Liderança de Mercado se Constrói com
Gestão Empresarial e União Profissional

Raquel Kussama, outubro/2012

Grupo
INFORMAÇÃO
CORUJA

• Martinho
• Renato líder
• Ana Rita
• Paulo S.
• Walter
• Nazaré

Grupo
CAPACITAÇÃO
(empresa e
profissional)
ELEFANTE +
BORBOLETA

• Yuuki
• Ana Paula –
líder
• Manoel
• Kess

Grupo LEGISLAÇÃO X
REPRESENTATIVIDADE
PICA PAU

• Silvia - líder
• Clarice
• Márcia

Grupo ESTÍMULO
AO CONSUMO –
MARKETING
AGUIA

• Ana Lúcia
• Godoy
• Carlos
André –
líder
• Alexandre
• Willian
• Lincoln

Grupo LOGÍSTICA /
INFRAESTRUTURA
FORMIGA

•
•
•
•
•

Ricardo
Paulo K.
Rogério
Renê
Kees - líder
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IBRAFLOR / CAMARA SETORIAL

Sugestões Apresentadas - 2012
ser uma central de
preços – links para sites
particulares

adequar legislação trabalhista a realidade
do segmento

simplificar normas e
ações para viabilizar autorizações
no DNIT – com camara
regras de produção e
divulgação
uniformizar tributária
legislações
ter uma assessoria de imprensa
ter depto jurídico para
incentivar a criação feira bienal
trabalhista,
orientação a associado
(anual) FENTRAN no setor HF
criar manual de boas
regulamentação
dos
fitossanitária, etc
práticas logísticas em HF,
organizar grupo de trabalho para
defensivos agrícolas
para ampla disponibilização
buscar execução de estudo na
criar
grupo
de
proteger as boas práticas de
e treinamento
atuar em
universidade – medir impacto das
discussão de associados
registro de variedades royalties
conjunto com
estruturar
vantagens no setor
representação associações
identificar os eventos existentes,
pleitear ao governo aumento de
política
criar calendário e divulgar por
Meta: construir o
verbas para pesquisas na floricultura
unificar ações em uma só associação
site, redes sociais
negócio pela ação e
ser uma central
de informação

instituir prêmios para
melhores pesquisas e
inovações tecnológicas
premiar variedades nacional e internacional,
com cumprimento às legislações
ter uma apresentação padrão,
portal
de
formatação e conteúdo
referência
campanhas
estabelecer MKT
relacionamento
IBRAFLOR participar
de eventos no BR e
fora, com logotipo,
material promocional

cadastro
nacional de
profissionais

criar simpósios
para divulgação
estabelecer contato com de pesquisas e
centros de capacitação, inovação
instituições de ensino e
pesquisa
identificação
de especialistas
identificar requisitos para
o
segmento
ser
reconhecido
como
atividade
ambiental,
sócio-econômico

fortalecimento
profissionais.

dos

pacotes tecnológico
criar eventos técnicos
missões técnicas

capacitação por
segmento da cadeia
produtiva (produção,
atacado, lojista, florista)

recursos
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Questionamentos nos pontos em vermelho:

Qual o papel de
uma
associação?

Pode
Pode realizar
estabelecer ou
um cadastro de
interferir em
profissionais?
preços ou deve
Quais as
deixar a livre
intenções e/ou
concorrência
consequências ?
decidir ?
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Decisões a serem tomadas pelo Grupo de Trabalho:

Prazos

Recursos
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Novas Ações:
1. Cada líder precisa estabelecer como o grupo irá planejar as ações –
prazo e recursos.
2. Cada grupo deve analisar o Gráfico de Ishikawa e sugerir a eliminação
de ações desnecessárias.
3. Cada grupo deve estabelecer as prioridades de ação em razão de prazo e
recurso existente.
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Agradecemos a sua participação!
www.raquelkussama.com.br / rk@raquelkussama.com.br
www.lexdus.com.br / rk@lexdus.com.br

Tel.: 19 9195-5375 / 9341-7938
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