Operações Financeiras, Garantias e Contratos Futuros
garante o mapeamento e a segurança
do negócio
Ao longo do período de execução dos trabalhos propostos no Projeto de
Capacitação e Assessoria, promovido pela Agopa e executado pela CCAB
Projetos e Soluções Financeiras Ltda, são desenvolvidos e aperfeiçoados
uma série de controles e processos internos que estão intrinsicamente
relacionados à gestão administrativo-financeira. Esses processos são
indispensáveis ao objetivo de gerar informações suficientes e confiáveis
para auxiliar aos produtores em suas tomadas de decisões.
As atividades executadas para orientação no aprimoramento de controles
e processos relacionados às Operações Financeiras, Garantias e
Contratos Futuros são um exemplo do amplo espectro de pontos
abordados pelo Projeto. No que tange a operações financeiras, a
assessoria na gestão dos controles e processos visa orientar quanto ao
cálculo assertivo de valores projetados a pagar junto a agentes
financiadores e credores em geral, o que normalmente, em virtude da
relevância do montante, impacta sensivelmente o fluxo de caixa.
No que se refere às garantias, o aprimoramento deste acompanhamento
proporciona o mapeamento de garantias de produção ou patrimoniais,
vinculadas às operações realizadas junto aos agentes financeiros e
fornecedores de forma mais fidedigna. O resultado é a maior agilidade na
visualização das margens de cobertura junto aos credores e também
garantias livres que possibilitarão novas atividades de financiamento da
atividade agrícola, seja ela operacional ou de investimentos.
Relativo aos contratos futuros, a gestão eficaz proporciona ao produtor
segurança e agilidade na identificação dos volumes de sua produção
efetivamente
comercializados;
preços
médios
praticados;
comercializações vinculadas a financiamentos junto aos credores e,
adicionalmente, propicia uma melhor tomada de decisão quanto à ordem
de cumprimento destes contratos com base na necessidade de fluxo de
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caixa.
Em síntese, o aprimoramento de controles e processos internos e da
gestão administrativo-financeira é essencial na atual conjuntura da
atividade agrícola, onde há muitas variáveis externas sob o qual o
produtor não possui domínio. A previsão e planejamento frente a essas
variáveis requer um aprimoramento interno para a obtenção de
resultados.
Ressaltamos que todo o produtor associado à Agopa que se interesse
pelo Projeto poderá participar.
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