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Todos os seres humanos são empreendedores. Quando estávamos nas 
cavernas, éramos todos autônomos... encontrando comida, nos 
alimentando. Assim começou a história humana. (Muhammad Yunus, 
vencedor do Prêmio Nobel) 
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Resumo 

O projeto Yunus 560 consiste em 7 ciclos consecutivos de recria e ou engorda 
de 80 bezerras da raça Nelore, em um sítio localizado no município de Indiavaí-
MT. 

O negócio terá duração de 7 anos e será desenvolvido por intermédio de uma 
Sociedade em Conta de Participação (SCP) com capital social de R$ 
212.500,00. Este valor será dividido em 85 quotas de R$ 2.500,00, que por sua 
vez serão ofertadas aos investidores com uma expectativa alvo, já descontado 
os impostos, de 10% a.a. 

Sobre o investimento é cobrado uma taxa de administração de 1% sobre o 
valor aportado a cada ciclo. Além disso, para resultados superiores a 8,5% a.a., 
incide taxa de performance de 10% sob o excedente. 

Para segurança e transparência, serão disponibilizadas informações 
periódicas sobre a situação do projeto tais quais: proporção das quotas, 
indicadores de projeto, rebanho e gestão de custos. 

 

 

 

Na sequência, o projeto é apresentado em detalhes. 
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1. Prefácio 
 

 

 

 

Caro investidor, 

 

Responsável por 8,7% do PIB e com rebanho superior a 214 milhões de 
cabeças, a pecuária de corte brasileira é a maior do mundo, seguido pela Índia 
(186 mi) e EUA (94,3 mi). Deste total, 79,6% é destinada ao mercado interno, 
gerando um consumo per capita de 42,12 kg/ano. 

Por outro lado, a China, mesmo com o quarto maior rebanho, é o maior 
consumidor de carne brasileira, importando do Brasil cerca de 46% do seu 
consumo interno, que totaliza um consumo per capita de 6,08 kg/ano (7 vezes 
menor que o consumo per capita brasileiro). 

O cenário acima apresenta o potencial de crescimento deste mercado nos 
próximos anos dado o contínuo aumento da demanda por proteína animal em 
países emergentes e por consequência o potencial deste projeto. 

 

Fonte: Dados retirados do Beef Report 2019 – Perfil da Pecuária no Brasil 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________ 

Valder Lemes Zacarkim 
Diretor de Negócios 
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2. Visão Geral do projeto 
 

O projeto Yunus 560 consiste em 7 ciclos consecutivos de recria e ou engorda 
de 80 bezerras da raça Nelore, que será conduzida no Sítio União, localizado 
no município de Indiavaí-MT e conta com 25 hectares produtivos e infraestrutura 
para atender em sua capacidade atual, 80 cabeça, mas com potencial para 
ampliação durante o período do projeto. 

Para a regularização do projeto, será formada uma Sociedade em Conta de 
Participação (SCP). A SCP não possui personalidade jurídica própria, nem 
autonomia patrimonial. Na SCP, a atividade constitutiva do objeto social é 
exercida unicamente pelo Sócio Ostensivo FazendaCheia, representado pelo 
administrador Valder Lemes Zacarkim. 

Ao integrar a SCP como sócio participante, a sua responsabilidade será limitada 
ao capital investido no projeto (mínimo R$ 2.500,00). Trata-se de um 
investimento de 7 anos, tempo necessário para o fechamento de 7 ciclos de 
recria e ou engorda de fêmeas. 

Para melhor entendimento do modelo, a figura abaixo apresenta o 
relacionamento entre os envolvidos na operação. 

 

 

3. Detalhamento do projeto 
 

Objetivo 
7 ciclos consecutivos de recria e ou engorda de 80 bezerras de raça Nelore. 

 

Cronograma 
O cronograma abaixo representa o cenário macro de datas e marcos do projeto. 
Este será atualizado e apresentado aos investidores ao longo da execução do 
projeto. 
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Ao final de cada ciclo produtivo, o FazendaCheia (Sócio Ostensivo) convocará 
reunião para a apresentação dos resultados, destinação do ciclo que se encerra 
e projeto para o próximo ciclo. 

 

Investimento 
De acordo com o plano de custeio anexo, a execução do projeto Yunus 560 
custará R$ 212.500,00. Este valor será dividido em 85 quotas de R$ 2.500,00, 
podendo o investidor adquirir mais de uma quota conforme interesse, desde que 
não ultrapasse o limite de 30% das quotas. 

 

Participação 
O produtor rural aportará o valor mínimo de R$ 5.000,00 ou 2 quotas de R$ 
2.500,00 no primeiro ciclo do projeto, se tornando sócio participante da SCP e 
sendo regido pelos mesmos direitos e deveres dos demais sócios participantes. 
Novos aportes serão permitidos desde que não ultrapasse 30% do capital social 
da SCP. 

O FazendaCheia (Sócio Ostensivo) fará o aporte inicial de R$ 5.000,00 ou 2 
quotas de R$ 2.500,00, porém, ficará a seu critério aumentar a participação caso 
o montante total a ser captado não seja atingido. 

 

Rendimento 
A rentabilidade alvo por ciclo, já descontado os impostos, é de 10% a.a. Vale 
reforçar que o resultado é variável e está ligado às oscilações do preço da arroba 
(@) do boi gordo e da condução do projeto. 

 

Saída da sociedade 
O investidor poderá se retirar da sociedade de forma unilateral após a apuração 
dos resultados do ciclo. 
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Distribuição dos resultados 
A distribuição dos resultados, já descontado os impostos, será realizada 
anualmente após o fechamento do ciclo produtivo a partir de depósito em conta. 

 

Taxa de administração 
Taxa de administração de 1% do capital aportado a cada ciclo produtivo, sendo 
o desconto realizado no início de cada ciclo do projeto. 

 

Taxa de Performance 
Para o caso de rentabilidade superior a 8,5%, incidirá a taxa de performance 
FazendaCheia na alíquota de 10% sobre o excedente do resultado obtido: 

 Arrojado 

Capital investido R$ 2.500,00 

Resultado % a.a. 10% 

Resultado apurado R$ 525,00 

Taxa de Performance R$ 8,19 

 

Benefícios e Riscos Compartilhados 
Os benefícios e riscos da operação da SCP serão integralmente compartilhados 
e respeitarão a proporção do investimento de cada sócio pelo total de quotas, 
seja o participante ou ostensivo conforme tabela abaixo: 

Investimento em R$ 
Nº de 

quotas 
% de Participação 

Retorno Alvo 

10,0% a.a. 

2.500,00  1 1,18%  R$ 250,00  

5.000,00  2 2,35%  R$ 500,00  

7.500,00  3 3,53%  R$ 750,00  

10.000,00  4 4,71%  R$ 1.000,00  

12.500,00  5 5,88%  R$ 1.250,00  

20.000,00  8 9,41%  R$ 2.000,00  

25.000,00  10 11,76%  R$ 2.500,00  

212.500,00 85 100,00%  R$ 21.250,00  

 

Propriedade Rural 
A Propriedade Rural deste projeto está localizada na cidade de Indiavaí-MT, 
possui atualmente 36 hectares, dos quais 25 hectares são produtivos, energia 
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elétrica, casa de material para até 4 pessoas, cercas em boas condições e 
capacidade produtiva inicial para 80 cabeças/ano para recria e ou engorda. 

 
Produtor Rural 
O Produtor Rural parceiro será responsável por garantir a execução deste 
projeto, bem como pelo atendimento a metodologia de produção mediante 
contrato de prestação de serviço a ser firmado após o período de captação do 
projeto e respeitando os valores de custeio apresentados neste plano. 

 
Rebanho 
O FazendaCheia (Sócio Ostensivo) é o responsável por conduzir as negociações 
e transações de compra e venda do rebanho de acordo com as características 
descritas no objetivo do projeto, buscando sempre o atender ao cronograma de 
custos e escopo apresentado. 

 

Garantia e Transparência 

 

Operacional 
Todas as transações financeiras de compra, venda e negociações para a compra 
de insumos são realizadas pelo FazendaCheia (Sócio Ostensivo), cabendo ao 
Produtor Rural apenas garantir o correto manejo do rebanho conforme 
metodologia FazendaCheia e tecnologia disponibilizada para monitoramento 
diário, pesagem e lançamento de atividades. 

Capital Investido e Rentabilidade 
Embora seja utilizada tecnologia de monitoramento do rebanho e participação 
do Produtor Rural como investidor do projeto, não há garantias do capital 
investido para eventos unitários ou massivos que gerem perda de rebanho 
durante o projeto, mesmo diante da previsão de perda de até 2% apresentada 
no planejamento. 

Transparência 
Após o fechamento do período de captação do projeto, será enviado um link para 
acesso ao portal da transparência onde todas as informações relativas à 
composição do projeto estarão disponíveis e atualizadas: 

 Número de investidores e proporção das quotas 
 Indicadores de projeto 
 Gestão de Custos (Planejado x realizado) 
 Agenda de manejo 
 Eventos e incidentes relevantes 
 Lista de presença do rebanho – Contagem 
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Orçamento 

 

Captação de recursos 
Os recursos captados são suficientes para o custeio integral de um ciclo do 
projeto. A cada ano, será realizada a liquidação do ciclo e captação para o novo 
ciclo. 

Aporte adicional 
Em caso de necessidade de aporte adicional, uma nova rodada de captação será 
realizada pelo FazendaCheia. Ficará a critério do investidor aumentar ou manter 
a sua participação em quotas. 

Devolução dos recursos 
Caso a totalidade da captação não seja alcançada dentro do prazo estabelecido, 
o valor será restituído ao depositante em até 5 dias úteis a contar da data da 
decisão pelo cancelamento do projeto. 

Receitas e Despesas 
O plano de receitas e despesas são compatíveis com a exploração da atividade 
pecuária e serão apresentadas em detalhes para os investidores do projeto. 

 

Riscos 
 

 
Probabilidade: Probabilidade de o evento ocorrer durante o projeto 
Impacto: Qual o tamanho do impacto financeiro 

Ultrapassagem dos custos planejados para o projeto 
Oscilações drásticas no valor das commodities agrícolas (milho, cana-de-açúcar, 
soja entre outros) pode acarretar o aumento dos custos da alimentação do 
rebanho e gerar a necessidade de nova rodada de captação. 

Estiagem prolongada 
O período de seca tem duração média de 3 meses. O projeto foi planejado para 
um período de seca de 4 meses. 

Rescisão do contrato de prestação de serviços com o Produtor Rural 
O contrato de prestação de serviços com o produtor rural prevê aviso prévio de 
60 dias e não possui vínculo com o montante investido. Em caso de rescisão, o 
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FazendaCheia buscará realizar uma nova parceria com outro Produtor Rural 
sem impactar o projeto em andamento.  

Riscos Fiscais 
Compete ao sócio ostensivo apurar os resultados, apresentar declaração de 
rendimentos e efetuar o recolhimento dos impostos devidos pela SCP. 
Atualmente os dividendos dos investidores em uma SCP são isentos de 
tributação, porém, a manutenção dessa isenção depende da legislação 
brasileira. 

Risco Financeiro dos Sócios Participantes 
O risco máximo dos sócios participantes é a perda do capital investido em virtude 
de eventos considerados raríssimos como por exemplo: Incidência de raio, 
epidemia, furto ou roubo massivo do rebanho. 

Perda massiva do rebanho por incidente com raio 
Dentre as possibilidades de perda, embora raríssimos, eventos com raio são 
eventos que não podem ser previstos e ou evitados em pequenas propriedades 
devido ao custo elevado de medidas protetivas. 

Perda massiva do rebanho por furto ou roubo 
Além da tecnologia de monitoramento, contagem diária do rebanho e da moradia 
permanente da família do produtor na propriedade, a propriedade rural está 
localizada em uma região cercada por fazendas e sem acesso direto a vias 
rápidas de escoamento, fator que dificulta o roubo/furto de animais. 

Perda massiva do rebanho por fogo/incêndio 
O período de estiagem traz consigo o risco de queimadas. Para mitigar este 
risco, o FazendaCheia considera um plano de confinamento temporário dos 
animais em lugar seguro visando evitar perdas de rebanho e de peso. 

 

4. Reserva de quotas 
 

Diante do exposto, o convidamos a fazer parte do projeto Yunus 560, um projeto 
com baixa volatilidade, rendimento atrativo e que contribui para o 
empoderamento do Produtor Rural. A reserva poderá ser realizada pelo link: 
https://www.fazendacheia.com.br/yunus560 

 

5. Dúvidas 
 

Para dúvidas pontuais sobre o FazendaCheia e projetos de investimento, acesse 
a nossa página de perguntas frequentes ou pelo e-mail 
contato@fazendacheia.com.br. 


