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Assuntos:
Aos treze dias do mês de fevereiro, realizou-se mais uma reunião da FEDERACITE, desta
vez, na sua sede, em Esteio. Com a concordância de todos, a pauta foi invertida. Pela
manhã diversos assuntos foram tratados, iniciando pelo processo eleitoral onde a
comissão ainda não apresentou nominata ficando esta, para a próxima reunião. Henrique
Orlandi apresentou a análise das despesas da casa relativas as atividades comemorativas
aos 40 Anos do Movimento Citeano. Destaque foi dado ao saldo negativo com relação aos
gastos com a empresa Thais D’Avila Produtora de Conteúdo e durante a Expointer, a
máquina de café. A falta de locação do auditório, foi compensado pela ocupação nos
horários de almoço. Na sequência, Rogerio Bastos apresentou sua empresa que
desenvolveu uma oficina gerencial para o agro, pois o Sebrae tem uma nova opção para
os consultores que possuem metodologias próprias. Há, para outras áreas também,
Controles Financeiros na Propriedade Rural, uma oficina bem moderna e legal de
trabalhar. Participam duas pessoas por propriedade, cada propriedade leva o seu
notebook, todos os exercícios são feitos em planilhas Excel e cada um elabora o seu
caso.

Ainda, durante o período, todos ganham um pendrive com todo o material da

Oficina mais um instalador do programa Agenda Financeira muito fácil de trabalhar. O
investimento na oficina e de R$ 350,00 reais por propriedade pela consultoria
personalizada para implantação, na Propriedade, e deixar o sistema rodando e treinadas
as pessoas que vão operar. O CITE pode contratar uma oficina com as consultorias ou só
a oficina ou só as consultorias. Como a FEDERACITE pode receber um percentual na
venda dos serviços vendidos. Imaginamos que 25 CITEs promovam uma oficina e todos
os Citeanos queiram, a consultoria vai gerar um faturamento bruto de R$ 250 mil, se
acertamos um percentual para a FEDERACITE de 10%, ou R$ 25 mil. É uma receita extra
para a FEDERACITE e melhora a gestão das propriedades dos Citeanos. Rogério
também comentou que os empresários rurais devem observar a importância de uma
gestão do negócio rural focada nos aspectos do mercado, desenvolvimento de pessoas e
uso de ferramentas de gestão apropriadas. As macrotendências mundiais nos negócios
tem-se dado em função das mudanças nos padrões de competitividade com incorporação
rápida e crescente do conhecimento, da tecnologia, da inovação e da qualidade dos
recursos humanos, como fatores decisivos de diferenciação competitiva, além da
introdução dos valores ambientais e da qualidade dos serviços e produtos nas disputas
comerciais, a revolução científica e tecnológica com os grandes avanços da informática e
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da biotecnologia, além das inovações gerenciais e institucionais, base da chamada nova
economia, vem gerando mudanças importantes nos processos produtivos e nos produtos.
Estes fatos também vêm proporcionando alterações no comportamento empresarial no
mundo globalizado, em especial na relação do trabalho onde as empresas buscam
estabelecer parcerias com seus colaboradores, enfatizando a importância da excelência
pessoal e não apenas a excelência profissional, por que as pessoas excelentes são
profissionais excelentes. Os fortes são àqueles que mantêm o equilíbrio financeiro através
do controle do fluxo de caixa, investimentos compatíveis com a produção, conhecem o
custo de produção de todos os seus produtos, planejam a comercialização, estabelecem
parcerias eficazes com clientes e fornecedores e fazem uso de planejamentos e
estratégias de seus negócios. Para Rogério, outro aspecto importante, e que constitui uma
Boa Prática de Gestão, é a melhoria do ambiente de trabalho através a implantação do
programa 5S ou De OLHO na Qualidade, do Sebrae. Como os gestores e colaboradores
dedicam a maior parte dos seus dias de trabalho dentro da empresa rural, este programa
proporciona, com seus resultados, uma melhora significativa na qualidade de vida e
aumenta sensação de bem-estar das pessoas envolvidas no empreendimento. Todas
estas práticas devem promover resultados que devem ser medidos e monitorados pelo
gestor, acompanhando o desempenho e promovendo ações corretivas e de melhorias do
sistema de gestão, afim de que ele possa fazer, da sua empresa, o melhor lugar para
viver e ganhar dinheiro. A proposta foi aprovada e terá ampla divulgação pela
FEDERACITE e pelos diretores nas suas bases de ação. Após registrar que, a próxima
reunião será dia 20 de março na sede em Esteio, encerro a presente ata que tem as
presenças registradas acima.
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