Aperfeiçoar os controles para medir seus resultados
Inúmeros são os grupos e empresas que não possuem suas próprias
informações para tomada de decisões estratégicas, assim, com objetivo
de suprir esta carência, o Projeto de Capacitação e Assessoria da CCAB
Projetos e Soluções Financeiras tem implementado e/ou aperfeiçoado os
controles e processos internos junto aos cotonicultores goianos.
Entre as ferramentas aperfeiçoadas e implementadas estão o
Diagnóstico, Suporte e Orientação nos Controles de Processos
(principalmente - financeiros, administrativos e operacionais); Controles
de Operações Financeiras; Controles de Garantias; Controles dos
Contratos de Vendas Futuras; Controles dos Custos de Produção;
Controles de Estoques de Produção, Insumos e Almoxarifado Geral.
As ferramentas são customizadas conforme a demanda de cada grupo
empresarial, com reuniões com os colaboradores e responsáveis
envolvidos na atividade para mapear e definir as melhores estratégias de
coleta de informações, transcrições e análises de cada situação. Observase que os grupos possuem uma lógica própria de trabalho nas diversas
áreas de gestão, porém, em diversos casos, seus controles e ações não
geram números e/ou informações que possam ser utilizados para medir a
eficiência ou ineficiência da atividade. Este é mais um ponto no qual o
Projeto de Capacitação da CCAB pode ajudar.
As pessoas são fundamentais para o sucesso e alcance do objetivo final,
que é possuir informações e indicadores fidedignos do grupo para a
tomada de decisão assertiva. Desta forma, é de suma importância ao
associado da Agopa a sua capacitação e de seus colaboradores,
viabilizada através do Projeto de Capacitação e Assessoria, desenvolvido
pela Agopa e executado pela CCAB Projetos e Soluções Financeiras.
Vale lembrar que todo o produtor associado à Agopa que se interesse pelo
Projeto poderá participar.
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