercas, serviço de água, acessos, 4 (quatro) pivôs de irrigação com todos os seus
componentes e motores, as mesmas (arrendadores) passam a não ter demandas de investimentos
ou manutenções, ou seja, de aquisições de equipamentos, mobiliários, insumos diversos e
prestação de serviços junto a fornecedores. Caso venha ocorrer alguma necessidade de compra,
será específica e pontual para atender alguma particularidade.

2.4.4. Principais Concorrentes
Os principais concorrentes são basicamente outros proprietários de imóveis rurais na região de
Montes Claros de Goiás, que não tem condições financeiras para investimento ou interesse de
exercer alguma atividade rural econômica, seja na pecuária, seja na agricultura. Desta forma, entre
as opções restantes, destacam-se as opções de arrendamento, locação ou parceria.
No entanto, vale a pena ressaltar que a demanda é expressivamente superior a oferta, ou seja, a
quantidade de agricultores e pecuaristas que buscam propriedades rurais para arrendamento,
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locação ou parceria é muito superior a capacidade de oferta desta modalidade, proporcionando
assim excelentes condições em manter os referidos imóveis rurais sempre arrendados e em
condições negociais favoráveis.

2.4.5. Parâmetros do negócio atual

2.4.5.1. NCG
Considerando a operação vigente de arrendamento, onde todo o custeio da fazenda ocorre por
conta dos arrendatários, a necessidade de capital de giro por parte das RECUPERANDAS /
Arrendadores passa não exercer papel determinante para a viabilidade do contrato.
No entanto, antes da modalidade de arrendamento, onde as RECUPERANDAS atuavam diretamente
na produção da pecuária e agricultura, a necessidade de capital de giro (NCG) para o custeio do
negócio foi desde o início da operação fator determinante para viabilidade. Tão determinante que a
escassez de crédito levou a insuficiência de capital de giro adequado para as operações, que
culminaram nas frustações de safras e venda de gado, e consequentemente grandes prejuízos
financeiros. Os investimentos para aquisições e manutenções são expressivos e ocorrem muito
antes ao momento de colheita e faturamento – demandando assim grande quantia de recursos
financeiros.

2.4.5.2. Fluxo do Processo de Recebimento
Está previsto os recebimentos em espécie, na importância equivalente a 6 (seis) sacas de soja por
hectare apto à lavoura, pelo preço balcão que estiver sendo praticado pela COMIGO de Montes
Claros de goiás/GO, no dia do vencimento da obrigação, sobre a área agricultável total de 1.400 (mil
e quatrocentos) hectares, o que corresponde a previsão de 8.400 sacas por ano, em favor dos
ARRENDADORES, em prestações anuais. Está sendo estimado um preço médio de saca de soja para
os próximos anos no valor de R$ 135,00.

2.5. Diferenciais Competitivos
Os principais diferenciais da Fazenda Novo Horizonte, capazes de torná-la atrativa para
arrendamento, são:
• Imóvel com tamanho adequado para realização de investimentos em agricultura e / ou
pecuária;
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• Região com expressiva vocação natural para agricultura e pecuária, com cadeia produtiva
adequada;
• Características da terra e histórico de produtividade;
• Imóvel com 70% de área irrigada, o que reduz por parte dos arrendatários riscos climáticos
em seus investimentos;
• Imóvel com infraestrutura adequada para as atividades de agricultura e / ou pecuária;

2.6. Análise econômica do setor
2.6.1 - Panorama

Página 15 de 60

➢ Agronegócio Brasileiro
o O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, com potencial para ser o
maior produtor mundial;
o Além do clima, o Brasil apresenta quantidade de água considerável e potencial de mais
áreas agricultáveis (utilizamos apenas 7,3% dessas áreas);
o O agronegócio sozinho representa 21,1% do PIB brasileiro;
o O agronegócio movimenta em média 38% dos empregos do país;
o Em 2019, mais de 43% do que foi exportado pelo país é originário do agronegócio;
o Atualmente, o Brasil é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários,
aproximadamente USD 96,9 bilhões, atrás apenas da União Europeia, EUA e China;
o Atualmente o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, com um rebanho
de aproximadamente 221,81 milhões de cabeças, e um dos maiores produtores de leite
do mundo, com uma produção leiteira anual na ordem de 34 bilhões de litros para o ano
de 2017.
➢ Agronegócio em Goiás
o De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), nos primeiros 4 meses de 2020, as exportações do agronegócio
goiano alcançaram US$ 1,69 bilhões, um valor 1,8% maior que no mesmo período do
ano passado;
o A soja foi o principal produto exportado por Goiás, sendo responsável por 60% do valor
exportado pelo agronegócio no estado, registrando no período US$ 814 milhões, 11%
maior que no quadrimestre de 2019;
o A China, principal parceiro comercial do Estado, adquiriu US$ 940 milhões no
quadrimestre analisado, ou seja, 89% do total e registrou um crescimento de 14% em
relação ao mesmo período do ano anterior;
o De acordo com análise feita pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa), o agronegócio representou 83,02% das exportações goianas no
mês de maio, com valor total de US$ 683 milhões.
o Goiás foi o 6º Estado em contratação de crédito rural entre março de 2019 e março de
2020. O agronegócio goiano teve acesso a R$ 18 bilhões no período, sendo que R$ 11
bilhões foram destinados à agricultura e R$ 7 bilhões à pecuária;
o Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), do Ministério da Economia. O Estado registrou a geração de 4.334 novos
empregos com carteira assinada, dos quais 1.933 são ligados a postos no setor
agropecuário e 2.440 na indústria, sendo 2.213 só na indústria de transformação, em
que o segmento de alimentos possui peso significativo;
➢ Efeitos da Crise no Setor Agropecuário
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o Em julho em 2015, produtores rurais de todo país se queixaram de dificuldades para
acessar os financiamentos para custeio com os juros controlados do Plano Safra
2015/16. A taxa foi fixada em 8,5% ao ano até junho do ano do seguinte, ante os 6,5%
que vigoraram em 2014/15;
o Houve uma queda de 25% no número de contratos de crédito rural nos últimos cinco
anos (Fonte: Agência Senado 2019);
o Milhares de produtores rurais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil estão
sofrendo com a falta de chuvas. Em alguns locais, a estiagem se arrasta desde o último
trimestre de 2019, prejudicando a produção. A situação, que já seria desconfortável por
si só, acabou sendo agravada com a pandemia de covid-19 e suas implicações no
comércio de produtos agropecuários. Nesse contexto, o agronegócio — da agricultura
familiar às grandes propriedades, assim como as cooperativas e agroindústrias — estão
tendo dificuldades para fechar suas contas;
o A Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo vem desestabilizando
todos os segmentos econômicos, inclusive o de insumos agrícolas como fertilizantes e
defensivos químicos os preços subiram no Centro-Oeste. O herbicida glifosato 720, o
fungicida Protioconazol + Trifloxistrobina e os inseticidas metomil e Lambda cialotrina +
tiametoxan se valorizaram 8,9%, 19%, 19,3% e 3,1%, respectivamente, no primeiro
quadrimestre de 2020;
o Apesar de a cotação da arroba seguir em patamar recorde ao longo, as significativas
altas nos valores do milho e do farelo de soja, importantes insumos da alimentação
bovina, vêm prejudicando a relação de troca de pecuaristas. Na parcial de agosto/ 2020
a venda de uma arroba possibilita a compra de pouco mais de 16 quilos de milho contra
18 quilos em julho. Quanto ao farelo de soja, a venda de uma arroba de boi gordo em
agosto permite a aquisição de 8,2 quilos do derivado, menos que o observado no mês
anterior (8,42 quilos de farelo).
➢ Perspectivas do Agronegócio no Brasil
o De janeiro a agosto de 2020, a China contribuiu com o desempenho favorável das
exportações do agronegócio brasileiro. O país asiático aumentou as compras de produtos
agrícolas em 30,6% na comparação com o mesmo período de 2019;
o A previsão da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (Dimac) do Ipea para o
PIB do setor agropecuário é de crescimento de 1,5% em 2020, considerando o prognóstico
de safra do IBGE. Esta Carta de Conjuntura conta ainda com a primeira projeção do PIB
agropecuário para 2021 (3,2%), calculada a partir do prognóstico de safra 2020-2021 da
Conab;
o O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro, calculado pelo Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cresceu 5,26% entre janeiro e junho de 2020. Em
junho, o crescimento do setor foi de 1,31%, o 6° mês consecutivo de expansão.
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o Com saldo positivo de 98.320 novas vagas de janeiro a agosto/2020, a agropecuária segue
sendo o setor de atividade econômica que mais abriu vagas em 2020 (Fonte: CNA).
o Os itens que serão mais dinâmicos futuramente serão soja, algodão, celulose, açúcar,
manga, uva, melão e mamão. Na agropecuária brasileira, carne bovina, carne suína, frango e
leite.
o A safra de grãos deve sair de 234,1 milhões de toneladas na safra 2018/19 para 302 milhões
de toneladas na safra 2027/28;
o A área plantada sairá dos atuais 62,6 milhões de hectares para 71 milhões de hectares em
2027/28.
o Tendo em vista que atualmente é usado em média 7% da área agricultável do país e já
somos uma das maiores potências no setor, a tendência é que com as novas tecnologias e
mais investimentos o Brasil se torne a maior potência mundial em produção de alimentos.
2.6.2. Agronegócio brasileiro
Nos últimos 40 anos a produção agropecuária brasileira se desenvolveu de tal forma que o Brasil
será o grande fornecedor de alimentos do futuro.
Temos, hoje, uma agricultura adaptada às regiões tropicais e uma legião de produtores rurais
conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente aliadas à produção de alimentos.
Essas pessoas compõem o setor produtivo mais moderno do mundo, que vem transformando a
economia brasileira.
Produzindo cada vez mais, o Agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação,
melhorando a saúde e qualidade de vida da população urbana, liberando seu poder de compra para
bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviços.
Produzindo excedentes cada vez maiores, o agro expandiu suas vendas para o mundo, conquistou
novos mercados, gerando superávits cambiais que libertam a economia brasileira.
O efeito transformador da revolução agrícola dos últimos 40 anos é certamente o fato mais
importante da história econômica recente do Brasil e continua abrindo perspectivas para o
desenvolvimento futuro do país.
O agronegócio tem sido reconhecido como um vetor crucial do crescimento econômico brasileiro.
Em 2019, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R$ 1,55 trilhão ou 21,4% do
PIB brasileiro. Dentre os segmentos, a maior parcela é do ramo agrícola, que corresponde a 68%
desse valor (R$ 1,06 trilhão), a pecuária corresponde a 32%, ou R$ 494,8 bilhões.
O valor bruto da produção (VBP) agropecuária alcançou R$ 651,5 bilhões em 2019, dos quais R$
400,7 bilhões na produção agrícola e R$ 250,8 no segmento pecuário. As estimativas e projeções
mais recentes, apontam que o VBP em 2020 deve alcançar R$728,68 bilhões - R$ 457,08 bilhões do
ramo agrícola e R$ 271,6 do ramo pecuário -, um incremento de 11,8% frente a 2019.
Como revela a figura abaixo a seguir, a soja (grãos) é o carro-chefe da produção agropecuária
brasileira, responsável por aproximadamente R$1,00 de cada R$4,00 da produção do setor no
Brasil. O segundo lugar no ranking do VBP da agropecuária brasileira é ocupado pela pecuária de
corte, com R$ 139,7 bilhões, em 2020. O terceiro maior VBP é o do milho, com R$ 90,7 bilhões,
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seguido da pecuária de leite (R$ 50,9 bilhões) e da cana (R$47,4 bilhões). O frango (R$ 43,9 bilhões)
aparece em sexto lugar, seguido do café R$ 28,5 bilhões e algodão com R$ 20,5 bilhões.
VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO NO BRASIL EM 2019 E 2020 (EM R$ BILHÕES)

O setor absorve praticamente 1 de cada 3 trabalhadores brasileiros. Em 2015, de acordo com dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 32,3% (30,5 milhões) do total de 94,4
milhões de trabalhadores brasileiros eram do agronegócio. Desses 30,5 milhões, 13 milhões (42,7%)
desenvolviam atividades de agropecuária, 6,43 milhões (21,1%) no comércio agropecuário, 6,4
milhões (21%) nos agrosserviços e 4,64 milhões (15,2%) na agroindústria.
Quanto ao comércio internacional, 43% das exportações brasileiras, em 2019, foram de produtos
do agronegócio. Também há forte contribuição do agronegócio para o desempenho da economia
brasileira. Isso fica evidente na figura a seguir que revela que desde 2008 o superávit comercial do
agronegócio brasileiro tem mais que superado o déficit comercial dos demais setores da economia
brasileira, e garantido sucessivos superávits à Balança Comercial Brasileira.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE 2008 A 2019 (EM US$ BILHÕES)
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Apesar dos desafios contemporâneos nos mercados doméstico e internacional, os destinos e a
diversidade de produtos exportados pelo agronegócio brasileiro aumentaram significativamente.
Como apresentado a seguir, o Brasil é hoje o maior exportador de açúcar, café, suco de laranja, soja
em grãos e carnes bovina e de frango; o terceiro maior de milho, e o quarto de carne suína. É
também o maior produtor mundial de café e suco de laranja; o segundo na produção de açúcar,
soja em grãos e de carnes bovina e de frango; e o terceiro na produção mundial de milho.

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS NO RANKING MUNDIAL EM 2019
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Atualmente, o Brasil é o quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários,
aproximadamente USD 96,9 bilhões, atrás apenas da União Europeia, EUA e China. Esse
desempenho comercial superavitário com o resto do mundo, tem contribuído de forma decisiva
para a estabilidade macroeconômica do Brasil e para a continuidade da política de flexibilização da
política monetária – a taxa SELIC já caiu para 3% (até junho/2020) -, com reflexos importantes nos
menores custos de crédito para toda a sociedade brasileira.
Além disso, o setor agropecuário tem contribuído no enfrentamento dos efeitos econômicos da
pandemia. Além de garantir o abastecimento interno, o setor apresentou crescimento de 1,9% do
PIB no primeiro trimestre de 2020, frente ao mesmo período de 2019. Além disso, no primeiro
quadrimestre de 2020 – comparativamente ao mesmo período do ano anterior -, o volume das
exportações do agronegócio cresceu 11% e suas receitas em dólar 5,9%. Só para a China, o
crescimento foi de 28% em volume, e 26% em receita.
Fonte: IBGE / Elaboração CNA.

2.6.3 - Agronegócio em Goiás
Em Goiás, o agronegócio destaca-se no cenário nacional sendo importante gerador de divisas para
o estado por meio de suas exportações, com destaque para os complexos soja e carne. Em relação
aos dados de emprego, também se observa a importância dessa atividade para a geração de
emprego formal.
Localizado na região Centro-Oeste, Goiás apresenta extensas áreas de pastagens e lavouras.
O estado participa com 2,9% da economia total do País e com 6,4% do valor adicionado à economia
agropecuária nacional. Em 2019, o Estado apresentou crescimento do PIB de 2,5% e no setor
agropecuário de 4,1%.
A atividade agropecuária representa, aproximadamente, 22% do Produto Interno Bruto – PIB do
Brasil, e a pecuária bovina corresponde a 31% deste total (Associação Brasileira Das Indústrias
Exportadoras De Carne - ABIEC, 2018; Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística - IBGE, 2019a).
O estado de Goiás tem participação fundamental na atividade pecuária do país, com um rebanho
de aproximadamente 22 milhões de cabeças, o segundo maior do país, o que representa cerca de
aproximadamente 10,7% do total de bovinos do Brasil. Soma-se a isso o grande volume de leite
produzido, fazendo de Goiás o 4º maior produtor de leite, com uma produção anual de quase 3
bilhões de litros (IBGE, 2019). Além da grande infraestrutura de empresas ligada ao setor do
agronegócio presentes no estado, bem como uma cadeia frigorífica que, em 2017, abateu
2.821.872 animais (ABIEC, 2018).
2.6.4 - Agronegócio em Montes Claros de Goiás
Montes Claros de Goiás é um município brasileiro do interior do Estado de Goiás, Região Centro Oeste
do país. Sua população estimada para 2020 é de 8.047 habitantes.
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O município se estende por 2 899,2 km² e sua densidade demográfica é de 2,8 habitantes por km²
no território do município. Vizinho dos municípios de Diorama, Arenópolis, Jussara e Aragarças.
Montes Claros de Goiás se situa a 56 km ao Norte-Oeste de Iporá a maior cidade nos arredores.
Situado a 419 metros de altitude, de Montes Claros de Goiás tem as seguintes coordenadas
geográficas: Latitude: 16° 0' 30'' Sul, Longitude: 51° 23' 24'' Oeste.
➢

Dados da Agropecuária do Município
BOVINO / EFETIVO DO REBANHO (UNIDADE: CABEÇAS)

Fonte: IBGE
PRODUÇAO AGRÍCOLA - SOJA AREA COLHIDA (HA)
QUANTIDADE PRODUZIDA (T)

2017
28.840
80.060

PRODUÇAO AGRÍCOLA - MILHO TOTALAREA COLHIDA (HA)
QUANTIDADE PRODUZIDA (T)
PRODUÇAO AGRÍCOLA - FEIJÃO TOTAL AREA COLHIDA (HA)
QUANTIDADE PRODUZIDA (T)

2017
3.826
19.467
2015
4.030
6.785
Fonte: Instituto Mauro Borges

2.6.5 – Dados Sobre a Pecuária e as Culturas de Soja, Milho e Feijão
2.6.5.1 - Pecuária
A pecuária no Brasil é um dos principais pilares econômicos. A prática consiste na criação de gado,
seja bovino, suíno, ovinos ou equinos. Além disso, faz-se importante destacar sua relação com as
agroindústrias, já que está diretamente relacionada à produção de laticínios e carnes para
frigoríficos, por exemplo. Hoje, a criação de gado bovino é a atividade pecuária mais difundida,
devido a sua utilidade ao homem, sobretudo com o fornecimento do meio de transporte, alimento,
força de trabalho e couro.
No Brasil, podemos encontrar variadas espécies de gado de corte, são categorizadas pela avaliação
de determinadas características, como fertilidade, origem, adaptação e peso. Assim, as espécies
mais comuns criadas no país são: Nelore, Angus, Brahman, Brangus, Tabapuã.
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Além do gado de corte, o gado de leite também representa parte importante da pecuária no Brasil.
As principais espécies criadas são: Holandesa, Girolando, Jersey, Zebu Leiteiras, Pardo Suíço.
➢ Radiografia:
o Efetivo Goiás (2019): 22.651.910 cabeças;
o Goiás é o 2º maior rebanho do País;
o VBP (2019): R$ 8.113.535.538,47;
o Exportações (2019) Carne bovina: US$ 1.083.534.348,00* | 254.635,1 toneladas
o Área de pastagens (2019): 14.562.781,9 hectares
o Número de estabelecimentos produtores (2019): 125.407
o Número de municípios produtores: 246
o

Fonte: Mapa / IBGE, 2017 e 2018. / Conab, 2019 / MapBiomas, 2018 / MDIC

➢ Série Histórica do Preço da Arroba Boi

Preços Médios Anuais Boi Gordo, Valores Corrigidos pelo IGP-M, entre 2011 e 2020 em R$/@
Ano
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Ago/2020
Valor
139,6
126,0
128,2
149,8
162,1
156,4
141,5
146,0
228,8
258,0
Fonte: Cepea

➢ Cenário Atual
O cenário da bovinocultura de corte é de preços elevados, com tendência a permanecerem altos,
devido à restrição de oferta de animais para abate e à demanda externa aquecida. A conjuntura
também é de insumos e sobretudo de animais para reposição mais caros, o que tem afetado
inclusive a intenção do pecuarista em confinar gado.
O comparativo entre os 24 primeiros dias de agosto deste ano com o mesmo período de 2019,
utilizando cotações do Cepea, mostra que a taxa média real do preço do bezerro teve crescimento
de 44,22%, enquanto o do Boi Gordo, 33,20%. A taxa média do milho, nessa mesma base de
comparação, subiu 37,38%, registrando uma piora da relação de troca para o pecuarista. Ademais,
os preços dos suplementos minerais estão maiores, uma vez que a indústria de suplementos é
importadora de matéria-prima, estando, portanto, atrelados ao dólar, que está valorizado frente ao
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Real. Dessa forma, embora a arroba do boi esteja valorizada no mercado, os custos de produção e
reposição estão crescendo em proporções maiores, o que impacta a rentabilidade da atividade.
Segundo dados preliminares das pesquisas trimestrais de abate nacional, divulgadas pelo IBGE,
houve queda de 9,7% no abate de bovinos no 2° trimestre no Brasil, em comparação com o mesmo
período do ano passado. Em Goiás, no mesmo período, os dados preliminares de abate sob Serviço
de Inspeção Federal, do MAPA, mostram que a taxa de abate cresceu 0,55%. Isso pode ser
explicado pela presença de grandes plantas frigoríficas habilitadas para exportação e da capacidade
do Estado em atender a demanda externa.

GOIÁS: PREÇO MÉDIO PAGO AO PRODUTOR NA ARROBA (15 KG) DO BOI GORDO

Conab (corrigido pelo IGP-DI/ FGV) - adaptado pela Seapa.

GOIÁS – VBP DE BOVINOS – ESTIMATIVA 2020
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GOIÁS - EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA
ACUMULADO DE 2020 (JANEIRO A JULHO):

GOIÁS - VALOR EXPORTADO DE CARNE BOVINA
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GOIÁS - PRINCIPAIS DESTINOS DE CARNE BOVINA - 2020

GOIÁS - PRINCIPAIS PRODUTOS DE CARNE BOVINA EXPORTADOS - 2020

➢ Perspectivas
Os próximos dois anos deverão ser fortes para a pecuária brasileira de corte. Os anos 2021 e 2022
serão anos compradores e 2023, assim como 2019, será um novo ano de transição para o setor. O
piso para o preço para a arroba para 2021, ainda deverá se manter na casa dos R$ 200,00,
mantendo, inclusive as margens equilibradas para todos os elos da cadeia produtiva. A variação
deverá permanecer entre 3% e 8%.
No mercado externo, a tendência é que as vendas continuem em expansão, principalmente para
abastecimento da Ásia. Nesse contexto, em que o dólar está valorizado frente ao Real, os
frigoríficos exportadores - que são fortes agentes dessa cadeia - seguem com valorização nesse
mercado, aproveitando a conjuntura favorável, porém com receio que não haja animais suficientes
para manter as escalas de abates. Para Goiás, a capacidade de abate e a qualidade sanitária
contribuem para a competitividade da carne bovina no mercado internacional, logo a tendência é
que as exportações goianas sigam em crescimento.
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2.6.5.2 - Soja
Nas últimas décadas, a cadeia produtiva da soja, tanto no Brasil quanto no mundo, tem
apresentado um crescimento contínuo e diferenciado, que pode ser atribuído a fatores que afetam
diversos aspectos, sobretudo aqueles de natureza tecnológica e mercadológica. De um lado,
existem elos da cadeia produtiva que nutrem o sojicultor com as soluções tecnológicas necessárias
para a prática produtiva, de outro, os segmentos que estabelecem canais comerciais fundamentais
para o funcionamento e desenvolvimento do mercado da commodity.
➢ Radiografia
o Soja no mundo:
✓ Produção: 337,298 milhões de toneladas;
✓ Área plantada: 122,647 milhões de hectares;
✓

Fonte: USDA (28/09/2020).

o Soja no Brasil (maior produtor mundial do grão):
✓ Produção: 124,845 milhões de toneladas;
✓ Área plantada: 36,950 milhões de hectares;
✓ Produtividade: 3.379 kg/ha;
✓

Fonte: CONAB (Levantamento de setembro).

✓

Consumo interno de soja em grão (Abiove): 43,454 milhões de toneladas em 2019 /
44,600 milhões de toneladas em 2020 (estimativa 08/09/2020);
Exportação de soja em grão (Agrostat): 74,1 milhões de toneladas - U$ 26,1 bilhões
(2019);
Exportação de farelo (Agrostat): 16,7 milhões de toneladas - U$ 5,9 bilhões (2019);
Exportação de óleo (Agrostat): 1,0 milhões de toneladas - U$ 0,7 bilhão (2019);
Total exportado (Agrostat): U$ 32,6 bilhões (2019);

✓

✓
✓
✓

o Soja em Goiás:
✓ Produção (2019): 11.395.436 toneladas;
✓ Goiás é o 4º maior produtor do país;
✓ Exportações (2019) Complexo soja;
✓ US$ 2.472.371.708,00* 6.873.013,3 toneladas;
✓ Área plantada (2019): 3.293.568 hectares;
✓ Número de estabelecimentos produtores (2019): 7.817;
✓ Número de municípios produtores (2019): 202;
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➢

Séries históricas

Soja | INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA
Ano

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ago/20

Valor

49,04

68,73

69,01

67,25

72,65

81,5

71,3

84,43

82,17

110,14
Fonte: Cepea

SOJA - BRASIL
Série Histórica de Área Plantada
Safras 2011/2012 a 2019/2020

REGIÃO/UF

2011/12

2012/13

2013/14

2015/16

1.441,2

1.576,3

2016/17
1.809,0

2017/18
1.931,7

2018/19

2019/20

2020/21
Previsão (¹)

NORTE

717,6

901,5

1.988,3

2.110,8

NORDESTE

2.117,1

2.414,3

2.602,2

2.845,3

2.878,2

3.095,8

3.263,5

3.332,2

3.356,6

3.435,1

11.495,2

12.778,2

13.909,4

14.616,1

14.925,1

15.193,6

15.648,8

16.102,8

16.640,1

17.397,1

MT
MS

6.980,50
1.815,0

7.818,20
2.017,0

8.615,70
2.120,0

8.934,50
2.300,5

9.140,0
2.430,0

9.322,8
2.522,3

9.518,6
2.672,0

9.699,5
2.853,7

10.004,1
3.016,4

10.284,2
3.351,2

GO

2.644,7

2.888,0

3.101,7

3.325,0

3.285,1

3.278,5

3.386,7

3.476,4

3.545,1

3.683,4

DF

55,00

55,00

72,00

56,10

70,00

70,00

71,50

73,20

74,50

78,30

SUDESTE

1.606,2

1.758,2

1.989,9

2.116,2

2.326,9

2.351,4

2.470,1

2.571,1

2.757,1

2.769,8

SUL

9.106,1

9.883,9

10.492,7

11.074,1

11.545,4

11.459,6

11.835,1

11.879,6

12.085,1

12.123,6

NORTE/NORDESTE

2.834,7

3.315,8

3.781,1

4.286,5

4.454,5

4.904,8

5.195,2

5.320,5

5.467,4

5.592,1

CENTRO-SUL

22.207,5

24.420,3

26.392,0

27.806,4

28.797,4

29.004,6

29.954,0

30.553,5

31.482,3

32.290,5

BRASIL

25.042,2

27.736,1

30.173,1

32.092,9

33.251,9

33.909,4

35.149,2

35.874,0

36.949,7

37.882,6

CENTRO-OESTE

1.178,9

2014/15

2.157,0

Legenda: (¹) Estimativa em outubro/2020.
Fonte: Conab

SOJA – BRASIL
Série Histórica de Produção
Safras 2011/2012 a 2019/20
REGIÃO/UF
NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE

2011/12
2.172,2

2012/13
2.661,5

2013/14
3.391,6

2014/15
4.289,5

2015/16
3.818,9

2018/19

2019/20

2020/21
Previsão (¹)

2016/17

2017/18

5.536,5

6.012,3

6.147,0

6.902,1

6.992,9
12.134,0

6.096,3

5.294,8

6.654,0

8.114,1

5.107,1

9.644,7

11.903,1

11.034,9

11.819,8

34.904,8

38.091,4

41.800,5

43.968,5

43.999,4

50.642,6

55.398,4

55.058,1

60.697,5

62.754,6

28.018,59

26.277,5

32.958,9

35.884,7

36.836,0

MT

21.849,00

MS

4.628,3

5.809,0

6.148,0

7.177,6

7.241,4

8.575,8

9.715,4

9.759,7

11.362,8

12.235,2

GO

8.251,5

8.562,9

8.994,9

8.625,1

10.249,5

11.110,8

12.222,6

12.097,9

13.159,4

13.392,8

DF

176,00

186,70

216,00

147,32

231,00

246,68

259,55

241,60

290,60

290,60

SUDESTE
SUL
NORTE/NORDESTE

23.532,80

26.441,58

30.709,3

33.200,9

4.656,3

5.425,9

5.033,9

5.890,6

7.591,1

8.151,5

9.157,2

8.613,9

10.131,1

9.798,9

18.553,4

30.025,8

29.292,7

34.831,2

35.181,1

41.051,3

40.787,5

38.864,2

35.294,5

41.992,8

8.268,5

7.956,3

10.045,6

12.403,7

8.926,0

15.181,2

17.915,4

17.181,9

18.721,9

19.126,9
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CENTRO-SUL

58.114,5

73.543,1

76.127,2

84.690,3

86.771,6

99.845,4

BRASIL

66.383,0

81.499,4

86.172,8

97.094,0

95.697,6

115.026,7

105.343,2

102.536,2

106.123,1

114.546,3

123.258,6

119.718,1

124.845,0

133.673,2

Legenda: (¹) Estimativa em outubro/2020.
Fonte: Conab

➢ Cenário Atual
A procura por soja segue em alta, o que tem sustentado os preços elevados desta commodity.
Segundo o Cepea, o baixo excedente interno, a firme demanda por parte das indústrias e o recuo
na comercialização no curto prazo por parte dos produtores têm impulsionado os preços, de forma
que estes atingiram recordes nominais em julho. A valorização tem sido puxada, sobretudo, pela
forte procura asiática, em um contexto de dólar alto que favorece a exportação e gera mais
competitividade do grão brasileiro. Isso já vem refletindo nas negociações da safra 2020/2021, que
estão bem adiantadas, embora a tendência de alta deve fazer o produtor ficar mais atento a essa
tomada de decisão.
Esse cenário de preços elevados somado ao crescimento da produção de soja - que é recorde nesta
safra - tem promovido taxa de crescimento elevada da estimativa para 2020 do Valor Bruto de
Produção desse grão em Goiás.
SAFRA DE SOJA 2019/20 - ESTIMATIVA

* Em relação à safra 2018/19

GOIÁS - PREÇO MÉDIO PAGO AO PRODUTOR NA SACA DE 60KG DE SOJA

Conab (corrigido pelo IGP-DI/ FGV) - adaptado pela Seapa
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GOIÁS - VBP DA SOJA - ESTIMATIVA 2020

GOIÁS - EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO SOJA

GOIÁS - VALOR EXPORTADO DO COMPLEXO SOJA
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GOIÁS - PRINCIPAIS DESTINOS DA SOJA, 2020

GOIÁS - PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS QUE COMPÕEM O COMPLEXO SOJA, 2020

➢ Perspectivas
Em Goiás, o crescimento das exportações dessa commodity tem sido puxado pela demanda
chinesa. A soja em grão continua sendo o principal produto exportado do complexo soja no Estado.
O aquecimento do consumo externo, a valorização do dólar frente ao real, o bom desempenho da
produtividade e da produção da safra 2019/2020 e os sinais de recuperação da economia asiática
são fatores determinantes que sustentam boas perspectivas para o produtor de soja. Esse otimismo
é refletido nas expectativas da safra 2020/2021, que deve implicar em crescimento da área
plantada de soja no Brasil. Em análise dos principais players de soja no mundo, o Rabobank diz que
o Brasil tem como vantagem competitiva a disponibilidade de área, já os Estados Unidos, a logística,
enquanto que a Argentina, os menores custos variáveis, mas as altas taxas nas exportações
argentinas devem limitar a expansão de sua produção.
Apesar dessa conjuntura favorável ao Brasil, é preciso monitorar os custos de produção e manter
no radar diário a frágil relação entre os EUA e a China, tendo em vista que isso afeta a dinâmica do
comércio internacional.
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Segundo estudo realizado pelo Ministério da Agricultura do País, o Brasil pode chegar à safra
2020/2030 com uma produção de até 185,9 milhões de toneladas de soja. Isso representa um
aumento de 54,5% ante os 120,3 milhões de toneladas produzidas na temporada 2019/ 2020. Esse
avanço seria comparável ao resultado registrado de 2009 a 2019 (alta de 60% no período).
O estudo do Ministério da agricultura considera limites superiores e inferiores para suas projeções.
Ou seja, valores mínimos e máximos. No caso da produção, o limite inferior de produção até 2030,
foi estimado em 156, 5 milhões de toneladas, que daria um avanço de apenas 30,1% nos próximos
10 anos. Isso tudo dependendo da produtividade, já que a área estimada é a mesma até lá, na casa
dos 46,6 milhões de hectares, contra os atuais 36,8 milhões de hectares.
A produtividade média atual (2019/2020), é de 54,41 sacas por hectare. Já para a safra 2029/ 2030
espera-se uma média entre 55,96 sacas por hectare (considerando a produção final de 156,5
milhões de toneladas) e 66,48 sacas (considerando a produção de 185,9 milhões de toneladas. No
caso mínimo o avanço em 10 anos seria de apenas 2,8% no máximo chegará a 22,1%. De 2009 até
2019 o crescimento neste quesito foi de 11,54%.
E a lavoura que mais deve expandir a área na próxima década, seguida pelo milho de segunda safra
e pela cana de açúcar. A produtividade da soja é considerada como grande desafio nos próximos
anos.

➢ Demanda
Se por um lado há previsão de aumento na produção, o outro mostra que a demanda seguirá
aquecida. Segundo o MAPA, o consumo doméstico de soja em grão deverá atingir em 2030 um
total entre 53,7 milhões de toneladas e 61,4 milhões de toneladas. Atualmente o consumo interno
está em 44, 2 milhões de toneladas.
A soja deve crescer, nos próximos anos, pouco acima do consumo de milho, que está projetado em
24,7% entre 2020 e 2030, ambos produtos essenciais na preparação de rações. O consumo de
milho reflete um acréscimo em relação a estudos anteriores devido à demanda de milho reflete um
acréscimo em relação a estudos anteriores devido à demanda de milho para a produção de etanol e
também ao aumento da demanda para a produção de rações.
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A Abiove projeta um consumo de soja da ordem de 62,6 milhões de toneladas no próximo decênio.
Na outra ponta estão as exportações que devem crescer de 84 milhões de toneladas na safra 2019/
2020, para algo entre 103,4 e 134,3 milhões de toneladas, 60% de avanço se considerar o limite
superior e 23,1% no limite inferior

➢ 2.6.5.3 - MILHO
O milho é a segunda maior cultura de importância na produção agrícola no Brasil, sendo superado
apenas pela soja que lidera a produção de grãos no País. No início de seu cultivo, o milho era
utilizado basicamente para a subsistência humana. Com o decorrer do tempo foi ganhando
importância e transformou-se no principal insumo para a produção de aves e suínos, além de sua
importância estratégica para a segurança alimentar do brasileiro ao longo das últimas décadas.
CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO

O Brasil já é o segundo maior exportador mundial de milho, superado apenas pelos Estados Unidos.
O produto é reconhecido por sua boa qualidade e por garantir o abastecimento em vários países
exatamente no período da entressafra dos EUA. Os principais países importadores do milho aqui
produzido são o Vietnã, Irá, Coréia do Sul, Japão, Taiwan, Egito e Malásia.
➢ Series históricas

Ano
Valor

2011
28,3

MILHO | INDICADOR DA SOJA ESALQ/BM&FBOVESPA
2012
2013
2014
2015
2016
2017
29,81
26,99
26,87
29,05
44,48
30,47

2018
38,49

2019
39,4

ago/20
53,37

Fonte: Cepea
MILHO TOTAL (1ª e 2ª SAFRA) - BRASIL
Série Histórica de Área Plantada
Safras 2011/2012 a 2019/2020
REGIÃO/UF
NORTE

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21
Previsão (¹)

569,5

528,3

551,2

667,3

573,2

713,0

676,5

739,3

804,8

800,7

NORDESTE

2.421,5

2.325,5

2.899,7

2.675,4

2.425,2

2.602,9

2.652,6

2.506,5

2.627,3

2.596,7

CENTRO-OESTE

5.291,8

6.202,9

6.202,2

6.480,2

7.067,4

8.014,7

7.742,1

8.524,2

9.283,5

9.204,6

MT

2.739,90

3.424,7

3.298,2

3.416,5

3.800,1

4.639,1

4.498,4

4.906,4

5.455,6

5.457,3

MS

1.267,7

1.509,0

1.574,5

1.635,5

1.681,0

1.787,9

1.735,5

1.876,0

1.855,0

1.855,0

GO

1.241,9

1.215,8

1.240,5

1.363,0

1.521,1

1.520,7

1.444,6

1.677,0

1.911,7

1.832,2

42,30

53,4

89,0

65,2

65,20

67,00

63,60

64,8

61,20

60,10

SUDESTE

DF

2.242,3

2.203,0

2.106,5

2.060,7

2.051,3

2.138,9

2.066,9

2.027,3

2.054,5

2.084,0

SUL

4.653,0

4.569,6

4.069,3

3.809,3

3.805,4

4.122,2

3.478,3

3.695,6

3.757,2

3.796,4

NORTE/NORDESTE

2.991,0

2.853,8

3.450,9

3.342,7

2.998,4

3.315,9

3.329,1

3.245,8

3.432,1

3.397,4

CENTRO-SUL

12.187,1

12.975,5

12.378,0

12.350,2

12.924,1

14.275,8

13.287,3

14.247,1

15.095,2

15.085,0

BRASIL

15.178,1

15.829,3

15.828,9

15.692,9

15.922,5

17.591,7

16.616,4

17.492,9

18.527,3

18.482,4
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Legenda: (¹) Estimativa em outubro/2020.
Fonte: Conab

MILHO TOTAL (1ª e 2ª SAFRA) - BRASIL
Série Histórica de Produção
Safras 2011/2012 a 2019/2020
REGIÃO/UF

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21
Previsão (¹)

NORTE

1.652,4

1.672,3

1.821,2

2.561,0

1.966,8

2.702,1

2.446,6

3.076,3

3.506,7

3.737,2

NORDESTE

4.364,0

4.859,8

7.574,5

6.243,1

3.435,4

6.681,3

6.445,8

6.676,8

8.733,2

7.728,5

31.116,3

35.910,6

35.053,8

39.582,1

28.244,4

41.451,2

52.825,9

MT

15.610,40

19.893,0

18.049,4

20.763,4

15.271,6

26.400,6

31.307,2

MS

6.576,4

7.820,7

8.179,6

9.282,9

6.269,5

28.867,0
9.870,6

6.481,0

9.505,6

GO

8.575,9

7.696,1

7.999,1

8.993,9

6.430,5

9.644,2

8.111,7

11.492,0

DF

353,60

500,8

825,7

541,9

272,80

491,90

457,90

521,1

SUDESTE

12.800,0

12.677,7

10.728,4

11.061,2

9.794,3

11.129,4

12.153,4

SUL

23.046,8

26.385,3

24.873,8

25.225,0

23.089,7

19.236,5

25.310,3

6.016,4

6.532,1

9.395,7

8.804,1

5.402,2

8.892,4

9.753,1

CENTRO-SUL

66.963,1

74.973,6

70.656,0

75.868,3

61.128,4

71.817,1

90.289,6

BRASIL

72.979,5

81.505,7

80.051,7

84.672,4

66.530,6

80.709,5

100.042,7

CENTRO-OESTE

NORTE/NORDESTE

48.873,7

12.447,9
27.137,8
9.383,4
88.459,4
97.842,8

56.836,0
34.954,5
8.783,0
12.616,9
481,60
11.764,0
21.663,1
12.239,9
90.263,1
102.503,0

56.603,6
34.649,8
9.427,7
12.041,2
484,90
12.501,7
24.596,2
11.465,7
93.701,5
105.167,2

Legenda: (¹) Estimativa em outubro/2020.
Fonte: Conab

➢ Cenário Atual
No país, segundo a Conab, a safra de milho 2019/2020 segue para produção recorde de 102,14
milhões de toneladas, taxa de crescimento de 2,10% ante à safra anterior. Em relação aos estoques,
os relatórios de mercado sinalizam atenção para a redução do milho em armazéns. No último
levantamento de safra divulgado pela Conab, a estimativa é de 10,3 milhões de toneladas de milho
armazenado, ou seja, estoque de 10% da produção nacional.
Em fase de conclusão da colheita do milho safrinha em Goiás, os números de produção confirmam
safra recorde, impulsionados pelos investimentos dos produtores. O estado segue como 3º maior
produtor de milho total do país e com estimativa de participar com 12,56% da produção nacional. A
produtividade, no entanto, foi afetada pelo plantio fora do melhor período para safrinha, devido ao
atraso das chuvas, mas os resultados têm superado as expectativas do início da semeadura,
também decorrente do clima que favoreceu a fase de maturação do grão.
Em Goiás, destaca-se a expansão da produção de etanol a partir do milho, em que o estado é o
segundo maior produtor, atrás apenas do Mato Grosso. A expectativa é que a produção desse
biocombustível em Goiás siga em crescimento, devido aos investimentos realizados nessa fonte de
energia limpa, embora os preços do milho estejam em patamares muito elevados.
No que se refere ao mercado externo, os embarques do acumulado do ano apresentam queda em
relação ao mesmo período de 2019, tanto nos resultados do país, quanto no do estado. Em agosto,
no entanto, os embarques no país estão aquecidos, o que tem contribuído para a expectativa dos
preços seguirem elevados.
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SAFRA DE MILHO 2019/20 – ESTIMATIVA

SAFRA ETANOL A PARTIR DO MILHO – ESTIMATIVA

GOIÁS: PREÇO MÉDIO PAGO AO PRODUTOR NA SACA DE 60KG DE MILHO

Conab (corrigido pelo IGP-DI/ FGV) - adaptado pela Seapa.
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GOIÁS - VBP DO MILHO - ESTIMATIVA 2020

GOIÁS - EXPORTAÇÕES DO MILHO

GOIÁS - VALOR EXPORTADO DO MILHO
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GOIÁS - VOLUME EXPORTADO DO MILHO

GOIÁS - PRINCIPAIS DESTINOS DO MILHO, 2020

➢ Perspectivas
Ao analisar a cadeia produtiva de milho no Brasil e em Goiás, é importante manter a atenção em
acontecimentos que influenciem a produção nos Estados Unidos - um grande player mundial como os fatores climáticos que podem afetar a produção americana, por exemplo. Dependendo de
como esses aspectos impactarem a produção e a produtividade, a demanda por milho brasileiro
poderá ser impulsionada. Embora se esteja no final de colheita recorde, a tendência de aumento
nos preços do milho tem feito com que os produtores aguardem por mais valorização. O cenário é
de forte demanda doméstica e de tendência ao aquecimento do comércio externo, o que poderá
elevar ainda mais os preços.

Página 37 de 60

2.6.5.4 - FEIJÃO
O feijão é cultivado em mais de 100 países, porém 63% da produção mundial é obtida em apenas
cinco, sendo o Brasil o maior produtor e consumidor de feijão-comum (Phaseolus vulgaris L.).
Apenas 8% a 10% da produção mundial destina-se à exportação. Não obstante o grande volume de
produção nacional, o Brasil é importador desse produto. A quantidade importada varia em função
dos resultados das safras. Nos últimos anos foram importadas, em média, cerca de 100 mil
toneladas. Da quantidade importada, a maior parte é de feijão preto, seguido pelo feijão de cores e
menos que 1% é de outros tipos de feijões. Os principais países exportadores para o Brasil são
Argentina, Chile, Estados Unidos e Bolívia.
No Brasil, a oferta de feijão ocorre na primeira safra, principalmente nas regiões Sul e Sudeste e na
região de Irecê, na Bahia, cuja colheita está concentrada nos meses de dezembro a março. A
colheita da segunda safra ocorre entre os meses de abril e julho e a terceira safra, em que
predomina o cultivo de feijão irrigado, está concentrada nos estados de Minas Gerais, São Paulo,
Goiás/Distrito Federal e oeste da Bahia, sendo ofertada entre julho e outubro. Embora esses
períodos possam apresentar variações de ano para ano, pode-se identificar que há colheita
praticamente o ano todo, e que existe sobreposição de épocas em algumas regiões.
Existem vários fluxos de abastecimento, pois as regiões produtoras variam durante o ano.
Considerando somente o mercado atacadista da cidade de São Paulo, observa-se que, nos meses de
janeiro e fevereiro, esse mercado é abastecido com o produto remanescente da colheita de
dezembro, do próprio estado, alguma produção colhida no mês e complementada com produto dos
estados do Sul e da produção de Minas Gerais, Goiás, Bahia e Mato Grosso do Sul. Em março, os
estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já encerram a colheita. Em abril, inicia-se
a colheita da segunda safra, que vai até junho. Nesse período, volta a entrar produto do próprio
estado, de Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso. Rondônia desempenha um papel importante no abastecimento nesse período. No
início de junho, Rio Grande do Sul e Santa Catarina encerram suas colheitas e iniciam-se as do oeste
da Bahia. Entre julho e agosto, às vezes, o mercado recebe produto importado. Em setembro,
encerram-se as colheitas do Paraná e das lavouras irrigadas de São Paulo, Goiás, Bahia, Mato
Grosso e de Minas Gerais. Novembro é considerado período de entressafra, a oferta é baixa e se
restringe às safras precoces de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Em dezembro, intensificamse as colheitas nesses estados.
➢ Radiografia
▪ O feijão segunda safra, com área plantada estimada em 1,425,9 mil hectares, representando
0,5% acima da área semeada na safra passada, foi duramente afetado;
▪ Também há, nesse momento, a implantação das lavouras de terceira safra, com previsão de
destinação de mais de 575,1 mil hectares, distribuídos nas cinco regiões brasileiras.
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➢ Series históricas
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO FEIJÃO 2014-2018

FEIJÃO TOTAL (1ª, 2ª e 3ª SAFRA) - BRASIL
Série Histórica de Área Plantada
Safras 1976/77 a 2019/20
REGIÃO/UF

2011/12

NORTE

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2020/21
Previsão (¹)

2018/19

2019/20

88,4

77,9

77,7

158,5

133,3

101,7

88,1

91,6

112,9

98,1

1.503,9

1.399,8

1.641,9

1.549,5

1.412,9

1.546,0

1.601,4

342,1

356,0

468,0

421,1

386,8

474,9

483,1

1.457,4
401,7

1.511,4
402,4

1.513,7
401,7

MT

180,80

211,70

323,60

286,80

233,4

295,2

284,0

237,5

222,1

222,1

MS

19,3

19,8

20,1

17,1

14,6

26,8

26,8

18,0

26,0

26,0

GO

126,2

108,1

108,2

101,0

122,7

136,8

156,3

131,3

138,8

139,0

DF

15,80

16,40

16,10

16,20

16,09

16,10

16,00

14,90

15,50

14,60

NORTE/NORDESTE

1.662,4

1.533,1

1.743,6

1.637,6

1.504,5

1.658,9

1.699,5

1.545,8

1.589,3

1.591,4

CENTRO-SUL

1.599,7

1.542,2

1.622,0

1.386,6

1.333,0

1.521,4

1.472,2

1.376,4

1.337,4

1.351,3

BRASIL

3.262,1

3.075,3

3.365,6

3.024,2

2.837,5

3.180,3

3.171,7

2.922,2

2.926,7

2.942,7

NORDESTE
CENTRO-OESTE

FEIJÃO TOTAL (1ª, 2ª e 3ª SAFRA) - BRASIL
Série Histórica de Produção
Safras 1976/77 a 2019/20
REGIÃO/UF

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2020/21
Previsão (¹)

2019/20

NORTE

124,0

104,7

77,5

71,4

77,1

130,6

78,3

80,4

75,7

73,7

NORDESTE

289,3

425,3

674,1

644,0

338,4

679,1

641,0

655,5

859,2

790,5

CENTRO-OESTE

603,0

582,7

872,9

838,1

558,8

836,5

791,4

711,7

774,1

733,6

MT

224,40

294,50

535,00

533,10

234,0

414,0

351,3

344,8

362,6

329,6

MS

24,4

27,0

30,6

27,6

15,0

45,4

35,1

25,4

39,9

39,7
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GO

308,1

236,1

263,4

241,7

284,4

343,0

367,7

304,4

332,8

329,5

DF

46,10

25,10

43,90

35,70

25,40

34,10

37,30

37,10

38,80

34,80

815,8

773,2

706,7

710,1

810,6

783,0

756,2

760,6

772,6

950,0

828,5

942,7

822,4

813,9

760,2

756,1

715,4

415,5

809,7

719,3

735,9

934,9

864,2

2.396,8

2.281,8

2.294,9

3.116,1

3.017,7

3.229,8

SUDESTE

1.012,8

SUL

889,3

877,8

NORTE/NORDESTE

413,3

530,0

1.056,0
751,6

2.505,1

2.276,3

2.702,1

2.494,8

2.097,4

2.589,8

2.918,4

2.806,3

3.453,7

3.210,2

2.512,9

3.399,5

CENTRO-SUL
BRASIL

2.262,3
3.126,5

➢ Cenário Atual
A produção nacional de feijão em 2020, em suas três safras, ficará em 3 milhões de toneladas, uma
queda de 2,9% em relação à registrada em 2019, conforme o Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola de agosto, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A
estimativa ficou 1,2% acima da indicada no levantamento de julho.
Segundo o IBGE, os maiores produtores do país, somadas as três safras, são Paraná, com 20% de
participação na produção nacional, Minas Gerais, com 19,8%, Goiás, com 10,9%, e Bahia, com
10,8%. Apesar das quedas na produção e na área colhida (-4,3%), houve aumento de 1,5% na
estimativa do rendimento médio, informou o IBGE.
A primeira safra de feijão foi estimada em 1,3 milhão de toneladas, declínio de 1,4% frente à
estimativa de julho (menos 18,7 mil toneladas). Segundo o IBGE, os destaques negativos couberam
à Paraíba, com uma redução de 12,4% na produção e ao Ceará (-8,5%) e Pernambuco (-8,4%).
A 1ª safra do produto participa com 44,5% da produção total de feijão em grão. Em relação a 2019,
houve alta de 2,3% na produção. A 2ª safra de feijão, que representa 34,8% do total da produção,
foi estimada em 1 milhão de toneladas no levantamento de agosto, redução de 0,6% frente à
estimativa de julho. Paraíba (-34,3%) e Alagoas (-36,3%) tiveram as maiores quedas e o Paraná teve
alta (3,6%).
Já quanto à variação anual, a produção deve ter queda de 12,1%, informou o IBGE. Com relação à
3ª safra de feijão, a estimativa de produção foi de 611,6 mil toneladas, aumento de 10,8% frente ao
previsto no levantamento de julho. O IBGE destacou as revisões, de um mês para o outro, na
produção de Minas Gerais (mais 28,3%) e do Distrito Federal (91%). Já em relação a 2019, a
estimativa da produção aumentou 3,9%.
➢ Perspectivas
O consumo de feijão sofre influência da sazonalidade: geralmente, cai entre os meses de dezembro
e fevereiro, em razão das festas de fim de ano e férias escolares. Em abril, com a entrada da
produção da safra da seca na comercialização, os preços se reduzem. Os hábitos alimentares
mudaram juntamente com a rotina dos lares brasileiros, nas últimas décadas, com o consumo de
grãos secos tendendo a se reduzir. A produção orgânica de feijão também tem conquistado espaço,
devido à maior aceitação entre os consumidores, o que pode ser uma oportunidade para
agricultores familiares. É necessária a assistência técnica qualificada para capacitar os produtores,
não só na produção em si, como na legislação acerca dos orgânicos.
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O desenvolvimento de produtos prontos ou semiprontos à base de feijão, reduzindo o tempo de
preparo, é uma tendência, muito embora o produto in natura seja ainda muito apreciado,
principalmente pela população de renda mais baixa. Nessa linha, a Embrapa pesquisa algumas
novidades, como a farinha de feijão caupi, que pode ser utilizada na fabricação de pães e biscoitos.
Esta farinha foi desenvolvida a partir da variedade BRS Tumucumaque, que tem altos teores de
ferro e zinco. O biscoito elaborado com 100% desta farinha é mais macio, tem coloração atraente e
bom sabor. Apresenta melhor valor nutricional que o comum, tem o dobro do teor proteico e
atende o mercado crescente de produtos sem glúten, além de ser um aliado na redução de anemia
em crianças. Ademais, tem vida de prateleira prolongada, o que é uma vantagem para a indústria
alimentícia e para o varejo. Com a farinha de feijão caupi podem ainda ser fabricados pães, que
levam de 30% a 45% do total da massa, e minipizza e pastel frito, com 50% (EMBRAPA, 2018a)

2.6.6 - Fatores que desencadearam Crises no Setor do Agronegócio
2.6.6 .1- Dificuldades De Acesso Ao Crédito E/Ou Crédito Caro Nos Últimos Anos Para O
Agronegócio
➢ Ano 2015:
Em 2015, ocorreu a escassez de crédito, aumento nas taxas de juros e a disparada do dólar em
relação ao real. Diante das dificuldades de acesso a novos financiamentos, produtores rurais
atrasaram a compra de insumos para a próxima safra.
Levantamento realizado pelo Broadcast da Agência do Estado, com dados do Banco Central mostra
que a queda de contratações para o custeio no primeiro quadrimestre de 2015 foi de 18,86% em
comparação a igual período de 2014. O desempenho do crédito foi influenciado, entre outros
fatores, pela menor captação da poupança rural e por uma retração dos depósitos à vista –
principais fontes para o financiamento do agronegócio.
Nos financiamentos que possuíam como fundo os depósitos à vista, o tombo foi de 23,4%,
passando de 8,27 bilhões de reais para 6,34 bilhões de reais no período. De acordo com o Banco
Central, esses valores foram contratados e são classificados como crédito aberto à disposição do
tomador, o que não significa que eles foram totalmente concedidos. Ou seja, a liberação efetiva
para o produtor na agência bancária pode ser ainda menor do que os dados revelam.
Menos contratos – O Banco do Brasil, instituição que detinha fatia em torno de 70% do mercado
de crédito rural, os contratos chegaram ao menor nível para abril desde 2013, somando 2 bilhões
de reais para custeio. Em abril de 2014, o custeio para agricultura e pecuária havia somado 3,79
bilhões de reais. Em abril, o BB detinha 66,65% dos contratos de custeio. A maior dificuldade do
setor girava em torno dos recursos para o fim da safra, dinheiro classificado como pré-custeio e que
é usado pelos agricultores para comprar insumos antes do início da safra agrícola.
Custo elevado – Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), não existia
linha de pré-custeio e as taxas de juros apresentada aos produtores foram contestadas pela
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entidade. O custo do crédito foi considerado demasiadamente elevado. Os custos de produção têm
subido e esse câmbio, que é favorável para a venda do nosso produto, se continuar subindo, vai se
tornar impeditivo para a compra do insumo. Por isso precisamos comprá-los o quanto antes.
Passado o período do pré-custeio de safra, marcado pela escassez de crédito "subsidiado" nos
bancos, e recém-iniciada a nova temporada agrícola, em julho em 2015, produtores rurais de todo
país já se queixaram de dificuldades para acessar os financiamentos para custeio com os juros
controlados do Plano Safra 2015/16, ainda que os desembolsos tenham começado em ritmo forte.
Essa taxa foi fixada em 8,5% ao ano até junho do ano do seguinte, ante os 6,5% que vigoraram em
2014/15.
Ano 2017:
O número de produtores brasileiros que tiveram acesso ao crédito rural diminuiu nas últimas três
safras. Houve queda nos contratos em todas as linhas de financiamento, apesar de ter se mantido
estável o volume de recursos disponibilizados pelo governo federal, por meio do Plano Agrícola e
Pecuário (Plano Safra). Dados do Banco Central indicam que foram celebrados 2,60 milhões de
contratos, em 2013/2014, enquanto, em 2017, caiu para 2,14 milhões, redução de 18,1%. O Plano
Safra 2016/2017 destinou cerca de R$ 160 bilhões em crédito rural para médios e grandes
produtores entre 1; de julho de 2016 e 30 de junho de 2017.
A queda no número de contratos do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural
(Pronamp), que financia investimentos e custeio de pequenos ou médios agricultores familiares
chegou a 48%. Na safra 2013/2014, foram efetivados 2,81 milhões contratos, enquanto, em
2015/2016, o número caiu para 1,97 milhão ; boa parte firmados nas regiões Sul e Sudeste. As duas
regiões utilizaram aproximadamente 64% de todo o volume do crédito rural disponível no país. O
índice da região Centro-Oeste foi de 12,78%, e, nas regiões Nordeste e Norte, de 5,32% e 4,53%,
respectivamente.
Também houve diminuição na quantidade de contratos efetivados por meio do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A queda foi de 11% desde a safra 2013/2014;
cerca de 100 mil contratos a menos no primeiro plantio do ano, que terminou em 30 de junho, com
relação ao plantio passado. O Pronaf destinou R$ 30 bilhões para a safra 2016/2017 da agricultura
familiar. Desse total, foram utilizados R$ 22,6 bilhões, cerca de 75% do valor de créditos
disponíveis.

Ano 2019:
Em 2019, faltando pouco mais de um mês para o término da safra 2018/2019, ocorreu a suspensão
dos pedidos de financiamentos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o
BNDES. Ao todo, seis linhas de créditos foram suspensas, incluindo recursos extras que já haviam
sido disponibilizados anteriormente.
Esses acontecimentos, o anúncio oficial dos e a aprovação pelo Congresso de um projeto que libera
dinheiro para a subvenção do Crédito Rural, deixaram produtores e entidades do setor Agro
preocupados.
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Apesar de ser um direito garantido por lei aos produtores e associações de produtores rurais, ainda
existe uma série de desafios a serem enfrentados para que o Crédito Rural se torne a ferramenta
efetiva que nasceu para ser.
O cumprimento desses desafios se torna ainda mais necessário no momento em que o Brasil já se
configura como uma grande potência agrícola, com uma produção anual de cerca de 230 milhões
de grãos e exportador de produtos e serviços para diversos países.
O Plano Safra, anunciado EM 2019, destinou R$ 12,9 bilhões para o Pronaf Mais Alimentos. Nos
últimos dois meses o governo, por meio do Conselho Monetário Nacional (CMN), remanejou mais
de R$ 1,8 bilhão para o programa.
Mas, até o fim de janeiro, apenas 61% desses recursos tinham sido contratados pelos pequenos
agricultores.
2.6.6.3 - Pandemia
A Pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo vem desestabilizando todos os
segmentos econômicos, inclusive o de insumos agrícolas como fertilizantes e defensivos químicos.
Apesar de ainda não haver escassez destes produtos, compras antecipadas podem fazer com que
os preços destes insumos subam e até mesmo venham a faltar no mercado.
Hoje, o Brasil importa cerca de 80% de fertilizantes e defensivos, já que a oferta doméstica destes
itens é incapaz de atender as necessidades do setor agrícola nacional. A China tem grande peso na
produção mundial destes insumos e, mesmo que sua produção se destine, principalmente, a seu
mercado interno, problemas de oferta, como os causados pela crise do Coronavírus, fazem com que
haja busca no exterior, induzindo ao aumento de preços e prejudicando os produtores rurais
brasileiros.
Alguns países estão com as atividades portuárias interrompidas. A Índia, por exemplo, grande
consumidora de fertilizantes, passa por “lockdown”, congestionando as operações dos portos. Já os
Estados Unidos carregam os insumos para a próxima temporada normalmente. Quanto à China,
grande exportadora de matérias-primas, por sua vez, a situação foi normalizada já em março/20 e,
com isso, houve um desequilíbrio entre oferta e demanda mundial.
No Brasil, os preços médios da ureia e do MAP subiram, enquanto os do cloreto de potássio se
mantiveram praticamente estáveis nos primeiros quatro meses de 2020. Segundo levantamento do
Cepea, os valores da ureia acumularam altas de 23% no Centro-Oeste e 17% no Sul, no primeiro
quadrimestre de 2020. No Centro-Oeste, o preço médio da ureia foi de R$ 1.786,8/t no primeiro
quadrimestre de 2020, com leve retração de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Sul, o nitrogenado teve média de R$ 1.702,6/t, retração de 4%.
O valor médio do MAP avançou 27% no Centro-Oeste e 24% no Sul, de janeiro a abril de 2020, com
os preços médios desse período a R$ 2.015,7/t na primeira região (14% mais barato frente ao
mesmo período de 2019) e a R$ 1.991,9 na segunda (13% inferior). Quanto ao cloreto de potássio
(KCl), a elevação foi de 1,6% no Centro-Oeste, mas houve recuo de 1,1% no Sul. O preço médio da
tonelada do KCl foi de R$ 1.745,6 no Centro-Oeste e de R$ 1.708,9 no Sul de janeiro a abril de 2020,
sendo, respectivamente, 12% e 14% menores que os do mesmo período do ano anterior.
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A desvalorização acumulada do Real frente ao dólar foi de 27% no primeiro quadrimestre. Em abril,
a média da moeda norte-americana foi de R$ 5,33, a maior, em termos reais, desde setembro de
2005. O enfraquecimento da moeda nacional neutralizou, em parte, a transmissão das quedas
internacionais dos preços dos fertilizantes para os valores domésticos. O frete rodoviário para o
transporte de fertilizantes entre Paranaguá (PR) e Sorriso (MT) foi de R$ 250,6/t no primeiro
quadrimestre de 2020, aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.
No setor de defensivos agrícolas, os preços subiram no Centro-Oeste. O herbicida glifosato 720, o
fungicida Protioconazol + Trifloxistrobina e os inseticidas metomil e Lambda cialotrina + tiametoxan
se valorizaram 8,9%, 19%, 19,3% e 3,1%, respectivamente, no primeiro quadrimestre de 2020. Por
outro lado, os valores dos mesmos produtos no Sul recuaram 5,5% para glifosato 720, 1,7% para o
fungicida Protioconazol + Trifloxistrobina, 5,1% para o inseticida metomil e 3,7% para o Lambda
cialotrina + tiametoxan.
Os comportamentos distintos nas variações dos preços dos defensivos agrícolas são justificados
pela forma de negociação entre agentes nas duas principais regiões produtoras de grãos. No
Centro-Oeste, predominam duas modalidades de comercialização de insumos: a venda direta entre
a multinacional e o produtor e a negociação entre as revendas e o produtor. No Sul, a modalidade
mais comum é entre as cooperativas e o produtor.
Soja e milho respondem por boa parte da produção agrícola do País e, assim, as precificações dos
insumos agrícolas são balizadas pela rentabilidade dessas atividades. Portanto, produtores ficam
atentos ao desempenho econômico do Brasil, pois acabam comprando insumos agrícolas sob
influência do setor de grãos e precisam vender no mercado interno. O baixo crescimento
econômico que se arrasta desde os últimos anos retraiu o consumo doméstico e a renda. No
momento em que a economia começava a engrenar, a pandemia interrompeu a retomada de
crescimento. O receio é que a roda da produção acabe rompendo por falta de receita, visto que a
venda de uma safra financia a próxima temporada. (Fonte: Cepea 05/2020)
2.6.6.4 - Principais Fatores que Desencadearam a Crise no Setor de Pecuária
A partir de 2014, o país viu-se imerso numa recessão econômica o que afetou negativamente seu
Produto Interno Bruto (PIB). Em 2015 a economia teve um recuo de 3,8%, em 2016 de 3,6%, em
2017 de 1% e em 2018 de 1,1% (IBGE, 2019).
Diversos fatores políticos agravaram esta crise, como o escândalo de corrupção da Petrobrás em
2015 e o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. A Petrobrás teve elevados
investimentos de recursos públicos, mas não teve a produtividade esperada (BBC Brasil, 2015).
Assim sendo, o risco país aumentou e as ações começaram a cair, isso acabou afetando o mercado,
elevando a taxa de juros e, consequentemente, reduzindo a produção e o consumo.
O agronegócio acabou sendo afetado diretamente, com o escândalo da operação “Carne Fraca” no
ano 2017, no qual a Polícia Federal descobriu irregularidades de diversas empresas como JBS e BRF,
como o pagamento de propinas a fiscais para a liberação de produtos sem a fiscalização sanitária
necessária, incluindo carnes impróprias para o consumo.
A JBS uma das principais empresas envolvidas no escândalo tornou-se a maior empresa produtora
de carne bovina do mundo, mas, mesmo utilizando-se de recursos públicos do BNDES envolveu-se
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com corrupção. Outra empresa afetada foi a BRF, a maior exportadora de frango do mundo, que foi
investigada por apresentar irregularidades no frigorífico de Mineiros (Goiás), por uso de material
impróprio na fabricação de alimentos.
O escândalo fez com que grandes importadores mundiais de carne como a União Europeia e a
China anunciassem restrições à entrada de carne brasileira em seus territórios.
Portanto, a credibilidade da procedência das carnes ficou abalada no mercado internacional de
exportações, o que acabou afetando também o mercado nacional, levando à redução da demanda
e da produção do agronegócio.
Entre outros fatores que influenciaram a crise no setor estão:
▪ Perda da Produtividade, por falta de investimentos e credibilidade do setor;
▪ Perda na seleção genética, com o grande número de matrizes abatidas para tentar
manter a margem de lucro do pecuarista;
▪ Queda no volume da captação de leite, devido a saída do pecuarista da atividade por
causa do preço pago ao produtor;
▪ Redução na compra de insumos causada pelo alto custos que esses produtos
alcançaram;
▪ Aumento das pastagens degradadas, devido ao baixo lucro do produtor e aumento
dos preços dos fertilizantes e sementes;
▪ Redução das exportações com o descrédito do Brasil no mercado externo.

3. Plano de Recuperação Judicial
3.1. Os Motivos da Crise (fonte Petição Inicial)
Ao longo dos últimos anos, o Brasil passou por diversas crises econômicas e políticas de sua
história. O Produto Interno Bruto (PIB) ficou três anos em recessão (2014-2017) e reduziu
gradualmente em 2018.
O agronegócio já vinha sofrendo com crises econômicas nos anos que se passaram, principalmente
em razão da quebra da safra de soja no final de 2018 e começo de 2019. Diante desta dificuldade
econômica houve um crescimento exponencial nos pedidos de recuperações judiciais pelo setor
agrícola, especialmente após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que permitiu a
recuperação judicial para o produtor rural como pessoa física, sem a necessária comprovação de
inscrição na junta comercial por 02 (dois) anos.
Uma das consequências já perceptíveis no mercado agrícola é a escassez no fornecimento de
insumos, como fertilizantes, agrotóxicos e sementes. Além disso, houve um aumento considerável
no preço destas matérias-primas. Por exemplo, os insumos importados apresentaram aumento de
15%, quando comparado com o valor de mercado antes da crise.
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Nesse contexto, o setor agrícola vem apresentando também dificuldade no recebimento pelas
vendas das commodities. A crise impactou negativamente nas relações de compra e venda dos
produtos agrícolas, bem como na capacidade de cumprimento das obrigações contratuais.
Em 21.05.2020, publicou-se no respeitável Consulto Jurídico as “Repercussões da crise no
agronegócio: decisões judiciais e novas perspectivas”, cujo trecho abaixo merece destaque:
A pandemia do novo coronavírus está causando preocupação em
todos os setores da economia. No agronegócio não é diferente. Embora haja
muita especulação acerca da não interferência no setor, a história é um
pouco diferente na prática. O mercado financeiro, especialmente as
commodities ligadas ao agronegócio, sentiram a aversão ao risco. As
preocupações do dia a dia do setor giram em torno de questões como
dificuldades na obtenção de insumos para a atividade (agrotóxicos,
fertilizantes, sementes, entre outros) e, principalmente, a impossibilidade de
trânsito de produtos ou trabalhadores em algumas regiões.
A dificuldade de exportar produtos por vias aéreas, ou até
mesmo terrestres e portuárias, estão entre os fatores que mais tem
impactado negativamente o setor. Além disso, o fechamento de feiras,
restaurantes e bares reduziu significativamente a demanda por produtos
ligados ao setor, como hortaliças, por exemplo. E, como não poderia deixar
de ser, para minimizar o impacto dos efeitos dessa grave crise no setor, o
governo vem tentando implementar algumas medidas.
Em relação às cooperativas e agricultores, o Governo Federal
publicou a Medida Provisória 957/2020 em 27.04.2020, a qual abre um
crédito extraordinário, no valor de R$ 500 milhões, para o Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) durante a pandemia. O objetivo da MP é,
através da disponibilização de recursos e doação de alimentos, auxiliar no
combate à insegurança alimentar e promover o sustento econômico e social
dos produtores rurais.
Além da referida MP, outra forma de auxílio governamental aos
operadores do agronegócio é a Lei nº 13.986/2020 (conhecida como “Lei do
Agro”), publicada ainda no mês de abril deste ano, a qual estabeleceu, entre
outras questões, regramentos para três importantes institutos de fomento
ao agronegócio nacional: instituiu o Fundo Garantidor Solidário, bem como
dispôs sobre o Patrimônio Rural em Afetação e a Cédula Imobiliária Rural.
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Vale também lembrar que entre os anos de 2018 e 2019 o
agronegócio já encarava uma crise pontual relacionada à quebra da safra de
soja, originando um crescimento exponencial nos pedidos de recuperação
judicial dos produtores rurais, tema bastante polêmico que vem sendo
discutido no âmbito dos tribunais brasileiros. E, apesar de notório que houve
um agravamento da situação financeira de referidos produtores com a atual
pandemia, já há registros de reclamações de acesso às novas medidas de
fomento do governo, sob o argumento de que tais linhas de crédito não são
oferecidas para empresas/produtores cujos problemas financeiros não sejam
diretamente originados da crise atual.
Uma boa notícia é que, além do Poder Legislativo, o Poder
Judiciário, vislumbrando essas decorrências indiretas da crise, caso a caso,
vem flexibilizando algumas obrigações assumidas anteriormente à
pandemia, primando pela preservação das empresas/produtores rurais,
inclusive nos casos envolvendo recuperação judicial.
Algumas discussões doutrinárias e jurisprudenciais já se
iniciaram no entorno do instituto da recuperação judicial, tendo em vista que
- ao que parece - será um procedimento ainda mais buscado pelas
empresas/produtores nos próximos meses. (Grifou-se)
Embora muitos agricultores não saibam, o crédito rural é dotado de uma finalidade que o diferencia
de todos demais tipos de financiamentos, tendo como objetivo cumprir uma função social, que é
promover a produção de alimentos.
Nesta ótica, presente também o interesse privado do tomador dos recursos que é o agricultor, a lei
do crédito rural visa garantir e resguardar o desenvolvimento da atividade agrária a fim de ter sua
função produtiva alcançada. Trata-se, portanto, de instituto próprio de Direito Agrário, jamais
podendo os contratos de crédito rural serem interpretados exclusivamente pela via do chamado
Direito Bancário, uma vez que possuem uma exegese própria trazida pela lei agrária.
Além disso, o Crédito Rural, enquanto instrumento de Política Agrícola (inclusive contando com
previsão constitucional, no artigo 187, da Constituição Federal de 1988), busca garantir uma melhor
estabilidade ao produtor rural, já que este está sempre a mercê de inúmeros fatores imprevisíveis
que podem assolar sua produção.
A consequência destas situações que, como anteriormente ditas, são imprevisíveis ao momento da
formação da lavoura e da bovinocultura, levam muitas vezes os agricultores e pecuaristas ao
endividamento e, neste aspecto justamente pela falta de conhecimento do produtor rural sobre
seus direitos quando da impossibilidade financeira de realizar o pagamento do mútuo rural na data
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de vencimento, é que medidas equivocadas em renegociar este mútuo sem observância dos
preceitos legais do crédito rural fazem este endividamento aumentar de forma que possa até
mesmo vir a comprometer seu patrimônio.
Muitas instituições financeiras oferecem renegociações aos agricultores fugindo dos juros
pactuados nas cédulas rurais, aplicando taxas de juros comerciais, mantendo e ainda aumentando
as garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, já concedidas anteriormente.
Nota-se ainda que, na maioria das vezes, essas renegociações são oferecidas pelas instituições
quando o nome do devedor ainda não foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Desta forma muitos produtores rurais se veem obrigados a renegociar nos moldes a eles impostos,
pois necessitam de “nome limpo” para terem acesso ao crédito como único meio de obter recursos
para formar a lavoura e/ou bovinocultura.
Ainda que aliviado em um primeiro momento, por manter o “nome limpo”, o agricultor/pecuarista
logo se dará conta que essa renegociação irá culminar com expressivo e substancial aumento do
endividamento, tornando o mútuo muitas vezes impagável ou então comprometendo parcial ou
totalmente seu patrimônio, em total descompasso com os fins para os quais o crédito rural se
originou.
No caso, os investimentos e a produção na Fazenda Novo Horizonte estavam indo muito bem até o
final do ano de 2014, mas, em razão dos fatores econômicos explicitados acima, notadamente a
queda do PIB, refletindo diretamente na drástica redução da concessão de créditos bancários nos
mais diversos setores da economia brasileira, a atividade rural desempenhada entrou em declínio.
Neste momento, a Fazenda Novo Horizonte necessitava de liquidez financeira para manter sua
grande produtividade. Todavia, no ano de 2015, as instituições financeiras reduziram o crédito em
aproximadamente 70% (setenta por cento), obrigando os produtores rurais a procurarem outras
formas de acesso ao crédito, com juros mais caros e prazos mais reduzidos.
Assim sendo, no mês de maio de 2015, o plantio ocorreu, mas com drástica redução dos volumes
de fertilizantes, agroquímicos (inseticidas e fungicidas) e sem sementes selecionadas para alta
produção.
Ato contínuo, isso tudo se somou a outra queda muito intensa do PIB, que caiu mais 3,3%, com
juros altos (SELIC já estava em 14,25% ao ano) e baixíssima taxa de crédito bancário, o que levou ao
início da fase de inadimplência dos produtores rurais no mês de março de 2016.
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O Gráfico 11 ilustra a mudança do saldo de crédito no país a partir do final de 2014, quando teve
início um processo de redução dos níveis de financiamento. Isso ocorreu junto com forte
desaceleração do crescimento do PIB (+0,5%) e piorou com a entrada do país no processo de
intensa recessão - em 2015, queda de -3,55%; em 2016, de -3,46%; e relativa estabilidade em 2017
(+1,0%):

Contribuíram para este cenário o contexto internacional desfavorável, as políticas de ajuste fiscal
implementadas a partir de 2015, o cenário político conturbado do país, a Operação Lava-Jato, que
afetou significativamente grandes conglomerados empresariais brasileiros, principalmente nos
setores de construção e petróleo, além de um processo estrutural e de longo prazo de
desindustrialização, que retira o dinamismo econômico do Brasil e o coloca em posição
subordinada na divisão internacional do trabalho.
O período posterior acentuou essa tendência de enorme deterioração do crédito às empresas e,
em menor grau, às famílias (Gráfico 2):
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Em janeiro de 2014, o crédito PJ ainda crescia a uma taxa real acumulada de 7,5%, em 12 meses, e
o financiamento à PF aumentava a 9,9% a.a. Já no final daquele ano, as taxas reais eram de 3,0% e
6,5%, para PJ e PF, respectivamente. No fim de 2015, a variação passou a ser negativa. A queda real
chegou a 3,9%, para empresas, e 3,3%, para famílias. Em 2016, o crédito para a PF teve a queda
suavizada e passou a crescer novamente a partir de maio de 2017, chegando ao final do período
com alta real de 2,6% em 12 meses. Já o crédito PJ, em 2016, começou a despencar, chegando, em
dezembro, à redução real anual de 14,9%. Desde então, a deterioração continua. No fim de 2017, a
variação negativa ainda estava próxima a 10%.
Deste modo, considerando a ausência de acesso às linhas de crédito para que sejam o obtidos
novos animais e insumos destinados ao exercício da atividade empresária, realizando-se novos
investimentos, bem como objetivando a redução do expressivo passivo bancário, a recuperação
judicial é a única alternativa que permitirá a continuação da atividade rural.

3.2. Primeira relação de credores
A relação de credores encontra-se assim dividida:

Classe I – Credores Trabalhistas
Classe II – Credores com Garantia Real
Classe III – Credores Quirografários
Classe IV – Credores ME e EPP

Total de R$
Total de R$
Total de R$
Total de R$

0,00
17.303.691,62
23.144.612,42
0,00
TOTAL GERAL R$ 40.448.304,07

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.
Ocorrendo em qualquer momento a criação de classe de credores não prevista neste plano, através
de decisão judicial, o credor desta nova classe, estará sujeito:
a) Sendo credor classe I (credores derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho) ao disposto no art. 54 da Lei 11.101/2005; e
b) Sendo credor classe IV (credores com garantia real) as condições gerais de pagamento
previstas para os credores da classe III (credores quirografários).

3.3. Plano de Reestruturação Operacional
Conciliantemente a este PLANO medidas de ajustes severas foram, estão e serão tomadas
pelas RECUPERANDAS, em especial:
a) Desenvolvimento de plano de contingência para futuras situações de inviabilidade.
b) Manutenção do sistema de arrendamento da Fazenda Novo Horizonte para os próximos 15
anos, o que apesar de reduzir expressivamente as possibilidades de receitas das atividades
de agricultura e pecuária, reduz o risco do negócio e deixa de demandar necessidades de
investimento e custeio, e consequentemente a necessidade de créditos bancários.

3.4. Plano de Reestruturação Financeira
3.4.1 Proposta de Pagamento aos Credores Sujeitos a Recuperação Judicial e
Aderentes2
O PLANO tem como escopo:
a) Preservar as RECUPERANDAS como unidade econômica geradora de empregos, tributos e
riqueza, assegurando assim o exercício de sua função social e sustentável;
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b) Superar sua atual situação econômica e financeira, recuperando-se com isso o valor da
empresa e de seus ativos; e

c) Atender aos interesses de seus credores indicando as fontes dos recursos e o cronograma de
pagamento.
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, as RECUPERANDAS se utilizarão em especial, mas não exclusivamente, dos
seguintes meios de recuperação:
- Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das obrigações vencidas e vincendas;
- Equalização de encargos financeiros;
- Alteração do controle societário; e
- Novação de dívidas.

3.4.1.1.
Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das
obrigações vencidas e vincendas
CLASSE II
Aos credores inscritos na Classe II o pagamento dos valores atualizados, nos termos do item
3.4.1.2.”a”, ocorrerá após aplicação de deságio equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) sobre
o valor devido, em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas mensais, vencendo-se a primeira no
13º (décimo terceiro) mês posterior a data de trânsito em julgado da decisão de homologação do
Plano de Recuperação Judicial.
CLASSE III
Condições gerais de pagamento: aos credores inscritos na Classe III o pagamento dos valores
atualizados, nos termos do item 3.4.1.2.”a”, ocorrerá após aplicação de deságio equivalente a 85%
(oitenta e cinco por cento) sobre o valor devido, em 168 (cento e sessenta e oito) parcelas mensais,
vencendo-se a primeira no 13º (décimo terceiro) mês posterior a data de trânsito em julgado da
decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial.

3.4.1.2. Equalização de encargos financeiros
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Em face da necessidade de equalização dos encargos financeiros, todas 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:
a)

Credores Classe II e III – condições gerais de pagamento:
I. Juros: Os valores sofrerão reajuste a partir da data da publicação da
homologação do PLANO por 2% (dois por cento) ao ano e serão devidos
juntamente com as parcelas de principal.
II. Inadimplemento: Até 30 (trinta) dias de atraso incidirá multa diária de 0,015%
(quinze milésimos 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 do PLANO, 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 crédito sujeito ao processo recuperacional, assim como a manutenção da
fonte geradora de renda, empregos e tributos.

3.4.1.3. Alienação de bens para aceleração do pagamento
A aprovação deste PLANO autoriza as RECUPERANDAS a proceder, até o levantamento da RJ, o
desmembramento da matrícula do imóvel para constituição de UPI – Unidade Produtiva Isolada,
ficando o possível comprador livre de quaisquer ônus, não havendo sucessão nas obrigações do
devedor.
Nos termos da LRF a venda ocorrerá pela modalidade de proposta fechada, mediante a entrega, em
cartório e sob recibo, de envelopes lacrados, a serem abertos pelo juiz, no dia, hora e local
designados no edital, lavrando o escrivão o auto respectivo, assinado pelos presentes e juntando as
propostas nos autos recuperacionais.
Os recursos serão direcionados obrigatoriamente para o pagamento dos credores, limitado aos
saldos devedores após aplicação das condições de pagamento previstas neste PLANO.
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Após o levantamento da RJ a UPI ou mesmo a totalidade do imóvel poderá ser vendida diretamente
aos possíveis interessados, porém fica a lavratura da escritura condicionada ao depósito, em conta
judicial, do total do saldo ainda devido aos credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.
O valor de venda, em qualquer das situações, não poderá ser inferior ao apontado no laudo de
avaliação juntado ao processo de RJ.

3.4.1.4. Novação de dívidas
Este PLANO, consoante a Lei 11.101/2005, implica em novação objetiva e real dos créditos
concursais, obrigando as RECUPERANDAS 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 contra as RECUPERANDAS 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. Todas as ações e execuções judiciais em curso contra
as RECUPERANDAS e seus garantidores, relativas aos créditos sujeitos ao presente processo de
recuperação judicial ou aderentes, serão extintas com o pleno cumprimento deste PLANO,
implicando ainda na automática, irretratável e irrevogável liberação e desoneração de todas as
garantias, 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 as RECUPERANDAS, a cancelarem os protestos
porventura efetuados pelo fato de não mais existir dívida mercantil ou de serviços não pagos,
enquanto o PLANO estiver sendo cumprido. A manutenção dos protestos, além de colidir com a
novação decorrente da aprovação do PLANO, causa indevida restrição ao crédito das
RECUPERANDAS.
Na ausência de providências dos credores, nos 60 (sessenta) dias subsequentes à 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 de dívida, cujos fatos geradores sejam anteriores ao
ajuizamento do pedido de recuperação judicial, podendo as RECUPERANDAS procederem à baixa
dos protestos e compensar os custos a isso inerentes com créditos que tenham em face dos
credores respectivos.
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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 as RECUPERANDAS e seus coobrigados.

4. Demonstração da viabilidade econômica (art. 53, II e III, LRF)
O estudo técnico elaborado por profissional habilitado desta assessoria (Leandro Reis Bernardes –
CRA 4329/RD e equipe CORECON 152/D PJ) demonstra a viabilidade econômica e financeira da
RECUPERANDA, promovendo a preservação de sua função social e o estímulo à atividade
econômica.

4.1 Premissas
As premissas assumidas na elaboração deste PLANO, fundamentadas nos balanços, documentos e
informações fornecidos e de responsabilidade dos sócios das RECUPERANDAS, 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, projetouse 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 das RECUPERANDAS.
O racional da projeção econômica e financeira segue a seguinte ordem de apresentação - situação
existente, projeções de receitas, projeções de custos e consolidação do Fluxo de Caixa:
I. Cenário financeiro atual: a primeira questão que buscamos responder, até mesmo antes do
pedido de recuperação judicial, quando possível, é se o processo recuperacional é o remédio
adequado. Apresentamos abaixo fluxo de caixa projetado alongando as dívidas de curto prazo existentes
em um cenário positivo de negociação administrativa (prazo de 48 meses e taxa de 1,5% am), aplicamos as
medidas de ajuste operacional e gestão com efeito caixa, e trabalhamos com as projeções de faturamento
consideradas para a modelagem do PLANO: as RECUPERANDAS não apresentam capacidade de

pagamento. Se lançadas as dívidas na forma originalmente contratadas o fluxo apresenta números
ainda piores.
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II. Faturamento: iniciando a construção técnica da demonstração do fluxo de caixa projetado,
partimos da projeção de faturamento com base no contrato de arrendamento, prevendo ainda a
continuidade desta receita por peio de renovação do contrato ou arrendamento a outros
produtores rurais após o fim da vigência do atual contrato.
A previsão de faturamento ocorre a partir da conversão em espécie da equivalência de 6 (seis)
sacas de soja por hectare apto à lavoura, pelo preço balcão que estiver sendo praticado pela
COMIGO de Montes Claros de goiás/GO, no dia do vencimento da obrigação, sobre a área
agricultável total de 1.400 (mil e quatrocentos) hectares, o que corresponde a previsão de 8.400
sacas por ano, em favor dos ARRENDADORES, em prestações anuais. Está sendo estimado um preço
médio de saca de soja para os próximos anos no valor de R$ 135,00.
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III. Custos: seguindo com nossas projeções, abrimos os custos variáveis e fixos, que são
fundamentados a partir da média histórica das operações de arrendamento, bem como nas
cláusulas contratuais do contrato de arrendamento vigente. Não se prevê aumento gradativo dos
custos fixos ao longo dos próximos anos, uma vez que há uma compensação na trava das receitas
(preço de venda médio) para os referidos anos.
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Impostos, abaixo demonstrados, calculados conforme as normas tributárias vigentes nesta data.

IV. Fluxo de Caixa com cronograma de pagamento previsto no item 3.4.1: projetadas as receitas e
os custos, inclusive com o cálculo e incidência dos impostos devidos, alcançamos o fluxo de caixa
projetado.
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.
Uma vez que não há como prever a exata data de realização da Assembleia Geral de Credores, o
ano I corresponde aos doze primeiros meses posteriores a aprovação do PLANO.
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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.
Os respectivos pagamentos serão realizados diretamente a cada credor, através de depósito
bancário, ficando sob a responsabilidade de cada um informar previamente os dados bancários
para depósito. Se até o levantamento da recuperação judicial o credor não informar os dados para
depósito, as RECUPERANDAS procederão depósito judicial da quantia devida durante o período,
dando por cumprido o plano até aquela data.
O PLANO poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes de seu
integral cumprimento, por iniciativa das RECUPERANDAS, mediante a convocação de Assembleia
Geral de Credores. Tais alterações dependerão da aprovação das RECUPERANDAS e da maioria dos
créditos presentes na Assembleia Geral de Credores, mediante a obtenção do quórum 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.
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A aprovação desde PLANO autoriza a venda dos bens relacionados no laudo de avaliação de ativos
juntado também nesta data, quando a razão for a necessária troca deles em face de sua
obsolescência tecnológica, operacional ou funcional.
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 das
RECUPERANDAS 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 as RECUPERANDAS
antecipem os compromissos previstos para este período, ocorrendo cenário econômico mais
otimista do que o projetado, poderá ocorrer o requerimento ao juízo para 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 Montes Claros de Goiás.

6. Conclusão
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 pelas
RECUPERANDAS, mantidas as projeções econômicas e financeiras, certifica que a aprovação do
PLANO representa a continuidade corporativa das RECUPERANDAS através da superação da crise
financeira, retomada da rentabilidade e equalização de seu fluxo de caixa, garantindo ainda o
pagamento dos credores sem riscos adicionais às relações originalmente estabelecidas antes do
pedido de recuperação judicial.
Goiânia, 14 de outubro de 2020.

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO
ADRIANA BUFAIÇAL RASSI DO PRADO
Argumento Assessoria e Projetos Ltda.
CRA/GO 01450-PJ
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