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Um novo modelo de Parque
de Exposição para Barreiras
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da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB) e Prefeitura Municipal de Barreiras, visitou o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte e a Embrapa Gado de Corte, localizados em Campo
Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
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Sua fazenda está
preparada para
sucessão familiar?
Mario Cezar Mascarenhas
Presidente

A

estrutura de empresa familiar é muito comum no agronegócio brasileiro e para evitar danos patrimoniais e emocionais
na hora de transferir a gestão para as próximas gerações, é
fundamental desenvolver um plano para a sucessão familiar adequado
ao modelo de negócios da organização.
Segundo dados do IBGE, apenas 30% das empresas familiares chegam na segunda geração, e só 5% conseguem resistir até a terceira.
Isso significa que, na maior parte das vezes, os herdeiros não estão preparados para tomar frente dos negócios e assumir os cargos de gestão
da empresa familiar. Isso é muito comum quando não há boa comunicação entre pais e filhos ou há divergências de objetivos de negócios
entre o atual administrador e o herdeiro. Além disso a grande a distância entre a cidade e o campo, em alguns casos, também influenciam
negativamente. É bastante comum o sucateamento da fazenda quando
o herdeiro não sabe como gerir a propriedade ou quando os recursos
para prosseguir com o negócio são limitados.
A importância de preparar uma boa sucessão tem sido levada em
conta pelas instituições financeiras. Estas instituições de crédito têm
demonstrado preocupação e quando percebem que a fazenda não tem
preparado um sucessor, a pontuação da propriedade cai, dificultando a
liberação de novas linhas de crédito.
Vários bancos, a exemplo do Rabobank, têm incentivado a realização de palestras que alertam sobre essa problemática.
Portanto, a escolha de um sucessor é um elemento muito relevante
no processo. No caso de vários herdeiros, é importante separar os fatores emocionais.
Em virtude disso, o indicado é pedir ajuda de um profissional, fora
do contexto familiar, para analisar com cuidado quem melhor se encaixa no cargo.
Nesta edição estamos publicando uma matéria que dá dicas importantes e alerta para os riscos que sua propriedade possa estar enfrentando sem que você saiba o perigo de falência do seu negócio.
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Um novo modelo de Parque
de Exposição para Barreiras

U

ma comitiva formada por integrantes da Associação dos
Criadores de Gado do Oeste
da Bahia (Acrioeste), da Federação
de Agricultura e Pecuária do Estado
da Bahia (FAEB) e Prefeitura Municipal de Barreiras, visitou o Centro
de Excelência em Bovinocultura de
Corte e a Embrapa Gado de Corte,
localizados em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
A necessidade da viagem surgiu
depois que o Ministério Público da
Bahia e a Prefeitura Municipal de
Barreiras assinaram um Termo de
Ajustamento de Condutas (TAC), em
que mudaria a configuração do Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha, para um Parque Natural
Municipal de Barreiras, impedindo
que eventos voltados a pecuária possam ser realizados no local. A maneira arbitrária e açodada que o TAC
foi firmado, deixou um dos principais vetores de desenvolvimento do
município, a pecuária, sem um local
apropriado para realizar seus eventos
de transferência de tecnologia.
Em busca de uma solução ao impasse, a FAEB resolveu intermediar
a problemática, entrou em contato
com a Federação de Agricultura do
Mato Grosso do Sul (Famasul) para
intermediar a visita e sugeriu que
fosse formada uma comitiva para
conhecer o Centro de Excelência em
Bovinocultura de Corte e a Embrapa Gado de Corte para que Barreiras
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pudesse ter algo semelhante, com
espaço destinado para receber os
animais para comercialização, bem
como um local de difusão de tecnologia e treinamento das pessoas que
trabalham no campo.
Pela Acrioeste participaram os
diretores Antonio Balbino de Carvalho Neto, José Maria Albuquerque,
Stefan Zembrod, Paulo Baqueiro,
Amauri Stracci e Celmo Cerrato,
pela Prefeitura Municipal de Barreiras o vice-prefeito Emerson Cardoso, o Chefe de Gabinete Jeferson
Barbosa Santos além de Jeferson
Barbosa dos Santos Neves Junior,
pela FAEB o coordenador de programas, Leonardo R. Paulino.
Durante a visita, o vice-presidente da Acrioeste Antonio Balbino
Neto e o Diretor Financeiro José Maria Albuquerque Júnior, concederam
entrevista ao Programa Mais Pecuária, exibido ao vivo no Canal do Boi.
De acordo com Balbino, o Oes-

te da Bahia apresenta um avanço
muito forte no setor do agronegócio
e se não for feito de uma forma ordenada, que possa transferir conhecimento, pesquisa e tecnologia, o
ambiente voltado para instituições
ligadas a agropecuária não avançará
plenamente no quesito conhecimento, produtividade e produção. “A
agricultura implementada no Oeste
da Bahia está totalmente consolidada e feita de maneira totalmente profissional e precisamos avançar no
mesmo sentido na área pecuária”,
disse Balbino.
Para José Maria Albuquerque
Júnior, o grande desafio da pecuário
do Oeste da Bahia, é reinventar o
modelo das exposições tradicionais.
“Precisamos criar um novo projeto
que esteja a altura da região do Matopiba, que atualmente é muito forte
na agricultura e que vem apresentando um crescimento significativo
na pecuária”, reforçou Zé Maria.
Integrante da comitiva, o vice-prefeito Emerson Cardos afirmou
que a visita tem por intuito buscar
conhecimento a fim de consolidar
o crescimento da agropecuária, um
vetor econômico de uma região
cheia de oportunidades. “Estamos
trabalhando para ampliar transferência de tecnologia e universalizar
o acesso ao conhecimento a todos os
produtores rurais”.
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Como preparar a sucessão familiar e
evitar a falência da minha fazenda?

D

e acordo com o Sebrae, 70%
das empresas familiares do
Brasil, como é o caso da
maior parte das fazendas do País,
não resistem à morte do fundador
e vão à falência. Por isso, o planejamento sucessório se torna parte
essencial para a sustentação dos negócios. Nesta segunda, 22, em entrevista ao Giro do Boi, a advogada
e membro da Comissão de Agro da
OAB de Mato Grosso, Kelly Marinho, falou sobre o tema.
“Um dos principais problemas
que eu vejo é a questão de briga entre
herdeiros. Brigam muito e aí vai para
uma questão (jurídica). Durante essas
brigas, (a solução do problema) cai
para o inventário e, no inventário, paralisa toda a atividade, leva uma grana
muito maior do que o imposto a pagar. Por exemplo, o imposto de ITCD
(Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação) aqui em São Paulo é
4%. No estado de MT, chega a 8%.
E nós temos um projeto de lei aqui no
estado de São Paulo para aumentar,
um projeto que foi determinado agora

em 2020, o projeto 250 (veja abaixo),
para que houvesse um aumento desse
ITCD para 8%. […] E quando cai no
inventário, esse imposto tem que ser
pago imediatamente, não tem como
a gente fazer um parcelamento, nada
disso, que a gente poderia antecipar.
Não tem conversa. E além disso, é sobre o valor venal daquela propriedade.
Então é isso que faz com que muitos
dos negócios familiares não perdurem”, alertou.
A especialista citou que a consultoria jurídica pode solucionar
o problema, evitando a falência da
fazenda e antecipando as situações
indesejáveis que possam gerar conflito. “Nós reorganizamos essa questão tributária e permitimos que a
pessoa, o patriarca, por exemplo, se
programe para pagar esses impostos. A gente consegue dividir até em
36 vezes, por exemplo, ao contrário
do inventário, em que você tem que
pagar à vista. O que acontece? Muitos acabam vendendo essa propriedade porque não tem dinheiro em
caixa”, apontou.

“A assessoria jurídica vê o dia
a dia e sabe aquilo que está sendo
discutido no judiciário e aquilo que
realmente dá certo. Então é necessário que haja um profissional da área
porque ele vai dizer onde realmente o direito entra. Por exemplo, um
contrato de doação possui algumas
regras que, se não forem observadas, podem tornar nula a doação.
Então há necessidade que tenha um
profissional que acompanhe todas
as regras estabelecidas pela lei para
que essa sucessão saia da melhor
forma possível”, sustentou.
Marinho confirmou em sua entrevista que a procura pelo planejamento sucessório aumentou por
conta da profissionalização das fazendas. “As pessoas procuram muito
por causa dessa questão dos impostos. E como a gente teve todo esse
problema da pandemia, as pessoas
buscaram cada vez mais resguardar
esse patrimônio. Não se sabe o dia
de amanhã, então houve uma busca
crescente pelo planejamento sucessório […] pela parte do patriarca e
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da matriarca, mas principalmente
por causa dessa profissionalização.
[…] Por essa questão da tecnologia,
que entrou muito forte, eles viram a
necessidade de uma atividade mais
profissionalizada, perceberam que
sai na frente quem tem esse planejamento tributário, de gestão, planejamento financeiro. Então se viu
muito a necessidade nesse período
(pandemia)”, observou.
A consultora revelou ainda quais
foram os outros tipos de demanda

por consultoria jurídica que aumentaram no período de pandemia. “As
principais demandas que nós tivemos foi na questão de negociação
contratual, tanto para credor quanto para devedor. Nós tivemos muitas negociações, principalmente na
questão tributária também. Então
quem tinha dívidas com estados,
tanto na esfera estadual ou na esfera federal, muitos buscaram regularizar. Até porque os estados, como
Mato Grosso, por exemplo, estava
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com refis, dando até 70% de desconto nessas multas”, comentou.
“A questão também de emissões
de certidões positivas com efeito de
negativa teve uma grande demanda,
até porque muitos desses tributos
foram suspensos no ano de 2020
para que a atividade não parasse.
Então os clientes procuraram muito
por causa dessas emissões para que
eles fizessem a sua comercialização
e tudo mais”, completou
Fonte Giro do Boi

Tradicional Leilão das Fazendas Caiçara e Lagoinha
bateu recorde em comercialização

O

tradicional Leilão das Fazendas Caiçara e Lagoinha, que acontece anualmente no município de Angical,
Oeste da Bahia, bateu recorde de
vendas em sua 6ª edição.
De acordo com João Paulo
Oliveira, proprietário da Fazenda
Lagoinha, o leilão teve 100% de
liquidez e os 1.486 animais disponibilizados em 53 lotes foram
todos comercializados, superando
os preços desejados pelos organizadores do evento.
Segundo Nelson Alex Filho,
proprietário da Fazenda Caiçara,
o faturamento se aproximou de 5
milhões de reais em negócios.
O sucesso e credibilidade conquistado pelos organizadores tornam, sem dúvida, o Leilão das Fazendas Caiçara e Lagoinha, como
principal evento de transferência
genética do Oeste da Bahia.
O evento foi transmitido pelo
Clima Tempo, SKY TV Canal
170, Vivo TV Canais 589 e 89, Oi
TVHD Canal 189, GVT TV Canal
87 e tvleilão.net
A comercialização esteve a cargo da leiloeira Terço Leilões.
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Senado
aprova
criação de
fundos de
investimento
para o setor
agropecuário

O

Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 10,
o texto-basedo projeto que
cria os Fundos de Investimento nas
Cadeias Produtivas Agroindustriais
(Fiagro), uma ferramenta para que o
setor agropecuário possa captar dinheiro no mercado de capitais. O PL
5.191/2020 recebeu dois destaques,
que ainda precisam ser votados antes de o projeto seguir para a sanção
presidencial.
O Fiagro vai permitir que investidores nacionais e estrangeiros
direcionem recursos ao setor através de aplicações em ativos financeiros atrelados ao agronegócio ou
da aquisição de imóveis rurais. Os
rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelo fundo serão sujeitos
ao imposto de renda retido na fonte,
com alíquota de 20%.
O senador Carlos Fávaro (PSD-MT), relator da proposta, comunicou a expectativa de que o Fiagro
consiga captar até R$ 1 bilhão ao
final do seu primeiro semestre de
funcionamento.
— O produtor rural poderá captar recursos sem necessidade de
depender exclusivamente de financiamentos com recursos públicos ou

bancários. Na medida em que evoluem os instrumentos de captação
da atividade, reduz-se a pressão do
setor agrícola sobre o governo federal, em termos de necessidade de
crédito e subvenção ao custeio das
safras.

Terras
O ponto mais polêmico do texto
é o que inclui imóveis rurais entre
as aplicações abertas ao Fiagro. O
líder do PT, senador Paulo Rocha
(PA), alertou que esse trecho abriria
o mercado nacional de terras para
investidores estrangeiros além do
que é permitido pela legislação.
O tema está em discussão no
Congresso Nacional através do PL
2.963/2019, aprovado pelo Senado
no ano passado e aguardando análise da Câmara dos Deputados.
— Corremos o perigo de aumentar a concentração de terra, ou pior,
de fortalecer a proposta de compra
de terras pelos estrangeiros. Ela ainda não foi aprovada na outra casa e
já se cria um fundo para financiar
isso. Somos contra — antecipou o
senador.

Para Carlos Fávaro, o projeto não
contorna as restrições à compra de
terra por estrangeiros, mas abre um
caminho para a entrada de recursos.
— Ao adquirir cotas do Fiagro, o
investidor participa do mercado de
terras sem ter posse de propriedade
rural. Esse modelo satisfaz a legislação vigente.
O senador Paulo Rocha apresentou uma emenda para suprimir as
propriedades rurais das aplicações
abertas ao fundo. Ela foi destacada
para que o Plenário decida em outra
sessão. Assim, esse trecho do projeto ainda não está aprovado.
Outra emenda de destaque foi
oferecida pela senadora Rose de
Freitas (MDB-ES), que questiona
a tributação de 20% sobre os rendimentos do fundo, valor que ela
considera muito alto. A sugestão é
reduzir a alíquota para 15%. Rose
pediu que o projeto possa ser discutido com mais profundidade pelos
senadores antes da aprovação definitivas.

Regras
O projeto inclui o Fiagro na Lei
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8.668, de 1993, que instituiu os fundos de investimentos imobiliários.
Os recursos do Fiagro se direcionam a quaisquer ativos rurais, reais
ou financeiros. Com ele será possível que pessoas e empresas invistam
em imóveis rurais, empresas rurais
não classificadas em bolsas de valores, participação em sociedades

que explorem atividades integrantes
da cadeia produtiva agroindustrial e
outras aplicações hoje são indisponíveis aos investidores.
Segundo o texto, nenhum investidor pode auferir mais de 10%
da rentabilidade do fundo. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos e distribuídos pelo Fiagro su-
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jeitam-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte, com alíquota
de 20%. A mesma alíquota será aplicada aos ganhos de capital e rendimentos obtidos na alienação ou no
resgate de cotas dos fundos. Apenas
as aplicações efetuadas pelos fundos não estarão sujeitas à incidência
do imposto retido.

Banco do Brasil destina R$ 16 bilhões
para pré-custeio do agro

O

presidente do Banco do
Brasil, André Brandão,
anunciou nesta terça-feira,
23, montante de R$ 16 bilhões para
o custeio antecipado das atividades
agrícolas na safra 2021/22. A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participou
da live.
No custeio antecipado, o produtor rural pode usar o crédito para
adquirir antecipadamente insumos,
tratos da lavoura, mudas e sementes, ração e medicamentos. Com a
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compra antecipada, o produtor rural consegue melhores condições de
preço e mercado. O pré-custeio está
disponível para as lavouras de soja,
milho verão, algodão, arroz, cana-de-açúcar e café.
“É importante prover essa autonomia para vocês [produtores rurais]
para conseguirem fazer a aquisição
de insumos de forma antecipada e
com certa previsibilidade”, destaca
o presidente do Banco do Brasil,
André Brandão.
No crédito antecipado, as taxas

de juros são de 5% ao ano para médios produtores e 6% ao ano para
demais produtores.
O presidente acrescentou que a
expectativa é alcançar R$ 210 bilhões na carteira de crédito do agro
do banco este ano. Brandão anunciou ainda que o banco não irá mais
cobrar tarifa na análise de crédito
nas operações de renovação a partir
de hoje.
A ministra Tereza Cristina ressaltou que o anúncio do aumento dos
recursos destinados para o custeio
antecipado é uma notícia animadora
para o planejamento dos produtores
rurais. “O crédito rural precisa cada
vez de mais parceiros, mais gente
acreditando no nosso negócio, assim como o Banco do Brasil faz isso
há décadas. Precisamos também de
mais créditos novos, diferentes. O
pré-custeio é importantíssimo, pois
o produtor pode comprar antecipadamente e diminui o custo de frete,
da logística”.
Sobre o fim da cobrança de tarifas para análise de crédito, a ministra destacou que essa era uma antiga
demanda do setor, já que a taxa acabava por encarecer o crédito.
Participaram da cerimônia virtual o vice-presidente de Agronegócio
do BB, João Rabelo, e o gerente de
soluções, Fernando Gallo.
Ascom Mapa
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Braquiária que tolera até 500 mm de chuva
por ano chegará em breve ao Brasil

C

resce a ansiedade do pecuarista brasileiro pelo lançamento
da nova cultivar híbrida de
braquiária tolerante à seca conhecida
como Camelo. O capim foi o tema
principal de inúmeras perguntas enviadas à produção do Giro do Boi
recentemente. Para atender todas as
mensagens, o programa consultor
um especialista que está de olho no
processo de aprovação da variedade
para o Brasil, o engenheiro agrônomo
Wagner Pires, pós-graduado em pastagens pela Esalq-USP e consultor do
Circuito da Pecuária.
“Ô vontade que o pessoal está
de plantar um capim que tolera realmente a seca”, exclamou Pires. “Esse
capim ainda está em fase de registro.
[…] Conforme foi perguntado, ele
não foi desenvolvido pela Embrapa.
Esse material foi desenvolvido por
um órgão internacional que fica na
Colômbia, e conta com escritórios em
diversas regiões tropicais do mundo,
que é o Ciat, o Centro Internacional
de Agricultura Tropical”, explicou.
Conforme esclareceu o agrônomo,
ainda não é possível especificar uma
data para a chegada do híbrido de braquiária ao Brasil. “Tem uma empresa
que está trazendo esse produto aqui
para o Brasil, mas ele ainda está em

fase de registro. […] O Brasil é muito sério e muito rígido nessa parte de
registro porque eles temem muito a
liberação da entrada de plantas que,
eventualmente, possam se tornar invasoras e prejudiciais ao nosso país. Ele
está sendo testado aqui para o Brasil e
acreditamos que ainda esse ano deverá sair o registro dele”, projetou.
O especialista elencou as qualidades da braquiária Camelo. “Uma das
características dessa braquiária é que
ela tem uma tolerância muito boa à
seca, em torno de 500 mm de chuva
ao ano. Ela rebrota muito bem, ela
tem um sistema radicular bastante
profundo e ela será, com certeza, uma
alternativa para o pecuarista, princi-

palmente, do Nordeste, plantar, ou do
Tocantins, por exemplo”, indicou.
O consultor tratou de acalmar os
ânimos e tranquilizar o pecuarista
brasileiro que espera a chegada da
cultivar ao País. “Quando sair, eu me
comprometo com vocês que eu vou
arrumar um pé dessa braquiária Camelo e vou levar aí no programa para
mostrar para o pessoal. Tenham calma. E outra coisa: quando sair, a disponibilidade de semente não é grande,
então vai ter pouca semente. Então o
que você deve fazer? Adquirir um
pouco, fazer um teste na sua propriedade, experimentar, avaliar o material
e aí você vai poder aumentar a área de
plantio”, recomendou.

CMN aprova novas regras de flexibilização para o crédito rural
O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a flexibilização de regras do direcionamento do crédito rural, permitindo que as instituições financeiras cumpram a
exigibilidade de direcionamento de recursos à vista para
o crédito rural com operações de investimentos realizadas com beneficiários do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
De acordo com o Banco Central, até 2% da subexigibilidade do Pronaf poderá ser cumprida com operações de
investimentos realizadas com beneficiários do programa,
contratadas até 30 de junho de 2021. Além disso, o CMN
ampliou de 12 para 24 meses o prazo para reembolso de
operações contratadas no âmbito da Linha de Crédito de
Industrialização para a Agroindústria Familiar.

O CMN também aprovou as diretrizes que devem ser observadas pelas instituições financeiras no monitoramento e fiscalização dos financiamentos rurais. As determinações entram em vigor em 1º de julho de 2021.
“Com a publicação dessa norma, instituições financeiras
com carteiras de crédito rural diversas e com perfis de
risco distintos podem definir quais sistemáticas de fiscalização aplicar.”.
As instituições financeiras devem adotar o novo modelo
de monitoramento e fiscalização dos financiamentos rurais, inclusive aqueles referentes às estruturas de gerenciamento de riscos de compliance das operações de crédito rural e os procedimentos específicos para monitorar
os financiamentos a partir de 1º de julho de 2021.
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