


A EMPRESA

TERRA EINFRAESTRUTURA

A FAZENDAS BRAZIL AGRONEGÓCIOS é uma empresa com mais de 15 anos nomercado
do agronegóciobrasileiro.
Atualmente a FAZENDAS BRAZIL é possuidora 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 responsável pela venda de propriedades, com escritura individual da área,  
com georreferenciamento e licença ambiental, além da construção de toda a  
infraestrutura social e funcional, conforme memorial descritivo de cadaárea.
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 e ganho 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

A FAZENDAS BRAZIL 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 da FAZENDAS BRAZIL,estão:
- GEÓLOGO ESPECIALISTA EM ANÁLISE PEDOLÓGICA ECLIMATOLÓGICA
- ADVOGADO LATIFUNDIÁRIO
- AGRIMENSOR ESPECIALIZADOEM CERTIFICAÇÃO DEÁREASRURAIS
- EMPRESA ESPECIALIZADAEM SUPRESSÃODA VEGETAÇÃONATIVA
- EMPRESA ESPECIALIZADAPARAPLANTIO
- AGRÔNOMO ESPECIALIZAEM LICENÇAAMBIENTAL
- MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA SOCIAL EFUNCIONAL



CARACTERÍSTICAS DOINVESTIMENTO

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/Jun2015









FAZENDA 7.000 HÁ PILÃO ARCADO –BA

ÁREA TOTAL: 7.000ha.  
LOCALIZAÇÃO: PILÃO ARCADO –BA  
VEGETAÇÃO: CERRADO  
TOPOGRAFIA: 100% plana  
DISTÂNCIA DO ASFALTO:25KM
CIDADES PRÓXIMAS: –AVELINOLOPES -PI25KM

SÃORAIMUNDONONATO160KM  
PETROLINA –276KM

AEROPORTO COMERCIAL –267 KM

MEMORIALDESCRITIVO

GEORREFERÊNCIADAE CERTIFICADA PELOINCRA  
APTIDÃO PARA PASTAGEM, REFLORSTAMENTO  
POSSIBILIDADE PARA INSTALAÇÃODE PIVÔ,
1 CASA DE 80 M •
1 POÇO ARTESIANO  
ENERGIA SOLAR
CAMPO DE POUSO DE 1.200 METROS  
RESERVATÓRIO DE ÁGUADE 50.000 LITROS  
RESERVATÓRIO DE DIESEL DE 5.000 LITROS.



































CONTATO

(44)3029-1361

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

www.fazendasbrazil.com.br 

CARLOSOLIVEIRA

DiretorPresidente

carlos@fazendasbrazil.com.br

(44) 9 9972-1361

INVESTIMENTO:
R$ 12.500.000,00



AVISOLEGAL

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 da FAZENDAS BRAZIL.
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 áreasrurais.


