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1.

INTRODUÇÃO

A Brasilagro Cia. Brasileira de Propriedades Agrícolas (BrasilAgro), companhia constituída em
2005, tem como objetivo explorar oportunidades no mercado imobiliário agrícola brasileiro.
O plano de negócios da Companhia contempla a aquisição e operação/arrendamento de propriedades
rurais selecionadas, que tendem a oferecer uma oportunidade atrativa para a produção agrícola e
valorização imobiliária.
Faz parte da estratégia da Empresa adquirir grandes áreas agricultáveis não desenvolvidas, com
potencial de valorização, para posterior alienação.
O plano de desenvolvimento da BrasilAgro prevê a aquisição e complementarmente,
operação/arrendamento de propriedades em regiões que apresentem clima, condições de solo e
topografia favoráveis, a fim de possibilitar a mecanização dos projetos de lavoura e que
preferencialmente sejam localizadas próximas a rodovias ou ferrovias e de cidades que contenham
uma infra-estrutura mínima.
Atualmente o plano de negócios da Empresa é composto, em princípio, por quatro projetos:
• Projeto Soja/Milho/Algodão
• Projeto Florestas
• Projeto Pecuária/Grãos
• Projeto Cana-de-Açúcar
Com o objetivo de atualização dos valores de suas propriedades para fins gerenciais, a Empresa
contratou a Deloitte para prestação de serviços técnicos especializados de avaliação patrimonial de
determinadas fazendas, considerando os grupos de bens Terras (terra nua).
O presente relatório contém o resultado da Avaliação Patrimonial das terras de propriedade da
BrasilAgro e de terceiros, localizadas nas fazendas abaixo:

FAZENDAS

MUNICÍPIO

ESTADO

FAZENDA CHAPARRAL
FAZENDA PREFERÊNCIA
FAZENDA JATOBÁ
FAZENDA ARAUCÁRIA
FAZENDA SÃO PEDRO
FAZENDA ALTO TAQUARI
FAZENDA NOVA BURITI
FAZENDA HORIZONTINA
FAZENDA CREMAQ

Correntina
Barreiras
Jaborandi
Mineiros
Chapadão do Céu
Alto Taquari
Januária
Tasso Fragoso
Baixa Grande do Ribeiro

BA
BA
BA
GO
GO
MT
MG
MA
PI
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2.

OBJETIVO

O objetivo desta Avaliação Patrimonial é estabelecer os valores de mercado das terras das fazendas
supracitadas, de propriedade da BrasilAgro e de terceiros, na data-base de 31 de dezembro de 2010,
fornecendo subsídios à estudos internos da Empresa.

3.

DESENVOLVIMENTO

DO

TRABALHO

A primeira etapa deste trabalho foi a fase de planejamento, onde foram abordados em conjunto com
os responsáveis indicados pela BrasilAgro, os seguintes pontos:
 Disponibilidade das informações e recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho;
 Disponibilidade de Plantas e documentos relativos às terras;
 Esclarecimentos sobre como a equipe da Deloitte estaria atuando em campo; e
 Outros esclarecimentos pertinentes ao trabalho.
Em seguida foi realizada a fase de vistorias físicas, etapa na qual a direção da BrasilAgro
disponibilizou informações relativas às terras.
As vistorias foram realizadas no decorrer dos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
O relatório é respaldado em metodologia consagrada, sendo também executado com base em
informações e documentos fornecidos pela BrasilAgro, os quais presumimos serem corretos.
A fase final do trabalho consistiu na apresentação dos resultados alcançados e entendimento dos
procedimentos e critérios adotados, bem como os valores estabelecidos, para em seguida, procederse a emissão deste Relatório.

4.

METODOLOGIA

DE

AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Procedemos a avaliação patrimonial dos bens pertencentes aos grupos de bens mencionados
anteriormente de acordo com a metodologia apresentada a seguir, com a finalidade de se estabelecer
os seguintes valores:
 Valor de Reprodução ou Reposição:
Valor de Reprodução ou de Reposição é considerado como o investimento necessário à aquisição
de bens novos, idênticos ou com características e capacidades semelhantes aos existentes.
 Valor de Mercado (ou Avaliação):
Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa
data de referência, dentro das condições do mercado vigentes.
Esse valor leva em consideração o tempo normal de absorção do bem pelo mercado, sendo
caracterizado pelas premissas e informações, fornecidas pela empresa, além de Normas Técnicas
específicas e vistorias “in loco”.
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Os valores apresentados não representam os valores efetivos de negociação, devendo ser
assumidos como valor de referência. O valor efetivo de negociação é estabelecido caso a caso em
um mercado livre de compra e venda.
Este valor pode ser determinado a partir do valor de reprodução ou reposição, deduzindo-se as
parcelas resultantes da depreciação técnica, tais como: deterioração física e obsolescências
funcional e econômica.
Vida Útil Remanescente:
É o período de tempo esperado em que um bem prestará de maneira satisfatória, tanto econômica
como funcional, seu serviço designado.
A metodologia de avaliação patrimonial empregada neste trabalho é amparada nas mais recentes
normas e diretrizes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, as quais disciplinam
conceitos, estabelecem os critérios a serem empregados em trabalhos de avaliação patrimonial,
definem os métodos para determinação dos valores e definem os graus de fundamentação e precisão
das avaliações, entre outras prescrições.
Dentre os diversos métodos previstos para a avaliação de bens do ativo imobilizado, os aplicados
foram:
 Método Evolutivo: Consiste em determinar o valor total do imóvel através da conjugação de
métodos, a partir do valor do terreno, considerados o custo de reprodução das benfeitorias
devidamente depreciado e o fator de comercialização;
 Método Comparativo Direto de Dados de Mercado: Consiste em se determinar o valor de
mercado de um bem através da comparação com outros similares, através de seus preços de
venda, tendo em vista as suas características semelhantes. Nesse método, ajustes são
procedidos através da utilização de fatores que visam corrigir eventuais diferenças entre os
bens disponíveis no mercado e o bem objeto da avaliação; e
 Método da Quantificação do Custo: O valor do bem resulta de orçamento sumário ou
detalhado ou da composição do custo de outros, idênticos aos que são objeto da avaliação ou
equivalentes, seguido de cálculos de depreciação técnica.
É importante salientar que a escolha do método empregado depende fundamentalmente das
informações disponíveis e características do bem.
4.1

TERRAS

Na avaliação do terreno foi utilizado o “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”, como
definido pelas Normas NBR 14653-1 e NBR 14653-3 da ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
Os preços unitários das terras foram obtidos após o levantamento de elementos com características
intrínsecas e extrínsecas semelhantes aos avaliados, efetuados nas várias fontes de consultas das
regiões envolvidas. Assim, compararam-se as terras a outras semelhantes que estão à venda ou que
foram vendidas e até mesmo opiniões colhidas nos mercados das regiões.
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Em função das características próprias dos elementos pesquisados, foram aplicadas variáveis
adequadas, quando indicado, verificando-se vários fatores como localização geográfica (atrativo),
infra-estrutura, especulação, entre outros, que influem nos valores das terras. Tais ajustes permitiram
ponderar os valores obtidos e determinar os valores médios unitários das terras analisadas como
sendo os valores mais confiáveis na época da avaliação.
As pesquisas de elementos comparáveis e análises mercadológicas foram desenvolvidas a partir de
consultas às imobiliárias, corretores autônomos, bem como a partir de análises relativas ao
comportamento dos mercados imobiliários envolvidos.
4.2

CONSTRUÇÕES CIVIS E BENFEITORIAS

Adotamos o “Método da Quantificação do Custo”, como definido pelas Normas NBR 14653-1 e
NBR 14653-3 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Dessa forma, o valor de reposição desse grupo de bens foi obtido através da reprodução dos custos
de seus componentes. A composição de custos foi feita através de orçamento sumário, baseado no
banco de dados da Deloitte e publicações especializadas (revista “Construção” – Editora Pini), para a
data-base da avaliação.
As áreas construídas utilizadas para o cálculo dos valores foram obtidas através das informações,
documentação e levantamentos fornecidos pela BrasilAgro. Nos casos em que as informações se
mostraram deficientes e/ou divergentes, as áreas foram levantadas de forma expedita “in loco”, ou
através de outro método adequado à situação.
Os valores foram depreciados tecnicamente através da aplicação do método de Ross-Heidecke, que
leva em consideração o estado de conservação e a vida útil de cada construção civil e benfeitoria.
Nível de Precisão e Grau de Fundamentação
Para a realização deste trabalho foram seguidos os critérios e diretrizes da NBR 14653-1 e NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, tendo sido alcançado o Grau I de
Fundamentação e o Grau III de Precisão.
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5.

PREMISSAS

E

LIMITES

DO

ESCOPO

Para a avaliação das terras, foram assumidas as seguintes premissas:
 O valor de mercado apresentado para as fazendas corresponde somente à parcela de terra nua,
para pagamento à vista, não incluindo construções civis e benfeitorias. Salientamos que o fator
de correção do solo (preparação para plantio) foi considerado na ponderação dos preços.
 O valor das terras destinadas à agricultura, nas regiões pesquisadas, tem como referência o preço
da saca da soja. Os valores unitários das fazendas à venda (pesquisas de mercado) foram obtidos
em sacos de soja por hectare. Sendo assim, os valores em reais (R$) das propriedades variam
diretamente em razão da variação do preço da soja.
 O preço da soja considerado na data-base do trabalho, 31 de dezembro de 2010, foi de R$ 44,94,
com variações para menor ou a maior, dependendo da região em que se encontra a fazenda
avaliada. Essa variação se dá em função da disponibilidade ou da facilidade/dificuldade de frete.
No trabalho efetuado, não foi contemplada a execução dos seguintes procedimentos:
 Investigações específicas envolvendo aspectos jurídicos, tais como: propriedade, titularidade,
alienações, hipotecas, ônus, entre outros gravames;
 Inventário físico dos bens que por ventura não façam parte do ativo imobilizado da Empresa, ou
seja, bens em regime de comodato, alugados, arrendados, etc.;
 Validação dos procedimentos contábeis adotados pela Empresa e origem da documentação
relativa à aquisição dos bens;
 Inventário físico e avaliação de construções civis, benfeitorias, culturas, máquinas, equipamentos,
implementos agrícolas, de itens de almoxarifado, estoques e peças sobressalentes;
 Medições e/ou checagens “in loco” das áreas das terras avaliadas;
 Investigações específicas de passivos ambientais. Dessa forma, não assumimos qualquer
responsabilidade pela existência ou impacto de qualquer substância perigosa, incluindo possíveis
contaminações, que podem ou não estarem presentes na propriedade;
 Realização de cotejamento físico e contábil entre os imóveis avaliados e os contabilizados; e
 Checagem de limitações e confrontações de terrenos, conforme descrições obtidas em
documentos oficiais, tais como matrículas, escrituras e/ou certidões. Também não foram
verificadas averbações relativas à edificações que porventura tenham sido erigidas sobre o
terreno.
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