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Diagnóstico e controle dos processos aumenta 

a rentabilidade 
 

Cursos auxiliam o produtor a melhorar a gestão 
administrativa e financeira de seus negócios 

 
 Produtores de algodão de Goiás têm se dedicado a realizar as 
capacitações promovidas pela CCAB Projetos e Soluções Financeiras, 
em parceria com a Agopa. Os cursos realizados no mês de junho 
envolveram diagnóstico econômico e financeiro; controle de operações 
financeiras; processos; e fluxo de caixa.   
 
 Assim como ocorreu em maio, foram 144 horas de trabalho 
realizadas com colaboradores de oito propriedades.  
 
 Uma das propriedades que recebeu o módulo “Processos”, contou 
com orientação quanto ao cálculo de indicadores econômicos e 
financeiros com base em informações automatizadas e gerenciais. Por 
sua vez, a segunda propriedade a acompanhar esse módulo recebeu uma 
orientação mais direcionada para a sua realidade e necessidades. Assim, 
o trabalho se desenvolveu com foco no alinhamento de processos para 
controles de produção e insumos; entendimento e distribuição de 
responsabilidades quanto ao desenvolvimento das atividades gerais; e 
mapeamento de deficiências a serem sanadas quanto a ferramentas e 
materiais de trabalho, incluindo hardwares e softwares. 
 
 Em junho, três produtores receberam a equipe da CCAB para 
treinamentos que envolviam controle de operações financeiras, de 
endividamento e de garantias. O controle de operações financeiras  
trabalhou com a implantação de um sistema detalhado desse tipo de 
operação, com desenvolvimento de análises de parcelas e 
financiamentos a serem pagos. Já o controle de endividamento bancário 
concluiu a capacitação dos colaboradores responsáveis pelo uso da 
ferramenta de cálculo de controle de endividamento bancário. 
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Equipe do CCAB vai até as fazendas para transmitir os conhecimentos de interesse do 
produtor 
  
 A parceria entre Agopa e CCAB tem como objetivo atender à 
demanda dos produtores quanto a sistemas e técnicas de gestão que 
venham a aumentar a eficiência dos processos administrativos e 
financeiros inerentes à atividade produtiva e comercial. O resultado é 
justamente um ganho na rapidez e qualidade do trabalho, reduzindo 
custos operacionais e aumentando a rentabilidade no processo final. 

mailto:agopa@agopa.com.br
http://www.agopa.com.br/

