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Gestão administrativa e financeira começa com
a organização de informações
Possuir um cadastro padrão auxilia na relação com
agentes financiadores e parceiros

Carlos Alberto Moresco (centro) viu nos cursos de Gestão Administrativo-Financeira uma forma de tornar
seus negócios mais eficazes

Um dos novos projetos desenvolvidos pela Agopa em 2017 vem oferecer,
por meio da CCAB Projetos e Soluções Financeiras, capacitação e
assessoria voltada à gestão administrativa e financeira aos produtores
associados. São formações em itens importantes para a melhoria da
eficácia organizacional, como cadastro padrão; fluxo de caixa; diagnóstico
de
processos;
aperfeiçoamento
dos
processos
financeiros,
administrativos e operacionais; diagnóstico econômico e financeiro;
planejamento orçamentário; plano de negócios; e controle de operações,
garantias, contratos futuros, entre outros.
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Financeira, a primeira ferramenta utilizada é o “Cadastro Padrão”, que
consiste na consolidação de informações patrimoniais e de produção,
com o intuito de demonstrar de forma completa e rápida os dados dos
produtores para seus agentes financiadores e parceiros.
Toda análise de agentes financiadores é desenvolvida com base no
cadastro da produtor, o que por si só já mostra a importância de se ter um
cadastro organizado e unificado. A grande maioria dos produtores
possuem as informações, porém as mesmas estão espalhadas pelas
diversas áreas, o que gera morosidade na hora de atender a demanda de
terceiros.
Outro ponto importante é que o produtor entenda o impacto de suas
informações, bem como avalie a variação de seus números e indicadores
ao longo do tempo, vindo a realizar análise de seu empreendimento do
ponto de vista patrimonial. Os cotonicultores que participam do Projeto de
Gestão viabilizado pela Agopa estão com seus cadastros consolidados, o
que facilita o atendimento às parcerias, fornecedores, clientes e
instituições bancárias. Qualquer produtor associado à Agopa que se
interesse pelo projeto pode participar.
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