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Produtores buscam mais planejamento e 
controle financeiro para seus negócios 

 
Capacitações estão sendo realizadas conforme a demanda 

de cada associado 
 
 Parceria entre a Agopa e a CCAB Projetos e Soluções Financeiras, 
o projeto de Assessoria Administrativo-Financeira é um investimento cada 
vez mais adotado pelos produtores de algodão de Goiás. A cada mês, 
mais colaboradores das fazendas têm se capacitado para uma gestão 
mais eficiente, e no mês de abril de 2017 não foi diferente.  
 
 Ao todo, foram 144 horas de capacitações realizadas com 
colaboradores de cinco propriedades. As qualificações envolveram temas 
como fluxo de caixa; cadastro; controle de garantias; controle de 
endividamento bancário; e plano de negócios, todos de significativa 
importância para o funcionamento gerencial de uma empresa. 
  
 Para se ter uma noção mais clara de cada uma das atividades 
desenvolvidas em abril, o trabalho desenvolvido com cadastro envolveu a 
atualização do cadastro padrão e atendimento da demanda de agentes 
financeiros. Quanto ao fluxo de caixa, o enfoque foi a reclassificação e 
direcionamento quanto às informações a serem consideradas para o 
desenvolvimento do fluxo de caixa, além da avaliação de resultados. 
 
 O controle de garantias trabalhou com a conclusão da estruturação 
Diagnóstico Econômico Financeiro (DEF), enquanto o controle de 
endividamento bancário teve como foco a conclusão do cálculo das 
operações junto às instituições financeiras no controle do endividamento 
bancário. Este controle do endividamento também visa capacitar o 
colaborador nos cálculos de operações bancárias, visando melhores 
projeções futuras do passivo. 
 
 Por fim, o módulo de plano de negócios trabalhou com o início da 
transcrição de informações quanto ao orçamento e passivo bancário, para 
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análise de médio e longo prazos das atividades da empresa. 
 
 A capacitações são moldadas conforme as demandas de cada 
cliente, e podem envolver desde o suporte em atividades operacionais 
direcionadas à equipe, quanto à estratégia econômicas e financeira. O 
objetivo é sempre o mesmo: visualizar oportunidades para que o negócio 
tenha resultados melhores. 
 
 Os produtores recebem os consultores do CCAB em suas 
propriedades para discutir e avaliar as melhores estratégias de 
capacitação. Os contatos com os produtores que ainda não aderiram à 
parceria continuam sendo realizados, informando cada produtor sobre o 
projeto, suas ações e benefícios. Até agora, oito produtores já estão 
recebendo as qualificações e 15 ainda estão na fase de análise sobre a 
adesão. 
 
 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. 
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