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Planejamento melhora o rendimento e o
controle das fazendas
Parceria entre Agopa e CCAB promove cursos de
capacitação voltados para o atendimento ao produtor
O mês de maio foi de trabalho em várias propriedades de produtores
associados à Agopa. Ao todo, as equipes da CCAB Projetos e Soluções
Financeiras promoveram treinamentos e capacitações para
colaboradores de oito produtores em Goiás.
Foram 144 horas de trabalho realizadas com colaboradores de oito
propriedades. Foram oito módulos que envolvem desde o Cadastro até o
Diagnóstico de Processos Operacionais, passando pelo Fluxo de Caixa;
Plano de Negócios; Controle de Garantias; e Controle de Endividamento
Bancário, entre outras.
Um dos produtores participantes, por exemplo, concluiu o módulo
de Plano de Negócios, apresentando uma visão de médio e longo prazos
das atividades da empresa. Por sua vez, outro produtor associado à
Agopa recebeu a continuidade da capacitação sobre Controle de
Operações Financeiras, trabalhando no detalhamento do controle deste
tipo de operação.

CCAB acompanha o desenvolvimento dos processos administrativo-financeiros
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Algumas fazendas já receberam diversos cursos, enquanto outras
estão ainda nas primeiras capacitações. A CCAB ressalta que cada
empresa deve enfocar nos pontos em que acredita haver a necessidade
de melhoria, e que planeja uma formação específica é voltada para o
cliente naquilo que este considera ser mais importante.
Foi o que ocorreu com outro associado, que iniciou a coleta de
informações para formação do Plano de Negócios. Outros produtores
ainda estão avaliando suas potencialidades e gargalos para um
mapeamento detalhado de suas operações e delineamento das
qualificações.
Os consultores do CCAB vão até as fazendas para discutir e avaliar
as melhores estratégias de capacitação. Os produtores são informados
sobre o projeto, suas ações e benefícios. A Agopa está à disposição dos
associados que desejarem saber mais sobre o projeto de Assessoria
Administrativo-Financeira e seus benefícios. O produtor também tem a
opção de entrar em contato direto com o responsável pela parceria,
Guilherme Micharki, pelo telefone (65) 99947 9994.

Equipes administrativas melhoram a eficácia no trabalho com os treinamentos.
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