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BREVE HISTÓRICO DA CAMPO LAVOURA 2

1994

•Aurélio Goettems abre o estabelecimento 
comercial de venda de insumos agrícolas 
no município de Joia/RS

1995

•Abertura da 1ª filial em Augusto 
Pestana/RS, local onde se encontra 
atualmente o centro administrativo
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BREVE HISTÓRICO DA CAMPO LAVOURA 3

2010´s

• 2011 – Início das atividades em Cruz Alta - Logística de transbordo rodoferroviário
• 2012 – Abertura das 9ª e 10ª unidades de recebimento de grãos em Catuípe e Capela do 

Cadeado (Boa Vista do Cadeado)
• 2013 – Expansão para a Região Centro-Sul com atividades em Santiago
• 2014 – Grande depósito de defensivos em Catuípe
• 2015 – Abertura da 11ª unidade de recebimento de grãos em Capão do Cipó / início das 

obras do terminal de transbordo rodoferroviário em Cacequi e da Unidade de 
recebimento de Grãos de Santiago

2000´s
• Abertura das unidades de negócio de Eugênio de Castro, Augusto 

Pestana, Joia, Novo Tunge (Eugênio de Castro), Rincão dos Pires (Joia), 
Ijuí
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ALGUMAS UNIDADES DE NEGÓCIO 4
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ALGUMAS UNIDADES DE NEGÓCIO 5
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A CAMPO LAVOURA EM NÚMEROS 6
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FATURAMENTO REALIZADO X METAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO: 
CENÁRIO SEM PARCERIAS ESTRATÉGICAS, 2016:

Desempenho AURELIO GOETTEMS

106%
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FATURAMENTO REALIZADO X METAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO: 
CENÁRIO SEM PARCERIAS ESTRATÉGICAS, 2017:

Desempenho AURELIO GOETTEMS

73%

 Meta Acumulada 
Jan-Maio/17 é 45%
> Meta Jan-Mai/16

 Fator motivado pela 
queda dos preços 

de grãos.
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Cronograma do Processamento 9

DATA PRINCIPAIS EVENTOS
02/OUT/15 Protocolo Pedido de RJ

05/OUT/15 Deferimento do Pedido de RJ

29/OUT/15 Publicação do 1º Edital / Quadro de Credores (Empresa)

18/DEZ/15 Protocolo do Plano de Recuperação

23/FEV/16 Publicação do 2º Edital / Quadro de Credores (AJ)

09/JUN/17 Edital de Convocação AGC (Publicação 12/JUN)

27/06/2017 AGC 1ª Chamada
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Estratégias de Recuperação 10

Estratégia “A”– Dação em Pagamento da 
Totalidade da Empresa

Estratégia “B” - Retomada dos Negócios
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Estratégias de Recuperação 11

Estratégia “A”– Dação em Pagamento da Totalidade da 
Empresa

Dação em Pagamento da totalidade do Capital Social, bens e
direitos que compõe os ativos da CAMPO LAVOURA, através da
constituição de uma Sociedade de Credores ou SPE.

Uma vez aprovada, a Sociedade de Credores dará total e
irrestrita quitação da dívida, bem como providenciará a
desoneração dos bens oferecidos em garantia por parte da
Pessoa Física do empresário individual e de terceiros coobrigados,
além de liberá-los de todas as garantias prestadas em favor da
Pessoa Jurídica, sejam reais, fiduciárias ou fidejussórias de
qualquer natureza.
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Estratégias de Recuperação 12

Estratégia “A”– Dação em Pagamento

da Totalidade da Empresa

É pressuposto para apreciação da Estratégia
“A” na AGC a manifestação de adesão,
prévia ou durante a Assembleia, de todos os
Credores Não Sujeitos (FINAME, ACC e outros)
a estas condições.
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Estratégias de Recuperação 13

Estratégia “B” - Retomada dos Negócios

A CAMPO LAVOURA propõe a retomada das operações
da Empresa com as necessárias adequações na sua
estrutura, modelo de gestão, patrimônio e negócios,
bem como o reperfilamento das dívidas Concursal e
Não Sujeita.
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Estratégias de Recuperação 14

Estratégia “B” - Retomada dos Negócios

A Estratégia “B” – Retomada dos Negócios - baseia-se em cinco modos
de recuperação:
I) readequação das operações e negócios;
II) venda parcial de bens do Ativo Permanente;
III) venda total ou parcial do controle da Empresa;
IV) aumento do Capital Social e/ou ingresso de investidor; e
V) reperfilamento da dívida.
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Estratégias de Recuperação 15

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos 
Negócios

Reperfilamento da Dívida através de:
(i) adesão dos Credores Não Sujeitos e a aprovação do

Plano pelos Credores Concursais;
(ii) alongamento da dívida com período de carência e

opção de desconto pelo pagamento antecipado
e/ou por pontualidade; e

(iii) equalização dos encargos financeiros.
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Estratégias de Recuperação 16

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos Negócios

Algumas condições básicas para o reperfilamento do montante
da dívida incluem:
I) Correção do saldo devedor através de um índice variável e

conhecido de mercado;
II) Pagamentos durante os períodos de encargos e amortização;
III) Alongamento do prazo de amortização, de acordo com a

capacidade de geração de caixa projetada;
IV) Bônus por pontualidade quando dos pagamentos no prazo

de vencimento;
V) Bônus para liquidação do saldo devedor de forma única e

antecipada.
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Estratégias de Recuperação 17

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos 
Negócios

Aumento do Capital Social com recursos da Pessoa Física:
A Pessoa Física do empresário individual Aurélio Goettems
aportará recursos anuais na ordem de R$ 1.000.000,00 sendo
o primeiro no ano 2017, corrigidos monetariamente a partir
do 3º (terceiro) ano pelo IGP-M/FGV, para aumentar o
Capital Social da Recuperanda, com o propósito prioritário
de amortização de dívidas junto aos Credores Apoiadores
Produtores.
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Estratégias de Recuperação 18

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos Negócios

Venda Parcial de Bens do Ativo Permanente: A CAMPO
LAVOURA poderá promover a alienação de bens
inservíveis ou obsoletos que integram seu Ativo
Permanente, nos termos do Artigo 66 da LRF, parte final,
observados os limites estabelecidos neste Plano,
apresentados no Quadro abaixo:
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Estratégias de Recuperação 19

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos 
Negócios

Arrendamento Temporário de Bens e/ou Unidades de
Negócios: A CAMPO LAVOURA poderá arrendar total ou
parcialmente de bens subutilizados ou unidades de
negócios non core que integram o Ativo Permanente,
nos termos da parte final do artigo 66 da LRF. Valores
arrecadados superiores a R$ 1milhão serão depositados
em conta vinculada remunerada para fins de
amortização de parte da dívida.
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Estratégias de Recuperação 20

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos 
Negócios

Dação em Pagamento para Credores Não Sujeitos: Para
redução da exposição de dívidas não concursais, sem
comprometer o fluxo de caixa, a CAMPO LAVOURA
poderá oferecer em Dação em Pagamento aos
Credores Não Sujeitos bens gravados com Alienação
Fiduciária, Reserva de Domínio, Arrendamento Mercantil
e similares, considerados pela Recuperanda não
essenciais à sua atividade.
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Estratégias de Recuperação 21

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos 
Negócios

Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas: Serão
estabelecidas parcerias estratégicas principalmente
para conclusão das obras de Cacequi e Santiago, além
do desenvolvimento de Credores Apoiadores cujo
propósito é garantir a continuidade de fornecimento de
insumos, matéria-prima, prestação e tomada de serviços
e de aportes financeiros, em condições de mercado.
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Estratégias de Recuperação 22

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos 
Negócios

Credores Apoiadores: Além da condição de Credor
Extraconcursal garantida pelo Art. 67 da LRF aos créditos
concedidos após a homologação da Recuperação
Judicial, os Credores Apoiadores gozarão de condições
especiais de recebimento acelerado dos Créditos
inscritos no montante da dívida, de forma proporcional
aos novos créditos concedidos.
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Estratégias de Recuperação 23

Detalhamento da Estratégia “B” - Retomada dos Negócios
Credores Apoiadores:
 Produtores;
 Fornecedores de Insumos Agrícolas, Prestadores e

Tomadores de Serviços;
 Compradores de Grãos in natura em lote; e
 Apoiador Financeiro: Capital de Giro / Liquidez.
Bônus: Percentual definido para fins de amortização acelerada de
créditos concursais, aplicáveis ao grupo de Credores Apoiadores,
mediante o estrito atendimento das condições específicas
apresentadas no Plano.
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Resumo das Condições de Pagamento do 
Credor Apoiador Produtor

24
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Tabela de Pagamentos de Bônus ao Credor Apoiador 
Fornecedor de Insumos

25
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Tabela de Pagamentos de Bônus ao Credor Apoiador 
Prestadores e Tomadores de Serviços

26
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Tabela de Pagamentos de Bônus ao Credor Apoiador 
Comprador de Grãos in natura em Lote

27
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Pagamento a Credores 28

Quadro Geral de Credores (Posição em 25/06/2017)



27/06/2017

29

Classe I - Credores Trabalhistas 29

 Pagamento de 100% (cem por cento) dos créditos
inscritos nesta condição;

 Pagamento em 02 (duas) parcelas mensais e
consecutivas, sendo a primeira em até 30 (trinta) dias
após a Homologação Judicial do Plano;

 O saldo do montante da dívida não será corrigido e/ou
atualizado.
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 Pagamento de 100% dos créditos inscritos nesta condição,
sendo que:

 Parcelas vincendas pagas nas datas e condições
originalmente contratadas, retomada dos pagamentos após
30 (dias) da Homologação Judicial do Plano;

 O saldo em aberto (parcelas vencidas até a retomada dos
pagamentos prevista no item “a.” acima) será corrigido até a
data do primeiro pagamento das parcelas vincendas (item
“a.”) pela correção monetária (IGP-M, TJLP, T.R., entre outros)
e pela taxa de juros remuneratórios e/ou compensatórios
(“spread”) previstas originalmente em cada contrato,
excluindo-se a incidência de juros e multa de mora.

Classe II - Credores com Garantia Real
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 Após o início dos pagamentos (item “b.”) o saldo em aberto
será corrigido à taxa de juros de 6,80% ao ano, acrescidos da
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco
Central do Brasil.

 A parcela de juros anual de 6,80% calculada sobre o saldo em
aberto será paga até o dia 30/Junho de cada ano, iniciando a
primeira no ano seguinte ao início dos pagamentos (item “a.”).

 O saldo em aberto devidamente corrigido pela TJLP será
liquidado em 03 pagamentos anuais, iguais e consecutivos,
ocorrendo o primeiro pagamento em até 30 dias da
liquidação da última parcela de cada contrato, na forma do
item “a.” acima (parcelas vincendas).

Classe II - Credores com Garantia Real
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 Entende-se como se vigentes estivessem todos os
contratos originários dos créditos inscritos nesta classe,
desconsiderando o vencimento antecipado contratual
ou legal.

 Liquidação antecipada do saldo devedor: caso a CAMPO
LAVOURA disponha de recursos financeiros, os Credores inscritos
nesta Classe poderão optar pelo recebimento antecipado para
liquidação do saldo devedor de seus créditos, desde que
conceda um desconto de 50%, calculado sobre o saldo devedor
na data da liquidação.

Classe II - Credores com Garantia Real
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 Enquanto estiverem sendo regularmente pagos na forma prevista
neste item 3.2., que assegura condições praticamente inalteradas
em relação aos contratos originais, os credores deverão
suspender eventuais ações e execuções contra os coobrigados
signatários dos respectivos contratos.

Classe II - Credores com Garantia Real
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 Pagamento de 100% (cem por cento) dos créditos inscritos
nesta condição;

 Pagamentos de encargos nos 1º, 2º, 3º e 4º Semestres,
calculado a base de 1% (um por cento) ao ano de juros
sobre o saldo devedor, após Homologação do Plano;

 Após o pagamento dos encargos haverá a amortização do
principal e encargos em 13 anos com pagamentos em 2
parcelas anuais, vencendo-se, a primeira durante o 3º ano
contado da Homologação do Plano, com a incidência de
juros de 2% ao ano e atualização monetária de 25% da taxa
CDI-CETIP anual, contados da Homologação do Plano;

Classe III - Credores Quirografários
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 Bônus pontualidade: as parcelas serão pagas até o
último dia do semestre civil (30/06 e 31/12) e, sempre
que a CAMPO LAVOURA pagar em dia a parcela
vincenda (novada), observando-se a tolerância de até
30 (trinta) dias, será aplicado sobre a referida parcela, a
título de bonificação por pontualidade, um desconto
de 40% (quarenta por cento). Se o pagamento se der
após o prazo de tolerância, a Recuperanda perderá o
direito à bonificação. A impontualidade não acarretará
prejuízo para a concessão de descontos nas demais
parcelas;

Classe III - Credores Quirografários
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 Bônus para liquidação antecipada do saldo devedor:
se a CAMPO LAVOURA obter recursos financeiros
suficientes para liquidação do saldo devedor de todos
os Credores inscritos nesta Classe, receberá uma
bonificação para liquidação antecipada de 60%
calculada sobre o saldo devedor da data da
liquidação para quitação em uma única parcela.

Classe III - Credores Quirografários
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 Pagamento de 100% dos créditos inscritos nesta
condição;

 O saldo do montante da dívida não será corrigido e/ou
atualizado;

 1º pagamento linear no valor de até R$ 2.000 para
cada Credor inscrito nesta condição, independente do
montante do seu crédito, pagos até o dia 30 do 3º mês
contado da decisão da Homologação do Plano;

Classe IV – Credores ME e EPP
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 2º pagamento linear no valor de até R$ 6.000 para
cada Credor inscrito nesta condição, independente do
montante do seu crédito, pagos até o dia 30 do 4º
(quarto) mês contado da decisão da Homologação do
Plano;

 Saldo remanescente no 3º pagamento linear no valor
de até R$ 17.000 para cada Credor inscrito nesta
condição, independente do montante do seu crédito,
pagos até o dia 30 do 5º mês contado da decisão da
Homologação do Plano.

Classe IV – Credores ME e EPP
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39Simulação de Pagamentos: Estratégia “B”
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40Simulação de Pagamentos: Estratégia “B”
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Observação:

Este material tem por objetivo a apresentação de 
forma sintética do conteúdo do Plano de 

Recuperação Judicial Consolidado, protocolado em 
22/06/17, o qual prevalece como documento 

principal nas definições das estratégias de 
recuperação, dos meios e formas de pagamento a 

Credores da Empresa Aurelio Goettems.
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Esclarecimentos


