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1. Nota de Abertura 

  

O Grupo Cascão, através da empresa (1ª) Cascão Agribusiness e Participações S/A inscrita no CNPJ 

09.464.341/0001-92, com sede na Avenida Ary José Cascão, Qd. 27, Lotes 15/18, Residencial Fonte 

das Águas, Goiânia (GO), CEP 74.482-380, e das pessoas físicas (2ª) José César Cascão, brasileiro, 

solteiro, empresário, produtor rural, inscrito no CPF sob o nº 229.225.471-91, RG nº 788190 

SPTC/GO, residente e domiciliado na Avenida Ary José Cascão, Qd. 27, Lt. 15, Residencial Fonte das 

Águas, Goiânia (GO); e (3ª) Maria Aparecida de Abreu Cascão, brasileira, viúva, empresária, 

produtora rural, inscrita no CPF sob o nº 269.677.311-49, RG nº 210364 SPTC/GO, residente e 

domiciliado à Rodovia GO-070, Km 07, Sítio Recando dos Bandeirantes, Zona Rural, Goiânia (GO), 

denominada 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 23/07/2020, teve seu processamento deferido pela Exma. Juíza de Direito 

da 19ª Vara Cível e Ambiental da Comarca de Goiânia, Dra. Alessandra Gontijo Amaral, processo n° 

5360354-47.2020.8.09.0051, publicada no DJe/GO nº 3.044 de 05/08/2020. 

 

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: 05/08/2020 

Prazo 60 dias corridos:  05/10/2020 
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2. Aspectos Organizacionais das RECUPERANDAS 

 

2.1. Definição da Atividade Empresarial das RECUPERANDAS 
 

2.1.1 – Código e descrição das atividades econômicas principal 
 

- CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A 

68.10-2-01 – Compra e Venda de imóveis próprios  

 

- JOSÉ CÉSAR CASCÃO. Inscrição produtor rural 11.400602-4 

01.11-3-02 – Cultivo de milho. 

 

- MARIA APARECIDA DE ABREU CASCÃO. Inscrição produtor rural 11.125703-4 

01.11-3-02 – Cultivo de milho. 

 

 

2.1.2 – Código e descrição das atividades econômicas secundárias 

 

- CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A 

68.10-2-02 – Aluguel de imóveis próprios 

68.21-8-01 – Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 

68.22-6-00 – Gestão e administração da propriedade imobiliária 

41.10-7-00 – Incorporação de empreendimentos imobiliários 

41.20-4-00 – Construção de Edifícios 

49.30-2-01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 

 

- JOSÉ CÉSAR CASCÃO - Inscrição produtor rural 11.400602-4 

01.51-2-01 – Criação de bovinos para corte  

01.51-2-02 – Criação de bovinos para leite 

01.61-3-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 

 

- MARIA APARECIDA DE ABREU CASCÃO - Inscrição produtor rural 11.125703-4 

01.51-2-01 – Criação de bovinos para corte  

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: 

 

- CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Endereço: Avenida Ary José Cascão, Qd. 27, Lotes 15/18, Residencial Fonte das Águas, Goiânia (GO), 

CEP 74.482-380. 

 

b)  Capital Social:  

Sócio/Cotista % Nº de Quotas Valor Quota (R$) Total (R$) 

José César Cascão 99,0 161.370 1,00 161.370,00 

Maria Aparecida de Abreu Cascão 1,0 1.630 1,00 1.630,00 

                                         Total→ 100 163.000   163.000,00 

 

 

- JOSÉ CÉSAR CASCÃO - Inscrição produtor rural 11.400602-4 
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a) Endereço: Rodovia GO 336, KM 15, sentido Crixás (GO), s/n, Nova Crixás (GO), CEP 76.520-

000.  

 

b)  Capital Social:  

Sócio/Cotista % Nº de Quotas Valor Quota (R$) Total (R$) 

José César Cascão – Produtor 

Rural 100 10.000 1,00 10.000,00 

                                         Total→ 100 100.000   10.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

- MARIA APARECIDA DE ABREU CASCÃO - Inscrição produtor rural 11.125703-4 

 
a) Endereço: Rod. GO 336, KM 15, sentido Crixás (GO), s/n, Nova Crixás (GO), CEP 76.520-000.  

 

b)  Capital Social:  

Sócio/Cotista % Nº de Quotas Valor Quota (R$) Total (R$) 

Maria Aparecida de Abreu 

Cascão – Produtor Rural 100 10.000 1,00 10.000,00 

                                         Total→ 100 100.000   10.000,00 

 

2.3. Modelo de Gestão do Negócio 

 

A empresa CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A, bem como o arrendamento das 

propriedades rurais estão estruturadas seguindo o conceito de “Grupo Econômico”. A formação dos 

denominados Grupos Empresariais ou Econômicos, conjunto de sociedades empresariais 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 na gestão. 

 

Por questões estratégicas e de natureza familiar, o grupo mantém a operação empresarial de 

loteadora no município de Goiânia, bem como a gestão do arrendamento das propriedades rurais 

no município de Nova Crixas.  
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As RECUPERANDAS são administradas em conjunto, de forma unificada naquilo que a natureza da 

departamentalização exige. O principal gestor do grupo é o Sr. JOSÉ CÉSAR CASCÃO, o qual se 

dedica a gestão dos arrendamentos, bem como a gestão comercial da empresa CASCÃO 

AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A. O grupo conta ainda com um executivo, o Sr. Napoleão 

Coelho da Silva, o qual se dedica a gestão administrativa e financeira, bem como do 

acompanhamento dos contratos de arrendamento rural.    

 

O grupo, por meio de suas atividades empresariais e rurais, está departamentalizado por funções e 

atividades afins, previamente definidas e estruturadas por atividade. Ressalta-se ainda que em 

função de existir processos ou tarefas que não exigem dedicação exclusiva de um único 

profissional, em razão de baixa complexibilidade ou volume de atribuições, algumas funções 

correlatas mencionadas no organograma estão agrupadas em um mesmo colaborador, sob a 

operacionalização de uma equipe bastante “enxuta”. 

 

A seguir, a descrição dos principais gestores das RECUPERANDAS: 

 

Sr. JOSÉ CÉSAR CASCÃO – Diretor Geral Grupo Cascão 

• Formação: Curso superior incompleto de Engenharia Civil – UFMT – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO MATO GROSSO; 

• Histórico Profissional: 

o Agropecuarista, onde já atuou no passado como produtor de grãos e confinador; 

o Em abril de 2008 fundou a empresa Cascão Agribusiness e Participações S/A, tendo 

como principal objetivo implantar vender e administrar o loteamento urbano 

denominado Residencial Fonte das Águas; 

o Como diretor Geral, criou estratégias de lançamento, define políticas de 

comercialização, mídias e investimentos financeiros para alavancagem do negócio. 

 

Sr. Napoleão Coelho da Silva – Gestor Administrativo - Financeiro do Grupo Cascão 

 

• Formação: Administração de Empresas e Bancária pela Universidade Bamerindus, 

ministrado pela FACH – Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas Goiânia – GO. 

• Histórico Profissional: 

o Dez/2011 a Set/2020 – Cascão Agribusiness e Participações S/A; - Administração 

financeira. 

o Jan/2010 a Nov/2011 – Cotril Administração e Participação Ltda. Holding do Grupo 

Cotril, Goiânia – GO; - Gestão executiva => Patrimônio, Frota, Almoxarifado, 

Compras/Materiais, Manutenção e Serviços. 

o Abr/2004 a Ago/2006 – Tradição Tintas; - Sócio proprietário. 
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o Set/1983 a fev/2004 – Banco Bamerindus / HSBC Bank Brasil S/A; - Sete últimos anos 

Gerente Titular de Agencias. 



2.3.1 – Organograma (Pós Reestruturação) 
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2.3.2. Missão (CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A) 

 

Proporcionar desenvolvimento as cidades e qualidade de vida a sociedade através da estruturação 

e gestão de loteamentos, buscando a satisfação de nossos clientes, respeitando e contribuindo com 

o meio ambiente, bem como proporcionando crescimento profissional aos nossos colaboradores e 

retorno financeiro justo aos sócios proprietários.  
 

2.3.3. Visão (CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A) 

 

Ser reconhecida como uma empresa de atuação imobiliária de credibilidade e associada a produtos 

e serviços de alta qualidade. 

 

2.3.4. Valores (CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A) 

 

Honestidade, Confiabilidade, Trabalho, Satisfação de Nossos Clientes, Respeito ao Meio Ambiente, 

e Responsabilidade social. 

 

2.3.5. Controles Gerenciais (CASCÃO AGRIBUSINESS E PARTICIPAÇÕES S/A) 
 

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

 

1. Software “UAU” (GLOBALTEC) – Software dedicado a gestão e controle de dados e 

informações de empreendimentos imobiliários, com módulos para os setores de vendas, 

financeiro, fiscal, segurança e obras; 

2. Planilhas em Excel para controles específicos de resultados. 

 

2.3.6. Políticas sociais e ambientais  

 

Social: O Grupo realiza doações esporádicas a instituições de caridade, doações de cestas básicas a 

colaboradores no final do ano e ainda disponibiliza mecanismos de crescimento profissional quando 

oportuno.  

 

Ambiental: A empresa segue rigorosamente a legislação ambiental vigente, dedica a preservação de 

áreas, reconstituição de áreas de preservação permanente. Possui um trabalho junto ao 

loteamento urbano denominado Residencial Fonte das Águas dedicado a preservação das represas, 

com vigilância para não deixar que haja degradação.  
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No caso dos arrendamentos rurais, exige por parte dos arrendatários para que eles sigam 

rigorosamente a legislação ambiental a que se aplica.  

2.3.6. Histórico 

As atividades tiveram início com as operações rurais da família, onde o Sr. José César Cascão 

sempre esteve a frente dos negócios, tendo atuado por anos como produtor de grãos e confinador. 

A Sra. Maria Aparecida de Abreu Cascão sempre acompanhou e compartilhou das decisões do dia a 

dia que a atividade demandava. 

Durante anos as atividades rurais proporcionaram resultados satisfatórios do ponto de vista 

financeiro e operacional, até que com a incidência e instabilidade das diversas variáveis que 

compõem o agronegócio, bem como as crises econômicas, a operação passou a apresentar 

resultados negativos. Na ocasião, a ideia de arrendar as propriedades rurais foi tomando forma 

para ser a solução mais viável para continuidade e manutenção da propriedade rural. 

Com o espírito empreendedor e também com o propósito de diversificar os negócios, bem como 

fortalecer as finanças da família, o Sr. José César Cascão identificou oportunidade de desenvolver 

um loteamento em uma área, na época ainda imóvel rural, de propriedade familiar. A área por 

estar situado muito próximo a Goiânia (GO), no sentido noroeste da cidade e em uma região com 

expressivo potencial de desenvolvimento econômico e demográfico, foi fator primordial para a 

tomada de decisão em realizar tamanho investimento. A expectativa, além do referido retorno 

financeiro, era de contribuir com o desenvolvimento urbanístico da região, através da estruturação 

de condições para novas moradias com acessibilidade adequada às famílias já instaladas ou que 

trabalhavam na referida região, além de outros impactos relevantes tais como geração de 

empregos, crescimento e fortalecimento da cadeia produtiva do comércio local, valorização do 

mercado imobiliário, entre outros.  

Desta forma, mesmo sem a devida experiência técnica no setor imobiliário, em especial de 

loteamentos, em 2008 o Sr. José César Cascão formalizou o negócio através da constituição 

empresarial do loteamento e por aproximadamente 02 anos se dedicou ao atendimento da 

legislação para implantação do loteamento - questões documentais e infraestrutura requerida.  

No ano de 2010, as vendas iniciaram com um arrojado projeto para duas etapas, totalizando 1.588 

lotes a serem comercializados. As vendas iniciaram de forma satisfatória, correspondendo as 

expectativas do empreendedor.  

No entanto, a partir de 2014, com a ocorrência de diversas crises econômicas, além da incidência 

de outras variáveis que impactaram e impactam direta e indiretamente o negócio, o volume de 

vendas passou a sofrer expressivas reduções, bem como o volume de devoluções/distratos 

começaram a aumentar. Estes fatores vêm ao longo do tempo resultando em grandes inconstâncias 

no fluxo de caixa da empresa, ocorrência de prejuízos e consequentemente, um expressivo 

acúmulo de dívidas, tornando a saúde financeira da empresa totalmente comprometida e inviável 

para seu soerguimento, caso não haja o apoio de um processo judicial de recuperação.  
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2.4. Mercado  

 

2.4.1. Principais produtos e serviços 

 

As RECUPERANDAS atuam no segmento de comercialização de lotes e administração da carteira de 

recebíveis do loteamento próprio deonominado Residencial Fonte das Águas, situado em Goiânia 

(GO), bem como com o arrendamento de duas propriedades rurais, situadas no município de Nova 

Crixás (GO).  

 

Está sendo previsto, a partir do ano III deste plano, a inclusão da prestação de serviços de venda e 

administração de loteamento de terceiros, a fim de obter novas fontes de receitas e 

consquentemente melhorar a viabilidade do grupo neste período de soerguimento.  

 

Para melhor entendimento, as duas unidades de negócios das RECUPERANDAS, imobiliário e rural, 

estarão estruturados separamente a seguir, abrangendo suas principais características.  

 

 

Do Loteamento Residencial Fonte das Águas 

 

Empreendimento criado em 2008 e com início das vendas em 2010, foi planejado para venda em 

duas etapas. São 1.588 lotes, tendo atualmente um estoque disponível de 448 unidades para 

venda.  

 

O empreendimento possui toda infraestrutura necessária, tais como asfalto, meio-fio, sarjetas, 

galerias, energia, postes de iluminação, água proveniente da SANEAGO, 04 represas naturais, 

paisagismo, palmeiras, bosque, entre outros.  

 

Quanto aos lotes disponíveis para venda, os mesmos se apresentam em 03 (três) diferentes 

configurações: 

 

1. Lotes denominados “Lote Padrão”: São aqueles correspondentes aos lotes situados 

nas ruas do loteamento, no meio das quadras. O preço médio deste produto é de R$ 

131.340,00, com tamanho de 200 m2 e representa 65% do atual estoque de 

produtos disponíveis.  

2. Lotes denominados “Lote de Avenida”: São aqueles correspondentes aos lotes 

situados nas avenidas do loteamento, no meio das quadras. O preço médio deste 

produto é de R$ 241.340,00, com tamanho de 200 m2 e representa 25% do atual 

estoque de produtos disponíveis. 

3. Lotes denominados “Lote de Esquina”: São aqueles correspondentes aos lotes 

situados em esquinas, sejam em ruas ou avenidas. Esta categoria apresenta 
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tamanhos diversos e um valor financeiro de venda de 20% a mais sobre o preço dos 

lotes padrão ou lotes de avenida. O preço médio deste produto é de R$ 157.608,00 

para os lotes de padrões de esquina e de 289.608,00 para os lotes de avenida de 

esquina. Os mesmos representam 10% do atual estoque de produtos disponíveis. 

 

É importante mencionar que em média 10% dos lotes vendidos retornam ao estoque da empresa 

por meio de distratos formalizados, onde a empresa restitui em igual período o pagamento ao 

mutuário, após a aplicação dos devidos cálculos de multas e juros, conforme previsto em contrato.  

 

 

Ilustrações Gráficas do Loteamento Residencial Fonte das Águas 
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Dos Arrendamentos 

 

Corresponde a dois instrumentos particulares de arrendamento de imóvel rural para fins de 

exploração de pecuária (cria, recria e engorda), no complexo denominado “Fazenda Paraíso do 

Boi”, situda no municínio de Nova Crixás – GO.  

 

Os arrendamentos abrangem área total de 484 hectares com pastos formados, devidamente 

cercada com arame liso, bem como casas, galpões, mangueiras e outros cedidos pelo arrendador. 

Os mesmos correspondem a receita média mensal de R$ 35.000,00.  

 

O atual contrato de arrendamento vigente teve início em 10 de junho de 2019 com vencimento em 

10 de junho de 2024. Ao final deste referido contrato, as partes podem renovar em comum acordo 

ou o arrendador poderá ofertar o arrendamento para outros interessados. Vale a pena ressaltar a 

expressiva demanda por arrendamentos na região, a qual é apelidada de “Capital do Boi”, por 

possuir o maior rebanho de bovinos do estado de Goiás.  

 

2.4.2. Clientes 

 

Os principais clientes das RECUPERANDAS se dividem em duas categorias, tendo em vista as duas 

unidades de negócios distintas que compõem o grupo: Divisão Imobiliária e Divisão Rural.  

 

Para melhor entendimento, será apresentado a seguir o perfil de clientes de cada unidade de 

negócio, com suas principais características.  

 

Do Loteamento Residencial Fonte das Águas 

 

O público alvo é pertencente as classes sociais denominadas “C” e “D”, ou seja, população de classe 

média baixa. A carteira de clientes é bastante pulverizada, não existindo concentração de 

compradores. Em média são: 

 

• Ocupação: Trabalhadores de um modo geral, com atividades profissionais 

estruturadas na região Noroeste de Goiânia (GO);  

• Fatores de influência para compra: trabalho, amigos e família. Muitos buscam a 

compra do imóvel por possuírem amigos ou familiares que já moram na região; 

• Motivos de compra:  

o 80% como opção de moradia, em função de terem trabalho ou família na 

região e buscam uma melhor conveniência e/ou eficiência nos 

deslocamentos necessários no dia a dia. Foi observado ainda 

compradores que buscaram qualidade de vida, em função do residencial 
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estar situado em região de trânsito leve e a existência de áreas verdes e 

as represas.  

o 20% são investidores, os quais aguardam a devida valorização imobiliária 

para posterior venda ou construção de imóveis. 

 

Dos Arrendamentos 

 

Os arrendamentos são ofertados a pecuaristas, que atuam com cria, recria e engorda de bovinos, e 

que normalmente já possuem operações rurais na região de Nova Crixás, utilizando as propriedades 

como complemento de área para expansão do volume bovino (normalmente produtores que não 

tem interesse em imobilizar capital com aquisição de propriedades).  

 

A região de Nova Crixás atrai um expressivo volume de investidores e pecuaristas para cria, recria e 

engorda de bovinos, principalmente por apresentar uma vocação natural ao negócio, bem como 

por deter características bastante estratégicas, como: 

 

• Região com maior rebanho do estado; 

 

• Condições climáticas e demográficas da região permitem excelente produtividade na 

pecuária; 

 

• Proximidade a importantes polos consumidores; 

 

• Apresenta estrutura de fornecimento de insumos adequada a atividade de pecuária; 

 

• Situada a 5 km da GO 164 – principal via de escoamento da região; e 

 

• O município de Nova Crixás está situado a 87 km do município de Mozarlândia, onde está 

localizado uma importante unidade do Frigorífico JBS, comprador de um expressivo volume 

de bovinos para abate.  

 

2.4.3. Principais fornecedores 

 

No que tange a operação imobiliária do Grupo Cascão, os principais fornecedores correspondem a 

empresas ofertantes de produtos e serviços destinados as demandas de manutenções mensais e 

benfeitorias do loteamento, tais como asfalto, meio-fio, roçagem, entre outros. Abrange ainda a 

demanda de materiais de escritório, limpeza, combustíveis, produtos e equipamentos de 

informática, serviços em publicidade e correlatos para o funcionamento da área administrativa e 

comercial da empresa. 
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Desta forma, os principais fornecedores para este segmento correspondem a empresas dos mais 

diversos segmentos, tais como: 

• Lojas de materiais de construção; 

• Empresas de Engenharia Civil e Elétrica; 

• Empresas fabricantes ou distribuidoras de Cimento, Massa Asfáltica, Pré – Moldados e 

Concretos; 

• Lojas de Tintas e correlatos; 

• Lojas de produtos agropecuários; 

• Papelarias; 

• Supermercados e Distribuidoras de produtos de limpeza; 

• Postos de Combustíveis; 

• Autônomos prestadores de serviços, tais como pedreiros, carpinteiros, eletricistas, 

jardineiros, roçadeiros, entre outros; 

• Etc. 

 

A empresa adota uma política de compra denominada fornecedores preferenciais, onde se 

estrutura parceiras e melhores condições de compras. Porém, é importante ressaltar, a expressiva 

disponibilidade de outros fornecedores para atender toda sua demanda de insumos, seja na região 

do loteamento, seja na Grande Goiânia, não gerando assim dependência de fornecedores.  

 

No que tange aos principais fornecedores para a operação de arrendamento rural não existe uma 

política de fornecedores preferencias, visto serem serviços que ocorrem na maioria das vezes com 

periodicidades distantes ou pontuais. Sem contar que a manutenção da propriedade por ser 

repassada ao arrendatário, como ocorre no atual contrato.  

 

2.4.4. Principais Concorrentes 

 

No que se refere a operação imobiliária do Grupo Cascão a concorrência é bastante expressiva. 

Desta forma, ao longo dos últimos anos observou-se em Goiânia (GO) o lançamento de dezenas de 

loteamentos nesta região, bem como nos munícipios próximos, como Goianira e Trindade.  

Ressalta-se que a região dispõe ainda de dezenas de outras áreas com perfil para que no futuro, 

seja a curto, médio ou longo prazo, venham a se tornar loteamentos/residenciais.  

 

Neste caso, os principais concorrentes para este segmento se configuram em loteadoras com alto 

poder econômico para aquisição ou permuta de áreas, realização de infraestrutura e ainda para 

realização de ações comerciais e publicitárias.  Registra-se ainda a ocorrência de concorrentes de 
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menor porte, estruturados por meio de proprietário de áreas em parceria com imobiliárias ou 

loteadoras.  

 

A cada dez lotes lançados na Região Metropolitana, quase 7 estão em Goiânia, Trindade e Goianira. 

Juntas, elas concentram 69,1% dos lançamentos de lotes nos últimos anos, segundo a última 

análise sobre lançamentos horizontais em Goiânia e Região Metropolitana, realizada pelo Secovi 

Goiás juntamente com a Associação dos Desenvolvedores Urbanos (ADU), Sindicato da Habitação 

do Estado de Goiás (Secovi-GO) e através do instituto de pesquisa Brain. 

 

Goiânia responde por 21,7% dos lançamentos, Goianira ocupa a segunda posição no ranking de 

lançamentos da região metropolitana, com 21,1% das ofertas lançadas, e 17,1% estão em Trindade. 

 

As principais loteadoras atualmente são: 

• Polo Imóveis; 

• Rizzo Imóveis; 

• Mac Empreendimentos Imobiliários; e 

• Tropical Imóveis. 

 

Quanto aos principais loteamentos com disponibilidade de vendas de lotes na região e que 

compõem uma concorrência direto, temos: 

 

• Residencial Triunfo, etapas 01, 02, 03 e 04; Goianira – GO; 

• Residencial Dom Bosco – Goiânia - GO; 

• Residencial Três Rios – Goianira - GO; 

• Residencial São Francisco - Trindade; e 

• Residencial Paineiras – Goiânia. 
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Com relação as operações de arrendamento, os concorrentes são basicamente outros proprietários 

de imóveis rurais na região de Nova Crixás, 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 à oferta, ou seja, a 

quantidade de investidores/pecuaristas que buscam propriedades rurais para arrendamento, 

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 de comercialização atual 

  

2.4.5.1. Políticas de compras 

 

Considerando a atual situação vivenciada pelas RECUPERANDAS, 95% das compras estão sendo 

realizadas à vista, sistemática que deve ocorrer até a homologação do PLANO.  Com sua aprovação, 

projeta-se uma sensível e limitada retomada do crédito. No entanto, mesmo atingindo o volume de 

comercialização estimado ao longo dos próximos anos, manterá maior parte das compras com 

predominância a vista - 85% à vista e 15% a prazo (prazos médios de pagamentos de 21 dias). Isto 

se dará em razão de se obter melhores condições negociais e por questões pertinentes a concessão 

de crédito durante e pós recuperação judicial. Antes do período de crise, a empresa atuava com 

uma política de compras com concentração a prazo, chegando a 70% nesta modalidade, com prazos 

médios de até 30 dias. O área de compras para as duas unidades de negócios ocorrem no setor de 

operações da empresa Cascão Agribusiness e Participações S/A (Loteadora). 

 

2.4.5.2. Políticas de vendas 

 

O arrendamento é formalizado através de instrumento particular, normalmente estabelecido para 

vigência de 01 (um) a 05 (cinco) anos.  O contrato atual foi celebrado para 05 anos e proporciona o 

recebimento mensal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  

 

Na operação de loteamento, estes são ofertados nas condições a vista ou prazo. As 

comercializações a vista, considerando o histórico de vendas das RECUPERANDAS, representa 

menos de 1% de todo o volume. A vendas a prazo ocorrem por meio de financiamento próprio e 

são ofertadas em três planos: sendo 196 meses, 210 meses e, o principal, 220 meses, que 

corresponde a 98% das vendas a prazo. Aplica-se IGPM anual como fator de correção monetária.  
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Em função da prática do mercado, esta política tende a se manter durante e pós o processo 

recuperacional. 

 

É importante reiterar que em média 10% dos lotes vendidos retornam ao estoque da empresa por 

meio de distratos formalizados, onde a empresa restitui em igual período o pagamento ao 

mutuário, após a aplicação dos devidos cálculos de multas e juros, conforme previsto em contrato.  

 

2.4.5.3. NCG 

 

É importante ressaltar que ocorrendo as compras com maior predominância à vista (85%), em 

função de melhores condições negociais e principalmente pela condição da recuperação judicial, 

acrescido de vendas com recebimento a prazo (99%), gera-se uma significativa necessidade de 

capital de giro para a operação. O NCG é de expressiva relevância para a estruturação e gestão de 

vendas de um loteamento, visto que se demanda, em média, desde a concepção do produto até a 

sua liberalidade para vendas, cerca de 02 anos de investimento em infraestrutura e atendimento a 

questões legais. Durante todo o período de vendas também há necessidade de capital de giro, visto 

as necessidades de manutenções e benfeitorias necessárias a funcionalidade do loteamento, bem 

como em função da ocorrência das inadimplências, distratos e oscilações nas vendas. Este 

montante, o qual será demonstrado a seguir nas planilhas financeiras, passa a ser um dos fatores 

essenciais para viabilizar a recuperação do grupo.  

 

A título de informação, a estruturação de um novo loteamento para aproximadamente 300 lotes 

atualmente, a partir da efetivação da aquisição de uma área ou por meio da celebração de parceria, 

estima-se um investimento para infraestrutura e legalização na ordem de R$ 2,0 milhões.  

Considerando ainda que toda esta infra e documentação demanda em média 02 (dois) anos para 

sua realização, a capacidade de investimento e o NCG se destacam como fatores decisivos para 

lançamento de novos produtos (loteamentos). A situação se aplica de igual forma para as atividades 

rurais de pecuária, visto o alto valor de investimento para aquisição e para manutenção (manejo, 

alimentação, insumos e correlatos) de matrizes, novilhas (ou garrotes) ou bezerras(os), que 

dependendo da idade ou ciclo, irão gerar condições adequadas de venda somente depois de um 

período de 02 (dois) anos de trabalho.  

 

Considerando o atual cenário econômico do país e a situação financeira das RECUPERANDAS, as 

opções de lançamento de novos loteamentos ou de exercer a atividade econômica de pecuária, 

estão praticamente descartados pela incapacidade de valores para investimentos e manutenções 

necessárias nestes dois segmentos.  

 

2.4.5.4. Comissões & Força de Vendas 
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Para as operações de loteamento remuneram a título de comissões para os profissionais dedicados 

as vendas, corretores de imóveis, o percentual de 2,8% sobre o valor das vendas. O valor total desta 

comissão normalmente é solicitado na negociação como “entrada” do referido financiamento.  

 

Atualmente a equipe de venda é formada por 05 corretores e 01 gerente de vendas, também 

corretor. Os corretores de imóveis atuam como autônomos independentes, ou seja, sem vínculo 

empregatício.  

 

Não há comissões para as operações de arrendamento rural.  

 

2.4.5.5. Fluxo do Processo de Comercialização 

 

Nas operações de loteamento, existem stands de venda às margens da GO-070, onde se dá início ao 

Loteamento Residencial Fonte das Águas. Também existe um escritório de vendas dentro do 

loteamento. Ambas as estruturas recebem clientes que fazem visitas espontâneas ou agendas 

através de contatos telefônicos, que normalmente foram impulsionados por anúncios publicitários. 

O Corretor de imóveis faz a apresentação de todo o empreendimento, das condições comerciais, 

além de definir com o cliente o lote desejado. Caso o negócio seja fechado, é elaborada uma 

proposta e encaminhada para o setor administrativo, o qual avalia o cadastro e condições de 

crédito para aprovação do financiamento. Concluído esta etapa de forma positiva, é elaborado o 

contrato de compra e venda, pagamento da entrada e emissão do carnê das parcelas.  

 

Não há fluxo comercial para as operações de arrendamento, onde é feito no dia estabelecido em 

contrato pelo arrendador, o crédito em conta por parte do arrendatário.  

 

2.4.5.6. Logística & Compras 

 
As compras de insumos para as referidas manutenções são realizadas com base em relatório de 

demanda, o qual é aprovado pelo diretor ou gestor do Grupo Cascão, seja para as operações de 

loteamento, seja para as operações de arrendamento. É realizado cotação com no mínimo 02 

fornecedores e posteriormente emitido a aprovação de compra.  

 

2.4.5.7. Estratégias de marketing 

 

Para as operações de loteamento, foram utilizadas nos últimos 03 (três) anos como ações de 

marketing as seguintes estratégias: 

 

• Atualização dos painéis publicitários de acesso ao loteamento;  
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• Atualização das placas de sinalizações do loteamento; 

• Decoração com placas de endereçamento nas ruas internas do loteamento; 

• Manutenção dos pontos de vendas com tendas customizadas, painéis decorativos, mastros 

com bandeiras e animação visual com adereços; 

• Manutenção das quadras para apresentação dos lotes aos possíveis compradores; 

• Atuação mensal nas redes sociais do Facebook e Instagram; 

• Prospecção por parte da equipe de vendas; 

• Manutenção do site e atualização de novos conteúdos e atendimento dos canais digitais; 

• Campanhas mensais e regulares junto aos canais do Google e Youtube; 

• Produções de vídeo para campanhas de televisão para divulgação do loteamento; 

• Merchandisings com apresentadores de televisão em programas com o mesmo público alvo; 

• Veiculação de carro de som em demais bairros que compõem a região noroeste; 

• Aquisição de uniformes para padronização da equipe de vendas; 

• Confecção de folders e panfletos com informações e imagens do loteamento; 

• Veiculação de encartes e anúncios no Jornal “Daqui”, que abrange o mesmo público alvo em 

questão; 

• Atualização periódica de papelaria institucional, tais como capas de carnês, papel timbrado, 

envelopes, pasta de contrato, pasta de proposta, cartões de visita, etc. 

 

Em média se destinou 2% do valor total previsto de vendas como orçamento em ações 

mercadológicas nos últimos anos. Com o novo cenário financeiro que o Grupo vem atravessando, 

foi reformulado todas as estratégias publicitárias visando reduzir custos, mantendo assim somente 

mídias com melhor relação custo benefício público e valores. São elas: Facebook, Instagram, 

Google, Youtube e manutenção de painéis. Desta forma, o orçamento utilizado atualmente e 

previsto para os próximos anos é de 0,7% sobre o VGV. 

 

Para as operações de arrendamento, não se utiliza ações marketing com o propósito de divulgação 

dos imóveis rurais.  

 

2.5. Diferenciais Competitivos 

 

Os principais diferenciais do Grupo Cascão são: 

 

• Dedicação, experiência e presença constante do sócio Sr. José Cesar Cascão no dia a dia dos 

negócios; 

• Gestão “enxuta” e adequada a atividade de loteamento e ao arrendamento; 

• Gestão verticalizada do loteamento e dos arrendamentos rurais, onde realiza toda a 

operacionalização de comercialização, gestão da carteira, recebimento, cobrança e 

manutenções. Estende-se ainda a execução própria da maior parte das manutenções; 
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• Loteamento classificado como um produto diferenciado devido a sua localização estratégica, 

uma vez que está situado as margens da Rodovia GO-070, saída para Inhumas (GO), com 

ligação aos municípios limítrofe Goianira (GO) e Trindade (GO). Está situado a menos de 10 

minutos do Hospital de Urgências HUGOL, 15 minutos do Portal Shopping e do importante 

Terminal Rodoviário Padre Pelágio;   

• O loteamento possui ótima infraestrutura, contemplando galerias fluviais, água da 

SANEAGO (único da região), energia, meio fios, 04 represas naturais, manutenção em dias, 

preservação e vigilância das áreas denominadas APP, entre outros; 

• Os imóveis rurais estão situados em uma das mais importantes regiões da pecuária Goiana, 

sendo a cidade de Nova Crixás com maior número de rebanho do estado e apelidada de a 

“Capital do Boi”. 

 

2.6. Análise econômica do setor  

 

2.6.1- Panorama  

 

➢ Setor Imobiliário no Brasil: 

o O mercado imobiliário é um dos maiores motores da economia brasileira; 

o Em 2019, o setor imobiliário foi responsável pela geração de 10% dos novos postos de 

trabalho com carteira assinada do País, gerando 948 mil empregos com carteira assinada 

naquele ano; 

o Segundo o Banco Mundial, menos de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro é 

representado pelo crédito imobiliário, isso mostra o quanto o Brasil está pouco 

desenvolvido, já que um país como a Espanha tem 46% do seu PIB em crédito imobiliário; 

o A oferta de imóveis no segundo semestre de 2019, de acordo com a CBIC, é composta, em 

sua maioria, por empreendimentos de 2 dormitórios, representando 48,4% do total na 

região Centro-Oeste e 67,8% na região Sudeste; 

o Segundo estudo da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, produzido com base na 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015, o Brasil possui um déficit 

absoluto de 6.356.000 habitações. 

 

 

➢ Efeitos da Crise no Setor Imobiliário entre 2014 e 2018 

o A situação econômica do país se deteriorou com rapidez a partir de 2014. Além do 

desemprego, inflação alta, juros elevados, e a consequente perda de poder aquisitivo 

contribuíram para a paralisação do mercado imobiliário; 

o De dezembro de 2014 a setembro de 2018, o valor dos imóveis caiu 18%. A perda observada 

foi real, ou seja, já descontando a inflação; 

o Entre 2014 e 2018, o número de ocupados no setor, entre formais e informais, encolheu 

14,4%, maior retração entre os segmentos que compõem a Pesquisa Nacional por Amostra 

https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/09/05/internas_economia,986224/preco-de-imovel-acumula-queda-real-de-18.shtml
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de Domicílios (Pnad) contínua, do IBGE. Ao diminuir de 7,8 milhões para 6,7 milhões, os 

empregos na construção passaram a responder por 7,3% da mão de obra no país, ante 8,5% 

há quatro anos; 

o No segmento de incorporadoras o número de postos de trabalho foi reduzido de 2,5 milhões 

de trabalhadores, em 2014, para 1,3 milhão em 2018; 
o  As incorporadoras estiveram entre as maiores prejudicadas pela crise, já que ocorreu 

um aumento de 60% nas ações de distrato. Ou seja, a devolução de imóveis comprados na 

planta disparou em 2017, em relação ao ano anterior. 

o Em 2016, A crise no mercado imobiliário puxou a queda de arrecadação em 4 das principais 

capitais brasileiras até fevereiro. O tributo municipal mais afetado foi o Imposto sobre 

Transmissão de Bens e Imóveis, o chamado ITBI. 

 

➢ Recuperação 

 

o De acordo com o IBGE, após 5 anos de quedas acentuadas entre 2014 e 2018, o PIB da 

Construção Civil apresentou um aumento de 0,3% em 2019. Ainda que o número represente 

um crescimento tímido, demonstra que o setor imobiliário e da construção está terminando 

um ciclo ruim; 

o Os Indicadores Imobiliários Nacionais do segundo semestre de 2019 mostram que os 

lançamentos de imóveis apresentaram um aumento de 11,8% em relação ao mesmo 

trimestre do ano anterior. Em contrapartida, um aumento de 15,4% em comparação com o 

trimestre anterior; 

o As vendas também apresentaram um aumento de 16% em relação ao mesmo trimestre do 

ano anterior e um aumento 12,1% na comparação com 2019/1. A oferta final apresentou 

uma queda de 8,7% em relação ao mesmo trimestre de 2018 e uma queda de 3% em 

relação ao trimestre anterior; 

o Entre janeiro e maio de 2020, 127,55 mil unidades foram financiadas, entre aquisições e 

construções, o que significa um crescimento de 19,3% em relação ao mesmo período do ano 

passado; 

o De acordo com dados da RAIN Inteligência Corporativa, em parceria com CBIC, das pessoas 

que pensavam adquirir um imóvel, 22% efetivaram a compra no mês de junho, seis pontos 

percentuais a mais que março e três superiores a abril, com destaque para as regiões Sul e 

Centro-Oeste, que obtiveram um crescimento acima de 20% cada. A região Sudeste se 

manteve estável: de 26% em março para 25% em junho; 

o De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), líder na concessão de financiamento para casa 

própria com quase 70% do crédito imobiliário do país, só no primeiro semestre de 2020, as 

contratações alcançaram a marca de R$ 48,2 bilhões, que representa um crescimento de 21,73% em 

relação ao mesmo período do ano passado. No mês de junho, a CEF atingiu o volume de R$ 11,1 

bilhões em financiamentos habitacionais, mantendo a liderança no mercado imobiliário; 

o Por conta da crise provocada pela corona vírus, o Banco Central baixou consideravelmente a 

taxa básica de juros nos últimos meses, deixando a Selic no menor patamar da história, 

https://veja.abril.com.br/blog/cidades-sem-fronteiras/crise-leva-a-aumento-de-60-nos-distratos-de-imoveis-na-planta-e-abre-debate-sobre-como-evitar-essas-desistencias/
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atualmente em 2,25%. Com a Selic baixa e, consequentemente, reduções nas taxas de juros 

de financiamento imobiliário nos bancos, o momento tornou-se extremamente favorável 

para quem tem renda estável e capacidade de pagamento; 

o A Fundação Getúlio Vargas (FGV) sugere que a demanda habitacional no Brasil é de 14 

milhões de moradias até 2025. Com a recuperação econômica ainda em estágio de 

retomada, os preços permaneceram convidativos.  

 

2.6.2- Mercado Imobiliário 

 

O mercado imobiliário, o qual pertence ao setor da construção civil, é muito peculiar quando 

comparado aos demais setores da economia. A imobilidade espacial dos seus produtos faz com que 

a oferta se restrinja as condições locais de produção. 

 

Outra peculiaridade do ramo imobiliário é relativa à sua dinâmica de mercado, tendo em vista que 

a determinação dos preços deste setor varia de acordo com a oferta e a demanda de imóveis, além 

de ser influenciado pela legislação e pelos investimentos públicos e privados. 

 

O mercado imobiliário brasileiro vivenciou durante sua história até o período atual, fases marcadas 

e influenciadas por diversos fatores, como o político, industrial, social e econômico, conforme 

demostrado a seguir. 

 
 

2.6.2.1- Evolução do Mercado Imobiliário no Brasil 
 

➢ 1964 a 1977 — Milagre Econômico 
Em 1964, foram instituídas as bases legais e financeiras de crédito, o que proporcionou ao país um 

crescimento sem precedentes com a criação do Banco Nacional da Habitação (BNH) e o sistema de 

crédito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) lastreado pela poupança e FGTS, garantia 

hipotecária, juros relativamente baixos para a época, tabela Price e amortização em até 15 anos. 

Com isso, o mercado imobiliário passou por um crescimento bem acentuado. Este período de 13 

anos ficou conhecido como o período do milagre econômico. 

➢ 1978 a 1993 — Década Perdida 
O ano de 1978 marcou o início de um período de declínio, prejudicando os negócios imobiliários em 

toda a década de 80. Nesse período, as construtoras e incorporadoras eram basicamente empresas 

familiares, sem maturidade, experiência corporativa, mercadológica ou financeira. Elas assumiram 

o papel de agente financeiro, porém o crédito ficou caro e restrito. Com os diversos planos 

econômicos fracassados, crise, inflação nas alturas e sem alternativa de crédito, em 1986 foi 

decretada a falência do SFH como sistema de crédito. Por tudo isso esse período foi chamado 

de Década Perdida. 
 

➢ 1994 a 2012 — Crescimento Econômico 
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Em 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos refletiu de forma negativa em todo o mundo. Foi 

justamente neste pós-crise que a economia brasileira começou a dar sinais de prosperidade e o mercado 

imobiliário seguiu a mesma tendência. Uma vez que com uma economia fortalecida e estável, há uma 

melhora na empregabilidade, na renda e na confiança do consumidor com o futuro, características que 

garantem condições propícias para o investimento em um imóvel. 

 

De acordo com levantamento global feito em 54 países pelo Banco de Compensações Internacionais 

(BID, na sigla em inglês), instituição que funciona como o banco central dos bancos centrais, a valorização 

imobiliária no Brasil foi de 121% nos cinco anos seguintes ao período pós-crise de 2008. Entre 2008 e 

2011, a valorização anual ficou acima dos 20%. 

 

Acompanhando a valorização imobiliária também houve a expansão significativa no crédito para 

aquisição de imóveis. E a alta demanda pressionou também a valorização dos preços dos imóveis. 

 

Com a economia forte e estável, apesar da crise externa de 2008, foi possível que empresas se 

capitalizassem com recursos do Mercado de Capitais (IPO). A alienação fiduciária e as fortes 

garantias de empréstimo abriram um leque de ofertas para todas as faixas de renda, 

principalmente a baixa renda, incentivado pelo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) 

/ Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). 

 

Mudanças regulatórias tornaram mais seguro para os bancos emprestarem, com juros menores, 

prazos mais longos (até 35 anos), permitindo um comprometimento de renda de até 30% com 

amortização pelo SAC (parcelas decrescentes). Nesse período, com facilidade de acesso ao crédito, 

a demanda por imóveis novos aumentou. 

 

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), houve 

um incremento de 42% no volume de financiamentos para construção e compra de imóveis em 2011 

comparado com 2010, somando R$ 79,9 bilhões. Foram financiadas 493 mil unidades, 17% a mais que o 

ano anterior. Já o valor dos imóveis subiu 26%, de acordo com o Índice FipeZap. 

 

Como a economia se manteve em uma crescente, com baixo desemprego, crescimento da renda e baixa 

inadimplência, a liberação do crédito imobiliário continuou em expansão nos anos seguintes.  

 

Em 2012, a economia brasileira se manteve em uma crescente, com pouco desemprego, 

crescimento de renda e pouca inadimplência. Neste mesmo ano houve mais acréscimo nos 

financiamentos, tendo o total de R$ 82,8 bilhões, uma alta significativa de 3,6% sobre 2011. 

Em 2013, os números bateram recorde, atingindo R$ 109,2 bilhões, 32% a mais do que no ano anterior. 

Foram financiados 529,8 mil imóveis, alta de 17% ante os 453,2 mil de 2012. 

 

O crédito abundante gerou aumento de demanda, o que ocasionou aumento nos preços e uma 

supervalorização das unidades. Investidores e especuladores começaram a ver no mercado 
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imobiliário a oportunidade de ganhar com a valorização. As construtoras, com dinheiro em caixa, 

começaram a adquirir terrenos e a abrir novas praças — o crescimento estava descontrolado e 

insustentável. 
 

➢ 2013- 2016 — Declínio do setor 
Em 2013, os problemas macroeconômicos começaram a surgir e a minar o poder de compra do 

consumidor, o que só fez aumentar os distrato, gerando estoques e derrubando o valor das ações 

das grandes empresas do setor. 

 

Em 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, foram realizadas muitas obras de infraestrutura nas cidades-

sede e houve valorização de bairros mais próximos de onde essas melhorias foram feitas. Porém, já se 

ouvia falar em supervalorização dos preços dos imóveis e na construção se desacelerando para se 

adequar à demanda. 

 

Neste ano, já não foi registrada tanta alta nos financiamentos, segundo a Abecip. Foram financiadas 

538,3 mil unidades, encerrando o ano em estabilidade, com aumento de 1,6% em relação a 2013. 

Porém, somando todo o período o número representa um crescimento de quase 800% em nove anos 

até 2014. Em relação aos números, os financiamentos somaram R$ 113 bilhões e o incremento de 5,3% 

sobre o ano anterior se deu graças ao aumento dos preços. 

 

Ainda em 2014, acentuou-se o número de rescisões de contratos comprados na planta. Dentre as 

14 empresas listadas na Bolsa de Valores, algumas registraram até 60% de distrato. 

 

Em 2015, no entanto, houve um agravamento na situação do mercado imobiliário brasileiro, puxado 

pelo enfraquecimento na economia nacional, além das incertezas políticas. Se no primeiro momento, em 

um ciclo econômico crescente havia crédito imobiliário mais barato e uma demanda em alta, agora 

houve uma inversão desses fatores, já que os juros estão altos e o crédito mais escasso. 

 

Ainda em 2015, as taxas de juros para financiamento de imóveis tiveram um aumento por conta da 

grande retirada da caderneta de poupança e os depósitos mais limitados nesta que é a maior fonte de 

financiamento imobiliário do país. Soma-se a isso a instabilidade da economia brasileira e do cenário 

político. O desemprego e a inflação estavam em alta e é preciso lembrar que o crédito imobiliário é de 

longo prazo e, com qualquer instabilidade, as pessoas tendem a adiar o projeto da casa própria. 

 

Além disso, foram implementadas mudanças nas regras de financiamentos e para os imóveis usados. O 

limite de financiamento passou de 80% para 50%, obrigando o consumidor a dar uma entrada maior. 

Segundo dados da Abecip, os financiamentos alcançaram R$ 75,6 bilhões naquele ano, uma queda de 

33%. Foram financiadas 342 mil unidades, devido à baixa nas vendas e nos lançamentos. 

 

O ano de 2015 foi o ano dos estoques. A baixa confiança do consumidor e incerteza em relação ao 

futuro econômico derrubaram as vendas. Isso forçou as construtoras a revisarem seus preços e, 
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para reduzirem seus estoques, começaram a se proliferar pelo país os chamados feirões de imóveis. 

Os lançamentos passaram a ser muito mais pontuais e assertivos. 

 

O resultado é que, em 2015, o preço dos imóveis no Brasil teve queda real, já que teve valorização de 

1,32%, aumento que ficou abaixo da inflação registrada no ano. As incorporadoras realizaram 

promoções, ofereceram descontos e tiveram menos lançamentos, já que o mercado estava 

relativamente parado.  

 
 

➢ 2017- 2019 — Primeiros sinas de retomada do setor 

No ano de 2017, a economia brasileira começa a se organizar, junto também com a situação 

política, as tendências do mercado imobiliário começaram a apresentar leve melhora, trazendo no 

embalo da economia, confiança no futuro e a liberação de crédito disponível. Enquanto no mercado 

imobiliário brasileiro o volume de aquisição e construção no mercado cresceu R$ 4,01 bilhões, um 

crescimento de 36% referente ao mês de março, (mas 9,2% baixo em relação ao mesmo mês do 

ano de 2016), o financiamento imobiliário somou R$ 10,06 bilhões, tendo uma queda de 7,8% no 

mesmo período do ano anterior. 

 

Uma notícia divulgada do Banco Central, revelou que a concessão de financiamento imobiliário 

direcionada para recursos jurídicos (empresas) caiu 51%, para R$1,058 bilhões em março do ano de 

2017, em comparação aos R$ 2,157 bilhões em março de 2016. Este resultado foi da taxa de 

inadimplentes das pessoas jurídicas que aumentou 1,4 % em um ano.  

 

Em 2018, o mercado imobiliário apresentou um novo cenário econômico, com as altas taxas de 

juros e baixa oferta de crédito de novos investimentos. Após o segundo semestre, começam a 

aparecer sinais de recuperação, ainda que singela. Um exemplo foi o programa do Governo Federal, 

Minha Casa e Minha Vida, onde o consumidor pode adquirir o seu imóvel pelo programa que 
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passou de R$ 6,5 mil para R$ 9 mil. Mesmo com a recuperação lenta do mercado, algumas 

construtoras, incorporadoras e urbanizadoras conseguiram manter seus lançamentos em dia.  

 

Após o novo presidente Jair Bolsonaro ter sido eleito no segundo turno, o mercado imobiliário 

ganhou fortalecimento e boas expectativas para os próximos anos.  

 

Segundo os especialistas do mercado imobiliário, em 2019, iniciou um novo ciclo de crescimento, 

com ofertas de crédito mais barato, tanto para construção, quanto para aquisição de imóveis.  

 
 

2.6.2.2- Retomada do Setor Imobiliário 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,1% em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A performance foi a mais branda dos últimos três anos, mas o 

desempenho do segmento imobiliário se destacou na área de serviços. As atividades do setor 

estiveram entre as que mais se desenvolveram, com acréscimo de 2,3%.  

 

Antes mesmo da divulgação dos dados pelo IBGE em março de 2020, as estimativas de aumento do 

PIB já traziam certo otimismo entre compradores e investidores, o que influenciou diretamente nas 

captações imobiliárias do ano passado. 

 

De julho a dezembro de 2019, seis incorporadoras e construtoras captaram cerca de R$ 3,8 bilhões 

em novas ofertas de ações para investir em projetos comerciais e residenciais. Associada a isso, em 

meados de dezembro, a queda da Selic contribuiu ainda mais para o interesse no setor. 

 

Parte dessa expectativa positiva consistia no aumento do número de lançamentos de imóveis em 

todo o país, que cresceu 11,8% no segundo trimestre de 2019 em comparação ao mesmo período 

de 2018. Esse avanço ajudou a expandir o número de vendas de imóveis, que subiu 16%, segundo a 

CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). 

 

Até novembro de 2019, empresas do setor puseram em caixa cerca de R$ 4,4 bilhões por meio da 

capitalização via oferta de ações na Bolsa de Valores. Veja abaixo o lançamento de vendas no 

segundo trimestre de 2019 em cada região do Brasil.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/04/pib-do-brasil-cresce-11percent-em-2019.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/04/pib-do-brasil-cresce-11percent-em-2019.ghtml
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Além do aumento das vendas e dos lançamentos  de imóveis no ano passado, a estimativa dos 

especialistas para 2020 era positiva devido à expectativa de retorno do Sistema Financeiro da 

Habitação (SFI). O SFI é formado pela parte dos compradores que já tem recursos ou uma parcela 

dos investimentos.  

 

Somado a isso, com a queda dos juros – como a taxa Selic, que atingiu 5% ao ano em novembro de 

2019 – o interesse de investidores no mercado imobiliário em 2020 aumentou ainda mais. Com 

esses aspectos em vista, o segmento se apresentaria como um ambiente seguro em termos fiscais 

no contexto antes da pandemia. 

 

Neste melhor cenário, as vendas de imóveis cresceram 9% em 2019 em comparação a 2018. Foram 

R$ 2,5 bilhões em vendas frente a R$ 2,3 bilhões em 2018. No ano passado, as vendas líquidas 

aumentaram 4,5% (+ 292 unidades) e o número de empreendimentos lançados expandiu 40% (+ 12 

empreendimentos). Em número de unidades lançadas, 2019 contabiliza 6.212, índice 21% maior do 

que obtido no ano de 2018, com 5.129 unidades. Mesmo diante desse crescimento no número de 

lançamentos, a oferta diminuiu 5% no ano passado em relação ao anterior, de 9.925 unidades no 

final de 2018 para 9.381 no final de 2019. 

 

Em termos de estoques, o quarto trimestre de 2019 contabilizou 9.381 unidades, queda de 3% em 

comparação ao mesmo período ao ano anterior (9.925). 

 

Distrato – A quantidade de distratos realizados em 2019 também foi menor que 2018, passando de 

2.023 para 1.282 no ano passado, uma queda de 37%. 

 

O mercado imobiliário em Goiânia e em Aparecida de Goiânia encerra 2019 como o terceiro ano 

consecutivo de aumento nas vendas, movimento que consolida a recuperação do setor. O 

crescimento total foi de mais de 60% em 3 anos (de 4209 unidades em 2016 para 6788 unidades 

em 2019). Os dados são da pesquisa trimestral do setor divulgada hoje (18) pela Associação das 

Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). 

https://www.melhortaxa.com.br/entenda-o-credito/sfh-e-sfi-como-eles-afetam-o-financiamento#:~:text=Criado%20em%201997%2C%20o%20SFI,do%20que%20os%20limites%20estabelecidos.&text=No%20entanto%2C%20no%20SFI%2C%20os,s%C3%A3o%20utilizados%20para%20comprar%20im%C3%B3veis.
https://www.melhortaxa.com.br/entenda-o-credito/sfh-e-sfi-como-eles-afetam-o-financiamento#:~:text=Criado%20em%201997%2C%20o%20SFI,do%20que%20os%20limites%20estabelecidos.&text=No%20entanto%2C%20no%20SFI%2C%20os,s%C3%A3o%20utilizados%20para%20comprar%20im%C3%B3veis.
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2.6.2.3- Crescimento na Geração de Empregos no Setor Imobiliário 

Em 2019, o setor começa a retomar suas atividades. Claro que é uma recuperação inicial, não é do 

patamar que foi perdido. Ainda assim, esse incremento de 2% deste ano já foi capaz de fazer essa 

movimentação no mercado de trabalho. Esse dado sinaliza a importância do setor. 

 

Em 2019, o setor imobiliário foi responsável pela geração de 10% dos novos postos de trabalho com 

carteira assinada do País. Em dezembro de 2019 Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados) divulgou que foram criados 948 mil postos de trabalho com carteira assinada 

neste ano. 

 

Segundo dados da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), a construção civil foi 

responsável pela criação de cerca de 117 mil novos postos de trabalho naquele ano, o que 

corresponde a 13% de todas as vagas geradas em 2019. 

 

Ainda de acordo com os dados do CAGED e da CBIC, no mês de novembro o Brasil tinha 39,4 

milhões de pessoas com carteira assinada. Desse total, a construção civil foi responsável por 2,09 

milhões (5,32% do número total de empregados). Durante os anos de retração quase 1 milhão de 

postos de trabalho com carteira assinada foram perdidos no setor. 

 

Os dados evidenciam a força da construção na geração de emprego. O crescimento da economia 

provoca maior crescimento da construção, que provoca maior geração de emprego e renda, que 

provoca o crescimento da economia. Isso gera um círculo virtuoso", afirma. 

 

2.6.2.4- Indicadores Imobiliários Nacionais - Segundo Trimestre de 2020 

 

De acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 

(Abecip), os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo (SBPE) chegaram a R$ 7,13 bilhões em maio de 2020, representando um 

aumento de 6,5% em relação a abril, e de 8,2% na comparação com maio de 2019. Só entre janeiro 

e maio de 2020, 127,55 mil unidades foram financiadas, entre aquisições e construções, o que 

significa um crescimento de 19,3% em relação ao mesmo período do ano passado. 

 

Em termos de financiamento imobiliário, dois dados com recortes diferentes confirmam uma 

recuperação. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) 

apontou a maior alta para um primeiro semestre, nos últimos dez anos, no universo de pessoas 

físicas com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com crescimento de 

35,2% em relação ao mesmo período de 2019. Já de acordo com o Banco Central do Brasil (Bacen), 

o volume total transacionado nos financiamentos imobiliários cresceu 20,5% no primeiro semestre 

deste ano, somando R$ 50,8 bilhões no período. 
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A tendência positiva também se reflete nos indicadores de comercialização. Dados do Secovi-SP 

sobre a cidade de São Paulo mostram alta de 24% em junho na comparação com maio, no 

segmento de unidades residenciais novas, com um total de 2.984 vendas. Já no acumulado de 12 

meses (julho de 2019 a junho de 2020), houve um aumento de 23,7% em relação ao período 

anterior (julho/2018 a junho/2019), com vendas de 46.480 e 37.569, respectivamente. 

 

Muitos analistas acreditam que as dificuldades provocadas pelo novo corona vírus são pontuais e a 

retomada mais forte de investimentos no setor imobiliário, que estava sendo observada no período 

pré-pandemia, será mais rápida do que seria em uma situação de desequilíbrio fiscal, falta de 

crédito, desequilíbrio econômico etc. 

 

De fato, ainda há muitas incertezas no horizonte, que devem ser observadas e analisadas com 

cautela. Porém, com os resultados superiores às expectativas demonstrados até aqui, e 

considerando também as características macroeconômicas vantajosas, podemos dizer que o 

mercado imobiliário no Brasil tende a continuar apresentando resultados positivos no longo prazo. 

 
             UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS POR REGIÃO 

2º TRIMESTRE | 2T 2020   ACUMULADO 12 MESES 

 
 Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC 

UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS 

2º TRIMESTRE | 2T 2020 ACUMULADO 12 MESES 

 

 
Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC 
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UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS POR REGIÃO 

2º TRIMESTRE | 2T 2020    ACUMULADO 12 MESES 

 

 
Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC 

COMPARATIVO ENTRE LANÇAMENTO X VENDAS 

UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS E VENDIDAS | MENSAL DENTRO DA AMOSTRA 

 

 
Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC 

EVOLUÇÃO OFERTA FINAL 

2º TRIMESTRE | 2T 2020 

 
 
Fonte: CBIC/CII / Elaboração: CBIC 
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2.6.2.5- Impactos do COVID-19 no Mercado Imobiliário 

 

Em tempos de pandemia, afetando saúde e economia, com queda brutal de empregos, renda e 

faturamento em diversas atividades, alguns setores parecem nadar contra a maré da retração. É o 

caso do mercado de imóveis, cujos indicadores não param de melhorar, mesmo após a chegada ao 

país da Covid-19. 

 

A conjugação entre a taxa de juros básicos da economia mais baixa da série histórica brasileira 

(2,25%), o que torna nada atraentes as aplicações financeiras tradicionais, somada a uma nova 

demanda por imóveis mais espaçosos criada pelo confinamento ajudaram a impulsionar as vendas, 

que já ocorrem de forma 100% digital.  

 

O levantamento Raio-X Fipe Zap, realizado com dados do primeiro trimestre deste ano, apontava 

para uma expectativa de queda nominal de 5,6% no preço dos imóveis ao longo dos próximos 12 

meses, em contraponto à alta nominal de 0,9% esperada pelos agentes do mercado no último 

trimestre de 2019. Essa mudança no perfil das expectativas pode ser atribuída, em boa medida, aos 

impactos e incertezas decorrentes do avanço da Covid-19. 

 

Segundo estudo realizado com players do setor pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica a intenção de compra no mercado 

imobiliário está praticamente equivalente ao cenário pré-corona vírus.  O índice estima o desejo de 

consumidores ao pensarem sobre a possibilidade de aquisição de imóvel nos próximos dois anos e, 

de acordo com esse parâmetro, 40% dos consultados da pesquisa qualitativa que ouviu 689 pessoas 

manifestaram a vontade de adquirir apartamentos ou casas novas. Desses, 32,5%, inclusive, já 

estão no mercado à caça de oportunidades. 

 

Com isso, a intenção de compra atual está perto de retornar ao patamar pré-pandemia, em março, 

quando o indicador estava em 43% em fevereiro. Entre julho e agosto, houve um aumento de 60% 

na intenção de compra, passando de 25% no sétimo mês para 40% no oitavo. O avanço maior se 

deu entre o público com renda entre R$ 7.875,01 a R$ 13.492: 38% antes da pandemia, 40% em 

agosto. 

 

Já entre regiões, a única do país que registrou aumento na intenção entre o momento anterior à 

chegada do Sars-Cov-2 ao Brasil e agosto foi o Nordeste, com 41% em março e 46% cinco meses 

depois. Mas o desejo de compra vem junto com novas exigências por parte dos consumidores, já 

que 15% dos entrevistados apontaram que o isolamento interferiu no estilo de imóvel desejado. 

Por exemplo, 19% responderam que não comprariam um imóvel sem varanda. Na faixa de renda 

acima de R$ 13.492,01, 40% das pessoas disseram que a fase passada em casa alterou os desejos 

imobiliários. 
 

2.6.2.6- Tendências do Mercado Imobiliário para 2021 
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Estima-se que 2021 deve ser um ano positivo para a construção civil no Brasil. As incorporadoras e 

construtoras precisam se preparar para um novo momento. Assim, devem facilitar o acesso aos 

imóveis, com menos burocracia e documentos necessários, quem sabe até mesmo digitalizando as 

vendas. Por isso, a tecnologia passa a ser uma grande aliada, junto do marketing digital para a 

realização de novas vendas. 

 

Segundo informações da Agência Brasil, o mercado financeiro acredita que o Produto Interno Bruto 

(PIB) terá um encolhimento de 5,52% em 2020. Previsão que já foi pior, na faixa de 5,62%. 

Entretanto, a previsão para 2021 é interessante. A estimativa é de um aumento de 3,50%. Sendo 

que em 2022 e 2023 a expectativa também é de alta. O isolamento social não foi totalmente ruim 

para as empresas da construção civil. Algumas delas estão realizando negociações completamente 

online e o mercado está otimista para os próximos anos. Com isso a expectativa é de que os preços 

continuem estáveis e o número de vendas continue dentro de um padrão. 

 

A expectativa para os três primeiros meses de 2020 era de queda nominal de 5,6% no preço dos 

imóveis ao longo de 12 meses. Entretanto, o Índice FipeZap apresentou uma elevação nominal de 

0,23%. Do preço médio das vendas em maio, maior inclusive do que os índices dos meses 

anteriores. E bem no auge das paralisações. 

 
➢ Selic continua caindo e isso é bom para o mercado imobiliário 

 

Atualmente a taxa Selic está em 2% e poderá sofrer ainda mais cortes nos próximos meses. O índice 

é uma responsabilidade do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). A última 

queda foi registrada no dia 5 de agosto. Levando ao menor patamar histórico. Além disso, foi o 

nono corte consecutivo, desde agosto de 2019, quando o índice estava em 6,5%. 

 

Segundo um comunicado do Banco Central, estamos enfrentando a maior recessão mundial desde 

a Grande Depressão de 1930. Com a quebra da Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos. Por isso, a 

queda pode ser maior até dezembro. Ainda assim, o relatório Focus indica que a previsão é de a 

Selic ficar em 2,75% em 2021. 

 

Os juros cobrados nos financiamentos imobiliários também é o menor de todos os tempos. Isso 

estimula compras. Não importa qual seja a crise, são criadas oportunidades em alguns setores. 

 Dessa vez foi com a construção civil. Por isso, esse é um momento oportuno para quem deseja 

comprar um imóvel. A redução dos juros representa um desconto significativo das parcelas de um 

financiamento. Esta passa a caber no bolso de um maior número de consumidores. Em 2015 a taxa 

do financiamento habitacional estava em 14,5%. 

 

A queda desses juros pode permitir a inclusão de milhares de pessoas no sistema de crédito. 

Segundo estudo feito pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), a cada 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-08/mercado-financeiro-preve-queda-de-552-na-economia-este-ano
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ponto percentual de redução nos juros imobiliários, pelo menos 2,8 milhões de famílias passariam a 

ter condições de contratar esse tipo de crédito. 

 

Por isso, umas das tendências do mercado imobiliário em 2021 é a queda nos juros. Algo que já 

aconteceu, mas permanecerá. Por fim, até mesmo a possibilidade de pagar um financiamento com 

o saldo do FGTS ajuda a atrair interessados. 

 

➢ Mercado imobiliário atrairá investidores da renda variável 
 

Entre as tendências do mercado imobiliário em 2021 está a migração dos investidores de ações 

para a compra de imóveis. Já que os fundos mais tradicionais já não estão mais rendendo lucros 

como antes. Além disso, o perfil dos comprados também está mudando. Jovens com idades entre 

30 e 35 anos estão à procura de imóveis, principalmente aqueles próximos de metrôs. Outro 

detalhe é que a pandemia mudou a rotina das pessoas. Se você passou a ficar mais tempo em casa 

deve ter percebido a importância de investir em espaços mais aconchegantes.  

 

De fato, muitas empresas do ramo da construção civil pensaram que as vendas seriam reduzidas 

devido a pandemia. Mas não foi bem isso que aconteceu. O efeito foi o contrário, com um aumento 

interessante nas vendas. Por fim, essa é uma oportunidade para quem está com imóveis em 

estoque e precisa liquidar, colocando em prática boas campanhas de marketing e conversão. 

 

2.6.3 - Mercado de Loteamentos 

 

O mercado de loteamentos é um dos que mais cresce no Brasil. Segundo estudo da Associação para 

o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (ADIT Brasil), os lotes residenciais aparecem na 

liderança dos interessados em investir nesse setor, representando 80% do total.  

 

2.6.3.1 - Impactos da Pandemia no Setor de Loteamentos 

 

Diante de um cenário de isolamento social e crise econômica que se arrasta por mais de seis meses, 

o setor imobiliário experimenta impactos distintos em seus mais variados ramos de atuação. Um 

deles, o segmento de loteamentos, mesmo sofrendo um impacto inicial, parece vislumbrar um 

horizonte mais positivo por conta de dois aspectos: a tendência de êxodo urbano e a Selic em baixa. 

 

Em virtude da necessidade de distanciamento para evitar a disseminação do novo corona vírus, a 

adoção de home office foi uma medida tomada por grande parte das empresas durante a 

pandemia. Esse modelo de trabalho, contudo, vem ganhando força e deve se tornar cada vez mais 

comum no Brasil.  

 

O panorama já causa o aumento na busca por imóveis maiores, que proporcionam maior conforto 

para pessoas que estão passando boa parte do seu dia dentro de casa. Consequentemente, o home 
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office também gera um fluxo migratório para o interior, uma vez que pessoas não precisam residir 

na mesma cidade em que trabalham. O movimento é conhecido como êxodo urbano. 

  

A cultura do home office está crescendo e as pessoas têm procurado por casas maiores. Estamos 

convivendo com uma maior procura por lotes, tanto econômicos quanto de médio e alto padrão. 

Como dificilmente há ofertas de casas com preços razoáveis dentro das capitais, há de se deslocar 

para os entornos ou para o interior. 

 

O êxodo urbano não é a única explicação para o aumento na busca por terrenos. As recentes 

quedas na taxa Selic, que atingiu 2,25% ao ano na reunião do Copom (Comitê de Política 

Monetária) do último dia 17, também trouxe impactos positivos.  

 

Com os cortes na taxa básica de juros, investimentos em renda fixa se tornaram menos rentáveis e 

muitos investidores têm optado por ativos de renda variável. Para os mais conservadores, portanto, 

a aquisição de lotes aparece como uma boa alternativa de investimento, já que oferece maior 

segurança dentre os ativos de renda variável. Essa movimentação também vem sendo notada pelos 

loteadores. 

 

Por conta das quedas da Selic, muitos investidores saíram da poupança e apostaram em um novo 

mercado, visando ganho futuro com a compra de um lote. Eles estão em busca de maior 

rentabilidade. 

 

Mesmo com perspectivas otimistas, os executivos não escondem que a crise econômica geral e o 

isolamento social abalam o mercado de loteamentos. Mesmo com aumento na procura por lotes, 

as vendas caíram 20% em relação ao período anterior à pandemia, em virtude da insegurança 

econômica vivida.  

 

Com apenas 5% de renegociações e pouquíssimos distratos, o problema maior foi quanto à 

inadimplência das carteiras, que causou uma queda superior a 20% na receita da empresa entre 

abril e maio. Existe impontualidade, mas não distrato. Alguns clientes foram afetados pelo cenário e 

não puderam pagar.  

 

2.6.4 – Setor Imobiliário na Região Noroeste de Goiânia 

2.6.4.1- Região Noroeste  

 

De acordo com dados do Anuário Estatístico de Goiânia, a  região noroeste de Goiânia, tem 66 

bairros e 163 mil habitantes, o que faz com que ela tenha um contingente populacional maior que 

muitas cidades do estado de Goiás, e faz divisa direta com a cidade de  Trindade, que é a terceira 

maior cidade da região metropolitana, com 125 mil habitantes, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entorno, ainda está a cidade de Goianira, com 
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43.260 mil habitantes vem apresentando uma taxa populacional recorde, de 4,77% ao ano de 2010 

a 2018 – bem acima da de Goiânia (1,77%) e do Brasil (1,2%).  

 

A perspectiva é que a região continue crescendo. Conforme da taxa de crescimento vegetativo da 

população desses municípios medida pelo IBGE, até 2024, Goianira receberá um incremento de 

13.951 moradores – um aumento de quase um terço de sua população atual. Já Trindade, com taxa 

de crescimento vegetativo da população estimado em 2,4% ao ano, deve ganhar mais de 19 mil 

habitantes no mesmo período. Goiânia deverá ganhar mais 166.002 moradores – os números não 

incluem a migração. 

 

A região concentra grandes centros comerciais que proporcionam mais conveniência e conforto na 

região, elevando o potencial de atração de novos moradores e, consequentemente, mais 

investimentos públicos e privados. 

 

Vale destacar que a região tem um fluxo intenso de dinheiro, pessoas e profissionais, como do 

agronegócio, dos setores financeiro, imobiliário, comercial e outros. 
 

2.6.4.1- Concorrência no Mercado de Loteamentos na Região 

 

Graças a esta localização estratégica, e perspectiva de crescimento contínuo apontado pelo IBGE, a 

região é vista como um ótimo investimento o que acabou gerando uma grande concorrência para o 

mercado de loteamentos na região. 

 

A cada dez lotes lançados na Região Metropolitana, quase 7 estão em Goiânia, Trindade e Goianira. 

Juntas, elas concentram 69,1% dos lançamentos de lotes nos últimos anos, segundo a última 

análise sobre os lançamentos horizontais em Goiânia e Região Metropolitana, realizada pelo Secovi 

Goiás juntamente a Associação dos Desenvolvedores Urbanos (ADU), Sindicato da Habitação do 

Estado de Goiás (Secovi-GO), através do instituto de pesquisa Brain. 

 

Goiânia responde por 21,7% dos lançamentos, Goianira ocupa a segunda posição no ranking de 

lançamentos da região metropolitana, com 21,1% das ofertas lançadas, e 17,1% estão em Trindade. 

 

Os loteamentos lançados na região são em sua maioria voltadas à classe econômica, com valores 

compatíveis com o programa Minha Casa Minha Vida. 

 

2.6.5 - Setor Agropecuário  

2.6.5.1- Cenário Agropecuário no Estado de Goiás 

 

Localizado na região Centro-Oeste, na qual a atividade agropecuária tem grande destaque, Goiás 

apresenta extensas áreas de pastagens e lavouras.  
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Goiás 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%.  

 

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.  

 

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 Produto Interno Bruto do Agronegócio somou, em 2017, R$ 1,42 trilhão, deste montante a 

pecuária foi responsável por R$ 433 bilhões. Em termos de exportação, a carne bovina, representou 

3,2% de todas as exportações feitas pelo país (ABIEC, 2018).  

 

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). 

 

Para as exportações, a carne bovina representou 3,7% das vendas brasileiras e 15,1% das vendas 

goianas, no primeiro trimestre de 2020. Para Goiás, o crescimento foi de 4,9%, em valor, em 

comparação com o mesmo período de 2019, tendo como principais destinos a China (51,7%), a 

Rússia (11,6%) e Hong Kong (11,4%). Verifica-se ainda a ampliação de novos destinos para a carne 

bovina. Goiás possui o segundo maior rebanho de bovinos dentre os estados brasileiros e, segundo 

o Ministério da Economia, há registro na RAIS estabelecimentos de 66 frigoríficos de bovinos.  

 

Em 2019, 3 milhões de bovinos foram abatidos e o peso de carcaças foi de 783 milhões de quilos. 

No primeiro trimestre de 2020, segundo os dados preliminares de abate de bovinos para Goiás, do 

Mapa, houve redução de 21,5% na quantidade de bovinos abatidos, em comparação com o mesmo 

período de 2019. Em relação ao preço, conforme o indicador Cepea/B3, a arroba do boi gordo (15 

kg) foi vendida a R$ 204,15 em 2 de março. Desde então, vem sofrendo oscilações e fechou em R$ 

199,95 no dia 24 de abril. Por conta dessas oscilações, o pecuarista está aproveitando o retardo do 

período chuvoso para segurar o gado por mais tempo no pasto e aguardar uma normalização do 

preço da arroba. Para Goiás, o preço da arroba comercializada em março de 2020, segundo a 

Conab, foi de R$ 185,10. Embora os dados preliminares de abate sejam de queda na quantidade de 
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bovinos abatidos, para Goiás a estimativa do valor bruto de produção de bovinos é de R$ 9,77 

bilhões, para 2020, crescimento de 18,5% em relação a 2019.  

 

Há risco de queda nas vendas e consequentemente nos preços, no longo prazo, uma vez que o 

preço está dilatado devido à alta do dólar. Em relação ao consumo interno, a perspectiva é de 

queda, por ter sua demanda retraída em decorrência da diminuição da renda das famílias. 

 

2.6.5.2 - Cenário Agropecuário em Nova Crixás  

 

De acordo com os dados do MapBiomas (2018) no período de 1985 até 2017, pode-se observar que 

ocorreu um aumento da área de pastagens Nova Crixás, passando de 259.265 hectares para 

459.232 hectares, o que representa um crescimento de 43,55% num período de 32 anos. 

 

USO DO SOLO EM NOVA CRIXÁS 

 
 

Segundo o MapBiomas (2018) a agricultura também apresentou expressivo crescimento, passando 

de uma área de 5,64 hectares no ano de 1986 para 11.133,91 hectares no ano de 2017. A área 

correspondente às florestas naturais apresentou redução no período de 1985 até 2017, de 

133.725,6 hectares ou o equivalente a 38,1%. 

 

A produção de animais no município de Nova Crixás, referente ao ano de 2016, está distribuída em 

vários tipos: bovino, vaca ordenhada, bubalino, caprino, equino, galináceo, galinha, suíno e matriz. 

Pode-se observar que o efetivo de rebanho bovino, no município, foi de 752.833 cabeças. 

 

 PRODUÇÃO DE ANIMAIS NOVA CRIXÁS - 2016 
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De acordo com os dados levantados do Mapbiomas (2018), no ano 2000 a produção bovina foi de 

488.840 cabeças de rebanho bovino e no ano de 2016 foram 752.833 cabeças, o que representa um 

crescimento de 35% num período de 16 anos. 

 
PRODUÇÃO DO REBANHO BOVINO EM NOVA CRIXÁS 

 

 

Constatou-se que Nova Crixás destaca-se tanto como o maior município produtor de rebanho 

bovino, mas também como o que mais realizou contratos do Programa de recuperação de 

pastagens em Goiás, do Programa ABC. 

 

2.6.5.3 - 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 

com corrupção. Outra empresa afetada foi a BRF, a maior exportadora de frango do mundo, que foi 
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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 

 

Desde o ano de 2014, o segmento da construção e da incorporação imobiliária enfrenta uma grave 

crise de demanda de mercado que culminou no aumento expressivo dos pedidos de distrato dos 

contratos residenciais e comerciais, sobretudo na etapa de entrega das unidades, restrição de 

linhas de créditos pelas instituições financeiras para repasses aos compradores e elevados custos e 

encargos financeiros decorrentes de financiamentos de Plano Empresário, com recursos do Sistema 

Financeiro da Habitação. 

 

Paralelamente, ao longo destes anos, o Brasil passou por uma das mais graves crises econômicas de 

sua história. O Produto Interno Bruto (PIB) ficou três anos em recessão 

(2014-2017) e reduziu gradualmente em 2018. 

 

A média das expectativas de 26 instituições é de 1,1% abaixo da projeção da pesquisa Focus (Banco 

Central) de 1,45%. Esse baixo crescimento foi resultado de uma série de fatores, como o fraco 

desempenho no 1º trimestre de 2019, incerteza fiscal, atraso na tramitação da reforma da 
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Previdência, nível de endividamento do setor público e das famílias, a frágil confiança na 

recuperação da economia e ainda as elevadas incertezas políticas. 

 

Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego atingiu elevados patamares, batendo sucessivos recordes 

e atingindo cerca de 13,4 milhões de brasileiros. Certamente, a elevada taxa de desemprego e a 

deterioração do cenário econômico vêm prejudicando diretamente a atividade do segmento de 

construção e incorporação imobiliária no País. 

 

Essa situação caótica gera insegurança nos consumidores que passaram a evitar a contratação de 

compromissos financeiros de longo prazo o que, também, impactou na redução da demanda. 

Ainda, a recessão fez com que o ramo da construção civil perdesse mais empregos. Entre 2014 e 

2018, o número de ocupados no setor, entre formais e informais encolheu 14,4%, houve 

diminuição de 7,8 milhões para 6,7 milhões de postos de trabalho. 

 

Em notícia veiculada em 20.04.2020, informou-se que os analistas do mercado financeiro baixaram, 

pela décima semana seguida, a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e revisaram 

para baixo sua estimativa para a inflação, que ficou abaixo do piso do sistema de metas, de 2,5%. 

 

Nesse contexto, a fim de corroborar os graves efeitos gerados pela crise no setor de incorporações 

imobiliárias, conforme especificado na relação de credores que acompanha o presente pedido de 

soerguimento, a requerente Cascão Agribusiness e Participações S/A possui um débito de R$ 

1.410.315,95 (um milhão, quatrocentos e dez mil, trezentos e quinze reais e noventa e cinco 

centavos) apenas a título de contratos rescindidos, estes representados por 101 (cento e um) 

distratos realizados. 

 

Em resumo, a recuperação judicial faz-se necessária devido ao alto índice de inadimplência dos 

últimos anos, agravando-se ainda mais neste ano de 2020, visto que a crise econômica teve efeitos 

ainda mais catastróficos quando considerada a pandemia da COVID-19. 

 

Os reflexos da recessão implicaram diretamente no aumento significativo das rescisões contratuais, 

o que gera, mensalmente, um passivo considerável às finanças da sociedade, destacando-se, 

outrossim, a grande dificuldade de comercialização de novos lotes, ou seja, a receita não 

aumentou, mas os custos do empreendimento não cessam. 

 

No agronegócio, os impactos negativos provocados pelas diversas crises econômicas que assolaram 

o país não foram diferentes, associados ainda a outras variáveis pertencentes a este setor. Durante 

anos os pecuaristas Sr. José César Cascão e Maria Aparecida de Abreu buscaram exercer as 

atividades econômicas de pecuária. No entanto o acúmulo de resultados negativos gerou acúmulos 

significativos de dívidas e a incapacidade de reinvestimentos que o negócio requer, proporcionando 

assim como única alternativa o arrendamento de suas propriedades rurais.  
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3.2. Primeira relação de credores 

 

A relação de credores encontra-se assim dividida: 

 

 

 

Classe I – Credores Trabalhistas  Total de R$  0,00      

Classe II – Credores com Garantia Real Total de R$  17.972.897,23 

Classe III – Credores Quirografários  Total de R$  9.855.497,02 

Classe IV – Credores ME e EPP  Total de R$   0,00 

 

    TOTAL GERAL R$ 27.828.394,25 

 

 

Gráfico de representatividade de cada classe perante o total das dívidas sujeitas a RJ 

 

 
 

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 MPE) as condições gerais de pagamento previstas para os 

credores da classe III (credores quirografários). 
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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 redução da margem 

bruta. 

b) Mudanças na gestão de compras, concentrando maior parte do volume de aquisições com 

pagamento à vista, primeiramente em função de busca de melhores preços e pela própria 

imposição do mercado e setor de crédito para empresas que se encontram em Recuperação 

Judicial.  

c) Manter o formato e conceito de grupo, centralizando a gestão das RECUPERANDAS a fim de 

manter custos mais enxutos para suas operações.  

d) A empresa está passando por minuciosa revisão em seus processos buscando redução de 

custos fixos e variáveis, em possíveis margens existentes, em especial nos centros de custos 

energia, manutenções, material de escritório e limpeza, operações financeiras, assessorias, 

ações de marketing, mão de obra, entre outros. Esta ação também visa contribuir com a 

margem do negócio a fim de permitir melhor viabilidade das operações. 

e) Prospecção de novos fornecedores parceiros, a fim de atender demandas específicas deste 

PLANO. 

f) Será inserido a partir do ano III uma nova modalidade de serviços da empresa Cascão 

Agribusiness S/A, que consiste na administração da carteira de loteamento de terceiros, 

destinado a comercialização, gestão de recebíveis no que tange a crédito, cobrança e 

repasse – de loteamento de terceiros. Esta nova unidade de negócios não requer 

investimentos expressivos, se potencializa pela expertise já existente por parte da referida 

Recuperanda, bem como irá proporcionar uma nova fonte de receita a fim de contribuir 

com o soerguimento do grupo. 

 

3.3.1. Da essencialidade dos imóveis em carteira para o soerguimento das 
RECUPERANDAS    
 

Como demonstrado no item 4 a seguir, toda a projeção do fluxo de caixa das RECUPERANDAS tem 

como pedra angular a venda dos lotes em carteira (90% da fonte de recursos nos dois primeiros 

anos e 84% nos demais), sendo o arrendamento rural fonte importante, mas subsidiária, assim 

como a prestação de serviço de administração de carteiras de loteamentos. 

 

Por consequência tais ativos são bens essenciais a atividade produtiva e, por óbvio, ao processo de 

soerguimento das RECUPERANDAS e qualquer medida de expropriação destes coloca em risco o 

processo recuperacional e o direito coletivo dos credores. 
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Para registro consignamos neste PLANO os imóveis do Residencial Fonte das Águas, em carteira, 

considerados em nossas projeções (bens essenciais): 

 

• quadra 1 Lote 01; quadra 1 Lote 06; quadra 1 Lote 07; quadra 1 Lote 08; quadra 1 Lote 09; 

quadra 1 Lote 10; quadra 1 Lote 16; quadra 1 Lote 21; quadra 1 Lote 22; quadra 1 Lote 23; 

quadra 1 Lote 25; quadra 1 Lote 26; quadra 1 Lote 28; quadra 1 Lote 29; quadra 1 Lote 30; 

quadra 1 Lote 31; quadra 1 Lote 32; quadra 1 Lote 33; quadra 1 Lote 35 

• quadra 2 Lote 01; quadra 2 Lote 02; quadra 2 Lote 03; quadra 2 Lote 04; quadra 2 Lote 06; 

quadra 2 Lote 07; quadra 2 Lote 08; quadra 2 Lote 09; quadra 2 Lote 10; quadra 2 Lote 11; 

quadra 2 Lote 12; quadra 2 Lote 13; quadra 2 Lote 14; quadra 2 Lote 15; quadra 2 Lote 16; 

quadra 2 Lote 17; quadra 2 Lote 18; quadra 2 Lote 19; quadra 2 Lote 20; quadra 2 Lote 21; 

quadra 2 Lote 22; quadra 2 Lote 23; quadra 2 Lote 29; quadra 2 Lote 32; quadra 2 Lote 33; 

quadra 2 Lote 34; quadra 2 Lote 37; quadra 2 Lote 38; quadra 2 Lote 39; quadra 2 Lote 40; 

quadra 2 Lote 41; quadra 2 Lote 43; quadra 2 Lote 45; quadra 2 Lote 46; quadra 2 Lote 47; 

quadra 2 Lote 48; quadra 2 Lote 49; quadra 2 Lote 51 

• quadra 3 Lote 03; quadra 3 Lote 14; quadra 3 Lote 17; quadra 3 Lote 18; quadra 3 Lote 20; 

quadra 3 Lote 24; quadra 3 Lote 29; quadra 3 Lote 30; quadra 3 Lote 31; quadra 3 Lote 32; 

quadra 3 Lote 34; quadra 3 Lote 35; quadra 3 Lote 37; quadra 3 Lote 43; quadra 3 Lote 44; 

quadra 3 Lote 45; quadra 3 Lote 47; quadra 3 Lote 48 

• quadra 4 Lote 01; quadra 4 Lote 02; quadra 4 Lote 03; quadra 4 Lote 04; quadra 4 Lote 05; 

quadra 4 Lote 06; quadra 4 Lote 07; quadra 4 Lote 08; quadra 4 Lote 09; quadra 4 Lote 10; 

quadra 4 Lote 11; quadra 4 Lote 15; quadra 4 Lote 18; quadra 4 Lote 20; quadra 4 Lote 22; 

quadra 4 Lote 25; quadra 4 Lote 26; quadra 4 Lote 27; quadra 4 Lote 28; quadra 4 Lote 29; 

quadra 4 Lote 31; quadra 4 Lote 32; quadra 4 Lote 33; quadra 4 Lote 35; quadra 4 Lote 36; 

quadra 4 Lote 38; quadra 4 Lote 39; quadra 4 Lote 40; quadra 4 Lote 45 

• quadra 5 Lote 01; quadra 5 Lote 03; quadra 5 Lote 06; quadra 5 Lote 07; quadra 5 Lote 08; 

quadra 5 Lote 09; quadra 5 Lote 11; quadra 5 Lote 12; quadra 5 Lote 13; quadra 5 Lote 15; 

quadra 5 Lote 16; quadra 5 Lote 17; quadra 5 Lote 18; quadra 5 Lote 23; quadra 5 Lote 24; 

quadra 5 Lote 25; quadra 5 Lote 26; quadra 5 Lote 28; quadra 5 Lote 29; quadra 5 Lote 35; 

quadra 5 Lote 39; quadra 5 Lote 40  

• quadra 6 Lote 09; quadra 6 Lote 10; quadra 6 Lote 12; quadra 6 Lote 13; quadra 6 Lote 15; 

quadra 6 Lote 16; quadra 6 Lote 19; quadra 6 Lote 21; quadra 6 Lote 22; quadra 6 Lote 23; 

quadra 6 Lote 28; quadra 6 Lote 29; quadra 6 Lote 32; quadra 6 Lote 33; quadra 6 Lote 34; 

quadra 6 Lote 39; quadra 6 Lote 43; quadra 6 Lote 44; quadra 6 Lote 46; quadra 6 Lote 47; 

quadra 6 Lote 49 

• quadra 7 Lote 01; quadra 7 Lote 28; quadra 7 Lote 29; quadra 7 Lote 30; quadra 7 Lote 34; 

quadra 7 Lote 35; quadra 7 Lote 37; quadra 7 Lote 38; quadra 7 Lote 39; quadra 7 Lote 41; 

quadra 7 Lote 42; quadra 7 Lote 43; quadra 7 Lote 45; quadra 7 Lote 46; quadra 7 Lote 47; 

quadra 7 Lote 48; quadra 7 Lote 49 

• quadra 8 Lote 02; quadra 8 Lote 04; quadra 8 Lote 06; quadra 8 Lote 13; quadra 8 Lote 14; 

quadra 8 Lote 23; quadra 8 Lote 26; quadra 8 Lote 28; quadra 8 Lote 29; quadra 8 Lote 30; 
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quadra 8 Lote 31; quadra 8 Lote 32; quadra 8 Lote 33; quadra 8 Lote 34; quadra 8 Lote 37; 

quadra 8 Lote 40; quadra 8 Lote 41; quadra 8 Lote 46; quadra 8 Lote 47; quadra 8 Lote 48 

• quadra 9 Lote 31; quadra 9 Lote 32; quadra 9 Lote 40; quadra 9 Lote 41; quadra 9 Lote 46; 

quadra 9 Lote 47 

• quadra 10 Lote 09; quadra 10 Lote 10; quadra 10 Lote 23; quadra 10 Lote 24; quadra 10 Lote 

28; quadra 10 Lote 29; quadra 10 Lote 32; quadra 10 Lote 34; quadra 10 Lote 38; quadra 10 

Lote 39; quadra 10 Lote 42; quadra 10 Lote 43; quadra 10 Lote 45; quadra 10 Lote 46 

• quadra 11 Lote 01; quadra 11 Lote 02; quadra 11 Lote 04; quadra 11 Lote 05; quadra 11 Lote 

06; quadra 11 Lote 07; quadra 11 Lote 08; quadra 11 Lote 09; quadra 11 Lote 12; quadra 11 

Lote 17; quadra 11 Lote 25; quadra 11 Lote 32; quadra 11 Lote 35; quadra 11 Lote 36; 

quadra 11 Lote 38; quadra 11 Lote 39; quadra 11 Lote 40; quadra 11 Lote 41; quadra 11 Lote 

42; quadra 11 Lote 43; quadra 11 Lote 44; quadra 11 Lote 45; quadra 11 Lote 37 

• quadra 12 Lote 04; quadra 12 Lote 07; quadra 12 Lote 08; quadra 12 Lote 14; quadra 12 Lote 

16; quadra 12 Lote 23; quadra 12 Lote 25; quadra 12 Lote 27; quadra 12 Lote 29; quadra 12 

Lote 31; quadra 12 Lote 32; quadra 12 Lote 33; quadra 12 Lote 34; quadra 12 Lote 35; 

quadra 12 Lote 01; quadra 12 Lote 02; quadra 12 Lote 36; quadra 12 Lote 37; quadra 12 Lote 

38; quadra 12 Lote 39; quadra 12 Lote 40; quadra 12 Lote 43; quadra 12 Lote 44 

• quadra 13 Lote 02; quadra 13 Lote 09; quadra 13 Lote 25; quadra 13 Lote 30; quadra 13 Lote 

32; quadra 13 Lote 36; quadra 13 Lote 37; quadra 13 Lote 38 

• quadra 14 Lote 07; quadra 14 Lote 27; quadra 14 Lote 33; quadra 14 Lote 38; quadra 14 Lote 

41; quadra 14 Lote 42 

• quadra 15 Lote 24 

• quadra 16 Lote 01; quadra 16 Lote 02; quadra 16 Lote 03; quadra 16 Lote 05; quadra 16 Lote 

06; quadra 16 Lote 09; quadra 16 Lote 10; quadra 16 Lote 11; quadra 16 Lote 12; quadra 16 

Lote 14; quadra 16 Lote 15; quadra 16 Lote 16; quadra 16 Lote 17; quadra 16 Lote 18; 

quadra 16 Lote 19; quadra 16 Lote 20; quadra 16 Lote 21; quadra 16 Lote 22; quadra 16 Lote 

23; quadra 16 Lote 24; quadra 16 Lote 25; quadra 16 Lote 26; quadra 16 Lote 27; quadra 16 

Lote 28; quadra 16 Lote 29; quadra 16 Lote 30; quadra 16 Lote 31; quadra 16 Lote 32; 

quadra 16 Lote 33; quadra 16 Lote 34; quadra 16 Lote 35; quadra 16 Lote 37; quadra 16 Lote 

39; quadra 16 Lote 40; quadra 16 Lote 41; quadra 16 Lote 42; quadra 16 Lote 43; quadra 16 

Lote 47; quadra 16 Lote 48; quadra 16 Lote 49 

• quadra 18 Lote 04; quadra 18 Lote 08; quadra 18 Lote 10; quadra 18 Lote 15; quadra 18 Lote 

17; quadra 18 Lote 18; quadra 18 Lote 19; quadra 18 Lote 22; quadra 18 Lote 23; quadra 18 

Lote 24; quadra 19 Lote 06; quadra 19 Lote 09; quadra 19 Lote 10; quadra 19 Lote 11; 

quadra 19 Lote 12 

• quadra 20 Lote 01; quadra 20 Lote 06; quadra 20 Lote 09; quadra 20 Lote 28; quadra 20 Lote 

29; quadra 20 Lote 30 

• quadra 21 Lote 26; quadra 21 Lote 27; quadra 21 Lote 28; quadra 21 Lote 29; quadra 21 Lote 

31; quadra 21 Lote 32; quadra 21 Lote 33 

• quadra 22 Lote 01; quadra 22 Lote 02 
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• quadra 23 Lote 01; quadra 23 Lote 02; quadra 23 Lote 09; quadra 23 Lote 11; quadra 23 Lote 

12; quadra 23 Lote 15; quadra 23 Lote 16; quadra 23 Lote 17; quadra 23 Lote 18; quadra 23 

Lote 19; quadra 23 Lote 20; quadra 23 Lote 22; quadra 23 Lote 27; quadra 23 Lote 29; 

quadra 23 Lote 30; quadra 23 Lote 33; quadra 23 Lote 34 

• quadra 24 Lote 15; quadra 24 Lote 44 

• quadra 28 Lote 01; quadra 28 Lote 02; quadra 28 Lote 03; quadra 28 Lote 04; quadra 28 Lote 

05; quadra 28 Lote 06; quadra 28 Lote 07; quadra 28 Lote 08; quadra 28 Lote 09; quadra 28 

Lote 10; quadra 28 Lote 13; quadra 28 Lote 14; quadra 28 Lote 15; quadra 28 Lote 17; 

quadra 28 Lote 19; quadra 28 Lote 20; quadra 28 Lote 22; quadra 28 Lote 23; quadra 28 Lote 

24; quadra 28 Lote 25; quadra 28 Lote 26; quadra 28 Lote 27; quadra 28 Lote 28; quadra 28 

Lote 29 

• quadra 30 Lote 02; quadra 30 Lote 11; quadra 30 Lote 12; quadra 30 Lote 13; quadra 30 Lote 

18 

• quadra 31 Lote 02; quadra 31 Lote 03; quadra 31 Lote 06; quadra 31 Lote 11; quadra 31 Lote 

12; quadra 31 Lote 14; quadra 31 Lote 20; quadra 31 Lote 21; quadra 31 Lote 22; quadra 31 

Lote 23; quadra 31 Lote 25; quadra 31 Lote 26; quadra 31 Lote 26; quadra 31 Lote 28; 

quadra 31 Lote 29; quadra 31 Lote 33; quadra 31 Lote 34; quadra 31 Lote 37; quadra 31 Lote 

40; quadra 31 Lote 41 

• quadra 32 Lote 21; quadra 32 Lote 23; quadra 32 Lote 24; quadra 32 Lote 29; quadra 32 Lote 

31; quadra 32 Lote 44 

• quadra 33 Lote 06; quadra 33 Lote 16; quadra 33 Lote 29; quadra 33 Lote 30; quadra 33 Lote 

32; quadra 33 Lote 34; quadra 33 Lote 35; quadra 33 Lote 36; quadra 33 Lote 37; quadra 33 

Lote 39 

• quadra 34 Lote 20; quadra 34 Lote 27; quadra 34 Lote 28; quadra 34 Lote 32; quadra 34 Lote 

33 

• quadra 35 Lote 25; quadra 35 Lote 28; quadra 35 Lote 30; quadra 35 Lote 35; quadra 35 Lote 

37; quadra 35 Lote 38; quadra 35 Lote 42 

• quadra 37 Lote 02; quadra 37 Lote 04; quadra 37 Lote 05; quadra 37 Lote 12; quadra 37 Lote 

14; quadra 37 Lote 16; quadra 37 Lote 34 

• quadra 38 Lote 29; quadra 38 Lote 34; quadra 38 Lote 35 

• quadra 39 Lote 03; quadra 39 Lote 15; quadra 39 Lote 28 

• quadra 40 Lote 06; quadra 40 Lote 07; quadra 40 Lote 16; quadra 40 Lote 47 

 

 

3.4. Plano de Reestruturação Financeira 

 

3.4.1 Proposta de Pagamento aos Credores Sujeitos a Recuperação Judicial e 

Aderentes 
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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; 

 

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; e 

- Novação de dívidas. 

 

3.4.1.1. Concessão de prazos e condições especiais de pagamento das 

obrigações vencidas e vincendas  
 

C L A S S E  I I  

 

Aos credores inscritos na Classe II o pagamento dos valores atualizados, nos termos do item 

3.4.1.2., ocorrerá 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. 

 

a) Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento as 

RECUPERANDAS farão jus, a título de bônus de adimplência, de desconto de 60% 

(sessenta por cento) sobre o total da parcela. 

b) Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 

3.4.1.2.b.II, acarreta a perda de 20% (vinte por cento) do bônus de adimplência naquela 

parcela, além da incidência de encargos de inadimplência também previstos no item 

mencionado, não excluindo, entretanto, sua aplicação integral nos meses subsequentes. 

c) O cronograma de pagamentos seguirá a tabela abaixo: 
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ANO JUROS PRINCIPAL 

1º ao 12º mês zero zero 

13º ao 60º mês Tabela Price 48 parcelas mensais equivalentes cada uma a 

0,21% do saldo devedor 

61º ao 155º mês Tabela Price 95 parcelas mensais equivalentes cada uma a 

0,92% do saldo devedor 

156º mês Tabela Price Parcela final equivalente a 2,52% do saldo devedor 

 

C L A S S E  I I I  

 

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

atualizados, nos termos do item 3.4.1.2, ocorrerá em 144 (cento e quarenta e quatro) parcelas 

mensais, vencendo-se a primeira no 19º (décimo nono) mês posterior a data de publicação da 

decisão de homologação do PLANO.  

 

a) Ocorrendo o pagamento da parcela na respectiva data de vencimento as 

RECUPERANDAS farão jus, a título de bônus de adimplência, de desconto de 60% 

(sessenta por cento) sobre o total da parcela. 

b) Eventual inadimplência em um determinado mês, observado o disposto no item 

3.4.1.2.b.II, acarreta a perda de 20% (vinte por cento) do bônus de adimplência naquela 

parcela, além da incidência de encargos de inadimplência também previstos no item 

mencionado, não excluindo, entretanto, sua aplicação integral nos meses subsequentes. 

c) O cronograma de pagamentos seguirá a tabela abaixo: 

  

ANO JUROS PRINCIPAL 

1º ao 18º mês zero Zero 

19º ao 60º mês Tabela Price 42 parcelas mensais equivalentes cada uma a 

0,20% do saldo devedor 

61º ao 161º mês Tabela Price 101 parcelas mensais equivalentes cada uma a 

0,89% do saldo devedor 

162º mês Tabela Price Parcela final equivalente a 1,71% do saldo 

devedor 

 

Subclasse de Credores provenientes de distratos:  

 

Considerando a) o viés social da lei de recuperação judicial estabelecido pelo art. 47 da LRF; b) a 

grande quantidade de credores quirografários oriundos de distratos, com perfil predominante de 

pessoas pertencentes a classes sociais mais baixas, que já enfrentavam dificuldades financeiras 

antes da crise causada pela pandemia; e c) que os valores envolvidos representam menos 10% (dez 

por cento) do montante sujeito aos efeitos desta recuperação, criamos esta subclasse observando a 
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similitude entre os credores e seus créditos. A proposta está aberta a todos os credores cuja 

montante tenha se originado de um contrato de compra e venda de lote distratado.  

  

A adesão a subclasse deverá ocorrer até a data da Assembleia Geral de Credores, podendo ocorrer 

durante o evento através de registro em ata. Ocorrendo a aprovação do PLANO nos termos da 

primeira parte do caput do art. 58 da LRF, o credor deverá apresentar sua adesão a subclasse 

diretamente no processo até a data da homologação do plano ou ficará sujeito as condições gerais 

de pagamento. 

 

Condições de pagamento para a subclasse: 

 

Saldo da dívida atualizado a partir da data de publicação da homologação do PLANO pela taxa de 

2% (dois por cento) ao ano, o que representa nesta data, a título de ilustração, 100% da Taxa Selic 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, em 50 (cinquenta) parcelas mensais, vencendo-se a primeira 

no 1º (primeiro) mês posterior à data de publicação da decisão de homologação do PLANO. 

 

O pagamento das parcelas, seja nas condições gerais ou na subclasse, ocorrerá em conta corrente a 

ser informada diretamente no processo de recuperação judicial. Não havendo a informação no 

processo da conta para depósito, o pagamento não será efetuado e o PLANO não poderá ser 

considerado descumprido em face de eventual inação por parte do credor.   

 

A criação de subclasses é pacífica no entendimento do STJ: 

 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. DECISÃO DA 

PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DIVISÃO EM SUBCLASSES. POSSIBILIDADE. 

CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. TRIBUNAL ESTADUAL 

CONCLUIU QUE A DIVISÃO EM SUBCONJUNTOS ATENDEU A CRITÉRIOS OBJETIVOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR ESSA CONCLUSÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. 

SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL A QUO TAMBÉM DESTACOU QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO 

NÃO CONTÉM NULIDADES E ATENDE À VONTADE DE GRANDE PARTE DOS CREDORES. 

REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 

DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e 

Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma 

constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com 

isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso. 2. "A 

criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja 

estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, 

abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de 
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descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores 

isolados ou minoritários" (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019). 3. O eg. Tribunal 

estadual, mediante análise soberana das provas existentes nos autos, concluiu que o 

plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e atende às peculiaridades dos 

créditos a ele submetidos. A pretensão de alterar esse entendimento demandaria 

revolvimento fático e probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência 

incompatível com o recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A incidência da 

Súmula 7/STJ impede também o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que 

falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão 

recorrido. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo 

exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. 

 

(STJ - AgInt no AREsp: 1510244 RJ 2019/0148626-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

03/02/2020) 

 

Eventuais credores posteriormente habilitados ou que não se manifestem no tempo hábil quanto a 

adesão a subclasse de parceiros ou aqueles que posteriormente não cumprirem a reciprocidade 

esperada para delas participar, estarão sujeitos às condições de pagamento estabelecidas nas 

condições gerais de pagamento da classe III.  

 

3.4.1.2. Equalização de encargos financeiros  

 

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, salvo aos 

aderentes as subclasses de credores criadas na classe III: 

 

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 3% (três por cento) ao ano, o que representa 

nesta data, a título meramente de ilustração, a 150% da Taxa Selic divulgada 

pelo Banco Central do Brasil,  e serão devidos juntamente com as parcelas de 

principal.  

 

II. Inadimplemento: Até 30 (trinta) dias de atraso incidirá multa diária de 0,01% 

(dez milésimos por cento) sobre o valor não pago, além dos encargos 

previstos no item I. Acima deste prazo a não liquidação da obrigação 
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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 das RECUPERANDAS. 

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.  

 

3.4.1.4. 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.  
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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. 

 

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 e colaboradores 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, projetou-

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

identificação dos volumes disponíveis de recursos para liquidação das dívidas 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 
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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.  

 

 
 

II. Faturamento: iniciando a construção técnica da demonstração do fluxo de caixa projetado, 

partimos da projeção de faturamento consolidado das operações de arrendamento e da empresa 

Cascão Agribusiness e Participações S/A. Partimos com adequação do ano I ao atual cenário de 

faturamento, através da previsão de vendas dos lotes ainda em estoque, considerando um volume 

de vendas coerente com o histórico de vendas, bem como considerando as diversas variáveis que 

assolam o mercado imobiliário, em especial a atual crise econômica provocada pela COVID.  

 

Desta forma, considerou-se estoque atual de 448 imóveis, a serem vendidos nos próximos 06 anos, 

considerando a média de venda de 16% a 18% do estoque a cada ano. Foi considerado ainda que 

mais de 99% das vendas serão realizadas mediante financiamento próprio em um período de 220 

meses, com correção monetária anual através de IGPM.  
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Considerou-se ainda os recebimentos anuais de 12 parcelas a cada ano a partir da realização de 

determinada venda, bem como os recebíveis de vendas de lotes já realizados em anos anteriores.  

 

Por fim, foi estimado com base no histórico de venda da empresa, bem como nas previsões 

econômicas dos próximos anos, um índice de 10% de devoluções e distrados, por parte dos 

mutuários. Desta forma, foi considerado o retorno do imóvel ao estoque, bem como o desembolso 

por parte da Recuperanda em relação ao mutuário, em igual situação de PMT´s, após calcular juros 

e multas previsto nos contratos de compra e venda.    

 

Quanto ao arrendamento, consideramos como base os contratos celebrados e os recebimentos 

médios mensais a serem realizados, conforme quadro abaixo: 

 

RECEITA PARA ARRENDAMENTOS 

      

 - VALOR TOTAL DA ÁREA ARRENDADA: 484 ha  

 - MÉDIA DE CABEÇAS DE GADO POR HÁ: 7,2 Reses 

 - QTD MÉDIA DE GADO PARA ÁREA TOTAL: 3.500 Reses 

 - PREÇO MÉDIO POR CABEÇA DE GADO: R$ 10,00 Reais 

 - TOTAL MENSAL DO ARRENDAMENTO (ESTIMADO): R$ 35.000,46 Mensal 

 - TOTAL ANUAL DO ARRENDAMENTO (ESTIMADO): R$ 420.005,52 Anual 

 - ÍNDICE DE CORREÇÃO ANUAL CONSIDERADO: 5,4% IGPM 
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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 e loteamento, 

identificados e analisados a partir dos controles gerencias, já considerando os ajustes operacionais 

realizados e aqueles já aprovados pela Diretoria em prol da reestruturação financeira necessária. 

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) para os referidos anos. Frente ao caráter de 

publicidade deste PLANO, a composição detalhada dos insumos foi ocultada por se tratar de 

informação estratégica da empresa, porém toda a memória de cálculo está disponível para 

apresentação aos credores interessados através do e-mail giselle@argumentoassessoria.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impostos, abaixo demonstrados, calculados conforme as normas tributárias vigentes nesta data. 
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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 qual é acrescentada a soma individual da conta “depreciação” após a apuração do 

resultado, receitas e custos. Este procedimento é necessário, uma vez que já está inserido no custo 

total da operação e não consiste diretamente em saída de caixa da empresa, sendo fundamental 

seu retorno para análise de desempenho efetivo de caixa.  

 

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.  

 

O período de carência, possibilita, de forma segura, sustentar a operação comercial para os anos 

subsequentes através de uma política de aquisição de insumos e comercialização adequada para o 

negócio coerente com as condições atuais de mercado. 

 

Os deságios, índice de correção monetária e taxa de juros foram estruturados por classe de 

credores e foram definidos considerando as necessidades mínimas de sobras financeiras em cada 

exercício para que a empresa retome a viabilidade do negócio ao longo dos próximos anos.  
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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.  

 

 

 
 

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 
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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.  

 

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 Goiânia (GO). 
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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 a 

manutenção dos empregos e o pagamento dos credores sem riscos adicionais às relações 

originalmente estabelecidas antes do pedido de recuperação judicial. O valor da empresa em 

funcionamento, assim, não só é superior ao que seria obtido em caso de liquidação, como apenas 

sua continuidade atende aos múltiplos interesses envolvidos. 

 

Goiânia, 05 de outubro de 2020. 

 

 

Cascão Agribusiness e Participações S/A 

José César Cascão 

Maria Aparecida de Abreu Cascão 

 

Argumento Assessoria e Projetos Ltda. 

CRA/GO 01450-PJ 


