




A EMPRESA

TERRA E INFRAESTRUTURA

O NOVO CERRADO é um banco de terras com atuação no mercado do agronegócio  
brasileiro.
Atualmente é possuidor de uma grande quantidade de terras, com foco na aquisição e  
desenvolvimento de áreas, transformando a terra nua em solo produtivo, elevando assim  
o valor da área e permitindo um maior rendimento sobre o investimento, com alto nível  
de segurança.
A empresa é especialista na aquisição de propriedades, processos de escrituração,  
georreferenciamento e licença ambiental, além da construção de toda a infraestrutura  
social e funcional, conforme memorial descritivo de cada área.
O foco de trabalho da empresa é possibilitar o desenvolvimento de áreas produtivas,  
seguindo a legislação ambiental e fundiária, em regiões com alto potencial de  
valorização eganho imobiliário.
Para isso, possui uma equipe multidisciplinar que permite uma análise multicriterial das  
propriedades ofertadas à empresa, visando a seleção das melhores oportunidades,  
maximizando assim o potencial de ganhos, de forma segura e dinâmica.



A TERRA

O NOVO CERRADO possui um rigoroso critério de seleção das áreas que serão  
estruturadas. Entre os pilares desta seleção,estão:

- SOLO ETOPOGRAFIA
- CLIMA E DISPONIBILIDADE DEÁGUA
- CUSTO E CAPACIDADE DEVALORIZAÇÃO
- CAPACIDADE LOGÍSTICA
- MERCADO CONSUMIDORREGIONAL



Entre os profissionais que compõem a equipe do NOVO CERRADO, estão:
- GEÓLOGO ESPECIALISTA EM ANÁLISE PEDOLÓGICA E CLIMATOLÓGICA
- ADVOGADO ESPECIALISTA EMDIREITO AGRÁRIO
- AGRIMENSOR ESPECIALIZADO EM CERTIFICAÇÃO DE ÁREAS RURAIS
- EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA
- EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANTIO
- AGRÔNOMO ESPECIALISTA EM LICENÇA AMBIENTAL
- ESPECIALISTA EM PROJETOS DE FINANCIAMENTORURAL
- MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL E FUNCIONAL



CARACTERÍSTICAS DO INVESTIMENTO

Investimentos em terras rurais e na produção agropecuária possuem diversos pontos ao  
seu favor, que o tornam uma opção atraente:

- Alta valorização da terra no período inicial de investimento, por virtude da  
abertura da área e preparo do solo para cultivo, principalmente em regiões em  
pleno desenvolvimento econômico, sendo que no longo prazo, esta valorização  
desacelera, mantendo-se historicamente próxima dos 5% ao ano.

- Possibilidade de venda fracionada do imóvel rural, diferentemente dos imóveis  
urbanos como casas e apartamentos.

- Aumento constante da população mundial e do consumo de alimentos,  
aumentando a procura por áreas rurais produtivas.

Fonte: IWC



MÉDIA:+12.0%

MÉDIA:+5,4%

MÉDIA:+6,4%

MÉDIA:+5,7%

VALORIZAÇÃO DAS TERRAS NO BRASIL

Fonte: FNP –Maio/Jun 2015



NOVO CERRADO

O Novo Cerrado vem trazer um novo conceito em propriedades rurais, através do  
desenvolvimento consciente e sustentável das áreas, visando, através de estudos e uso de  
tecnologias produtivas, transformar propriedades em regiões ainda pouco exploradas e com  
foco na monocultura (maior parcela na produção pecuária), em áreas capazes de receber a  
implantação do sistema de integração Lavoura –Pecuária.
O grande atrativo da aquisição de áreas ainda inexploradas, é o baixo custo das propriedades,  
permitindo um grande ganho com a valorização das áreas. Nosso trabalho está dividido em 3  
etapas:

- Aquisições, Regularização e Estudos: Pela constante valorização do hectare, o Novo  
Cerrado terá seu foco inicial na aquisição de grandes lotes de terras. Conforme as áreas  
forem adquiridas, será realizada a Regularização Fundiária, para evitar conflitos e garantir  
a segurança dos sócios. Neste momento também serão realizados os estudos das áreas,  
visando a implantação de modelos produtivos adaptados para a realidade de cada  
uma.

- Desenvolvimento das Áreas: Após a aquisição das áreas por um preço atrativo, as áreas  
serão estruturadas, visando deixa-las prontas para a produção .

- Venda/Arrendamento: Com as áreas desenvolvidas, será realizada a
comercialização ou arrendamento das propriedades.



FERROVIAS –ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

RAIO PARA  

AQUISIÇÕES



PONTOS FORTES DO NEGÓCIO

O agronegócio brasileiro vem se consolidando como um dos mais fortes do  
mundo contemporâneo e superando crises econômicas e políticas,  
confirmando a sua importância como a base da balança comercial nacional.  
Pela falta de incentivos e pela grande dimensão de seu território, o Brasil ainda  
possui uma grande extensão de terras disponíveis para desenvolvimento  
produtivo, sendo que as regiões já desenvolvidas, possuem um modelo pouco  
sustentável e que no longo prazo, podem comprometer os aspectos naturais,  
como o clima.
Pela disponibilidade atual, porém limitada, de terras com baixo custo e regiões  
ainda pouco exploradas, é que o Novo Cerrado visa a aquisição do maior  
bloco de terras dentro de um pequeno raio. Com as áreas em sua posse e a  
realização de estudos que permitirão o entendimento das características e  
particularidades de cada propriedade, a valorização das áreas será  
potencializada, aumentando assim o retorno sobre o investimento.



PONTOS FORTES DO NEGÓCIO (POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO DA TERRACOM ENTRADA DE NOVAS TECNOLOGIAS)

FONTE: http://revistagloborural.globo.com/Tecnologia-no-Campo/noticia/2015/10/argentina-lanca-primeira-soja-tolerante-seca-do-mundo.html

http://revistagloborural.globo.com/Tecnologia-no-Campo/noticia/2015/10/argentina-lanca-primeira-soja-tolerante-seca-do-mundo.html


FLUXOGRAMA DASAQUISIÇÕES

1ª ETAPA –AQUISIÇÃO, REGULARIZAÇÃO EESTUDOS

AQUISIÇÃO

DAÁREA

REGULARIZAÇÃO  

FUNDIÁRIA
(GEORREFERENCIAMENTOE

CERTIFICAÇÃO)

ESTUDOPEDOLÓGICO

ECLIMATOLÓGICO

+

LICENÇAAMBIENTAL

POSSUI  

CERTIFICAÇÃO

?

SIM

NÃO

FIM

ELABORAÇÃO DO  

PROJETO DE  

ESTRUTURAÇÃO

LEILÃO DAÁREA

+PROJETO
VENDEU?

REALIZA  

ESTRUTURAÇÃO  

PRÓPRIA

SIM

NÃO



FLUXOGRAMA DASAQUISIÇÕES

OFERTAPARA

PARCEIROS
(GRUPOSPRODUTORES)

2ª ETAPA –DESENVOLVIMENTO DASÁREAS

AVALIA AS  

CONDIÇÕES DA  

PARCERIA

SIM

NÃO
INICIA-SE A  

ESTRUTURAÇÃO  

COM RECURSOS  

PRÓPRIOS

FIM

É MAIS VIÁVEL  

QUE A  

ESTRUTURAÇÃO  

PRÓPRIA?

INICIA-SEA

ESTRUTURAÇÃO 

PELOPARCEIRO

NÃO

SIM

POSSUEM  

INTERESSE?



FLUXOGRAMA DASAQUISIÇÕES

3ª ETAPA  –ARRENDAMENTO  / VENDA

ÁREA JÁ  

ESTRUTURADA

ESTÁ  

ARRENDADA /   

PARCERIA?

SIM

NÃO LEILÃO PARA  

VENDA  

ESTRUTURADA

MANTÉM / INICIA  

ARRENDAMENTO  

DAÁREA O                 

ARRENDAMENTO  

ÉVIÁVEL?

SIM

NÃO COLOCA A  

ÁREA ÀVENDA

VENDEU?

SIM

FIM

NÃO

NÃO



ANÁLISE E GESTÃO DO RISCO

RISCOS ECONÔMICOS EPOLÍTICOS

RISCO –A estratégia política e econômica brasileira está em processo de  
desenvolvimento, podendo impactar em determinados mercados. A política  
fundiária resulta em conflitos entre proprietários e grupos como MST e  
Grileiros.

GESTÃO DO RISCO –O setor do Agronegócio mantem-se historicamente  
com maior estabilidade do que outros mercados como indústria e comércio  
em momentos de crises econômicas e políticas, pela grande importância na  
vida e costumes da população mundial, como na representatividade no PIB  
nacional. Todas as áreas adquiridas pelo projeto são certificadas e seguem  
as normas dos órgãos competentes, evitando conflitos fundiários.



ANÁLISE E GESTÃO DO RISCO

RISCOS DO SOLO

RISCO –A atividade de transformação de terra nua em solo produtivo  
envolve o risco atrelado a grande variação de solos dentro de uma mesma  
região, onde áreas vizinhas podem apresentar solos completamente  
diferentes. As mudanças climáticas podem afetar solos com características  
mais fracas, podendo resultar na queda do seu valor de mercado.

GESTÃO DO RISCO –O Novo Cerrado realiza análises, com equipes de  
geólogos, de como os solos foram formados e o clima regional, visando  
identificar características que possam prejudicar ou potencializar a  
produtividade do solo. Desenvolve também testes de manejo específico de  
alta precisão, para elevar a produtividade do solo e o seu valor.



ANÁLISE E GESTÃO DO RISCO

RISCOS DO MERCADODE TERRAS

RISCO –O mercado de terras está atrelado a “oferta xprocura” e aos níveis  
de produtividade do solo, que impactam no seu valor. Eventos econômicos  
ou climáticos (macroeconômicos), assim como eventos setoriais, como perfil  
da vizinhança, podem afetar negativamente na valorização da terra.

GESTÃO DO RISCO –É realizada uma análise de mercado das regiões com  
maior potencial de valorização no cenário futuro e com menor risco de  
impactos macroeconômicos. É feita uma pesquisa de campo para  
conhecer a vizinhança das áreas, comunicando os objetivos e potenciais da  
região, visando uma movimentação em massa para a valorização da  
região.



ANÁLISE E GESTÃO DO RISCO

RISCOSPRODUTIVOS

RISCO -A atividade agropecuária é diretamente afetada pelo clima e pelo  
manejo produtivo, podendo resultar em prejuízos financeiros aos produtores.

GESTÃO DO RISCO –As áreas desenvolvidos pelo Novo Cerrado, possuem  
um estudo completo, permitindo um maior número de informações,  
necessárias para a tomada de decisão do manejo produtivo ideal e assim,  
minimizando consideravelmente os riscos ligados a produção. O foco do  
Novo Cerrado é de arrendar a área, para obtenção de renda livre de riscos  
produtivos, ou a comercialização para produtores especializados.



CONTATO

(44) 3029-1361

AV. EUCLIDES DA CUNHA,405-B
ZONA 04  
MARINGÁ –PR

www.fazendasbrazil.com.br

CARLOS OLIVEIRA
Diretor Presidente

carlos@fazendasbrazil.com.br

(44) 9 9972-1361

http://www.fazendasbrazil.com.br/
mailto:carlos@fazendasbrazil.com.br


AVISO LEGAL

As informações fornecidas por este meio é apenas para fornecer uma idéia geral de  
possíveis oportunidades de negócios na região e não constitui um convite ou solicitação de  
fundos. A informação está incompleta, pode incluir erros e está sujeita a mudanças  
constantes em um cenário que é altamente dinâmico.
Este documento é confidencial e destina-se exclusivamente para o uso da pessoa a quem foi  
enviado ou foi convidado a ver este documento. Se você não foi especificamente  
abordados e gostaria de receber mais informações, por favor contacte-nos através dos  
números de e-mail e telefone. As informações apresentadas neste ato não podem ser  
divulgadas à terceiros sem o consentimento prévio do NOVO CERRADO.
Recomendamos que, antes de buscar qualquer investimento relacionado com este  
documento, a exatidão e a validade real das informações fornecidas por este meio deverá  
ser verificada. O aconselhamento profissional deve ser procurado para realizar a devida  
análise da aquisição de áreas rurais.


