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O Sistema Famato e o Exército brasileiro 
serão parceiros em projetos de formação 
das lideranças
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TECNOLOGIA AO NOSSO ALCANCE
O projeto AgriHub, desenvolvido pela Famato, Senar-MT e Imea, é uma rede de 
inovação em agricultura e pecuária que identifica as necessidades dos produtores 
rurais e os conectam a startups, mentores, empresas, pesquisadores e investidores.  

Estamos desde o ano passado desenvolvendo este projeto que promete revolucio-
nar a agropecuária de Mato Grosso. 

Reunimos 55 produtores rurais com perfis diferenciados, mais abertos a tecnolo-
gia e pesquisa e com aptidão para riscos. Eles abriram suas fazendas para experi-
mentar inovações que empresas e startups estão criando para o campo de acordo 
com os problemas que nós levantamos. Entre esses problemas, por exemplo, está 
a falta de confiança dos produtores nos métodos de classificação de grãos. 

O projeto atua em três grandes frentes: Conexão AgriHub, Rede de Fazendas 
Alfa e Comunidades Empreendedoras. Ao longo deste ano, percorremos os mu-
nicípios de Sorriso, Campo Verde, Água Boa e Campo Novo do Parecis e verifi-
camos 110 problemas em comum. 

Nessa tentativa de usar tecnologia e contribuir para aumentar a renda dos pro-
dutores usando o mínimo de recursos, conseguimos encontrar nove soluções para 
alguns dos problemas levantados. Com este projeto também acreditamos que va-
mos contribuir para aumentar a oferta de alimentos para o mundo.

A manchete desta edição mostra um pouco desse universo de Agtech que a prin-
cípio parece complicado, eu sei, mas que no final das contas é o futuro que teremos.

Boa leitura!
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O EXÉRCITO ESTÁ DE 
PORTAS ABERTAS 

PARA SE INTEGRAR 
E DIALOGAR COM A 

SOCIEDADE BRASILEIRA. 
TEMOS BASTANTE 

CONHECIMENTO NA 
ÁREA DE LIDERANÇA 

ESTRATÉGICA E EM GESTÃO 
DE PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO. PENSO 
QUE PODE SER, SIM, 

UMA EXCELENTE 
OPORTUNIDADE DE MAIOR 

INTEGRAÇÃO ENTRE O 
EXÉRCITO BRASILEIRO E O 

AGRONEGÓCIO DE MATO 
GROSSO

WILTON LOPES
Coronel do Exército brasileiro

O Sistema Famato e o Exército brasi-
leiro serão parceiros em projetos de for-
mação e atualização das lideranças de 
Mato Grosso. A entidade solicitou este 
apoio durante uma apresentação, em 
Cuiabá, sobre a agropecuária de Mato 
Grosso para alunos do segundo ano da 
Escola de Comando de Estado-Maior 
(Eceme) do Rio de Janeiro.

"O Exército está de portas abertas para 
se integrar e dialogar com a sociedade 
brasileira. Temos bastante conheci-
mento na área de liderança estratégica e 
em gestão de planejamento estratégico. 
Penso que pode ser, sim, uma excelente 
oportunidade de maior integração en-
tre o Exército brasileiro e o agronegócio 
de Mato Grosso", afirmou o coronel 
Wilton Lopes.

Entre as ações do Sistema Famato está 
a preocupação em qualificar as lideran-
ças que representam o setor produtivo 

FAMATO E EXÉRCITO, PARCEIROS EM 
FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS DO AGRO

rural e trabalham pela agropecuária 
de Mato Grosso. Para isso, a entida-
de desenvolve alguns projetos como a 
Academia de Liderança e os Futuros 
Produtores do Brasil. "Nosso objetivo 
com essa parceria com o Exército é pre-
parar as lideranças rurais do estado para 
os desafios diários que o mercado cada 
vez mais competitivo impõe", explica o 
presidente Normando Corral.

Segundo Corral, é necessário incluir 
nas discussões diárias os valores que 
o Exército brasileiro trabalha, como 
os valores morais e de cidadania. 
"As forças armadas trabalham mui-
to bem esses temas. Queremos que 
as nossas lideranças façam uma vi-
sita na sede da Eceme e aprendam 
também com o Exército. Esta par-
ceria é bem-vinda porque enten-
demos que as duas instituições têm 
valores e objetivos comuns em prol 
do desenvolvimento do país", diz.

Diretoria do Sistema Famato com os ofíciais do Exército brasileiro
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NOVA MONTE VERDE
O Ministério do Trabalho e Emprego concedeu o 
registro sindical do Sindicato Rural de Nova Monte 
Verde. A entidade foi fundada em 2006 e a conces-
são era aguardada desde agosto de 2012. Para o 
presidente do sindicato, Robson Marques, a con-
quista do registro confere legitimidade ao sindicato 
na defesa dos interesses dos produtores rurais do 
município e região. “Esse registro representa um 
novo momento para a categoria e o reconhecimento 
como uma instituição representativa do agronegó-
cio. Agora somos de fato e de direito um sindicato 
consolidado", afirmou.

JUARA
O presidente do Sistema Famato, Nor-
mando Corral, participou dia 18 de 
agosto do ciclo de palestras Dia do 
Produtor em Juara, evento promovido 
pelo Sindicato Rural e Associação dos 
Criadores do Vale do Arinos (Acrivale). 
Ele falou sobre o agronegócio de Mato 
Grosso e as ações desenvolvidas pelo 
Sistema Famato. Também estava pre-
sente o diretor administrativo e finan-
ceiro da Famato, Vilmondes Tomain. 
Segundo o presidente do sindicato de 
Juara, Jorge Mariano de Souza, mais 
de 200 pessoas participaram do even-
to. “Foi a primeira vez que promovemos 
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CHAPADA DOS GUIMARÃES

Há 14 anos o Sindicato Rural de Chapada dos Gui-
marães promove o Encontro de Mulheres Rurais. 
Este ano o tema foi “Mulheres Empreendedoras”. 
Participaram do encontro quase 250 mulheres, 
entre elas estavam produtoras, empresárias, pes-
quisadores e representantes de classe. Segundo 
a presidente do sindicato Deusimar Muniz Lima, o 
objetivo foi promover reflexões sobre a situação da 
mulher na família e na sociedade, valorizar as ativi-
dades realizadas pelas mulheres nas comunidades 
rurais e promover a venda de produtos por meio de 
exposição e feiras. 

um ciclo de palestras dessa magnitude. Foram 10 palestras, todas sobre temas de interesse 
do produtor rural, entre elas tivemos a do ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues”.
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Os produtores rurais de Nova Maringá agora contam com um Sindicato 
Rural, fundado no final de agosto. O agricultor Alexandre Pizzolato foi 
o escolhido para ficar à frente da entidade durante o primeiro triênio. 
Natural do Rio Grande do Sul, Pizzolato está em Mato Grosso desde 2002. 
Segundo ele, o sindicato já conta com 28 associados e a expectativa é 
que este número cresça. “Temos 200 mil hectares de área de produção 
no município e muitos desafios pela frente, o principal deles é melhorar 
nossa infraestrutura. Para conseguirmos, precisamos do apoio de todos”.
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CÁCERES
O Sindicato Rural de Cáceres comunicou o cancela-
mento da Expocáceres 2017. “Tomamos essa difícil 
decisão diante de um cenário em que nos deparamos 
com uma crise econômica generalizada e, em espe-
cial, com as dificuldades impostas à atividade da 
bovinocultura em função da Operação Carne Fraca, 
delação premiada da JBS, fechamento de plantas fri-

NOVA MARINGÁ UNIÃO DO SUL

LUCAS DO RIO VERDE
As produtoras rurais de Lucas do Rio Verde participaram de um encontro promovido pelo 
Sindicato Rural do município. Mais de 100 mulheres marcaram presença no evento que 
tem o objetivo de inserir as esposas dos produtores no processo de representatividade da 
classe e integrar a família do produtor. Esta foi a quarta edição do evento que contou com a 
palestra motivacional da master coach Loise Sonego.

goríficas e as restrições impostas pelo mercado 
norte-americano”, diz trecho da nota oficial. Para 
o próximo ano, pensando em um novo modelo, o 
sindicato construirá com patrocinadores e parcei-
ros de vários segmentos da agropecuária e demais 
instituições a realização de um evento que tenha 
como foco central a tecnologia no agronegócio.

O cuiabano Diogo Molina foi o produtor rural escolhido para presidir o Sindicato 
Rural de União do Sul neste primeiro mandato que vai até 2020. Segundo Molina, 
nos últimos anos, com a diminuição da exploração madeireira, a agricultura e 
pecuária têm ganhado espaço no município. “Hoje já temos 55 produtores em 
União do Sul. A ideia de fundar um sindicato é para fortalecermos a atividade e 
juntos conseguirmos soluções para um dos problemas que mais nos incomoda: 
as invasões de terras”. Com a fundação dos sindicatos de União do Sul e de Nova 
Maringá, o Sistema Famato passa a ter 92 Sindicatos Rurais federados.

NOVOS SINDICATOS RURAIS
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Unir tecnologia, pessoas, 
ideias e o campo é o que o 
projeto AgriHub está fa-
zendo desde 2016. De lá 
para cá foram realizadas 
várias ações que reuniram 
produtores, startups, men-
tores, pesquisadores e in-
vestidores. Todos em busca 
de soluções customizadas 
para os problemas do agro 
de Mato Grosso.
 
O primeiro desafio impor-
tante foi mapear os prin-
cipais problemas do setor, 
até para orientar as ações 
estratégicas do projeto. 
Para isso, o projeto visitou 
regiões polo e conversou 
com os produtores. Desta 
rodada surgiu um grupo 
de produtores com perfil 
visionário e aptidão para 
tecnologia que constituiu 
a Rede de Fazendas Alfa. 
Estes produtores podem 
atuar como consultores, 
mentores, investidores ou 
validadores ao disponi-
bilizarem suas áreas para 
realização de testes das 
soluções tecnológicas exis-
tentes no mercado.
 
O AgriHub é a ponte en-
tre a tecnologia e o campo. 
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PRODUTORES SERÃO PROTAGONISTAS 
DE NOVAS TECNOLOGIAS EM MT

OBJETIVOS DO 
AGRIHUB

CONEXÃO AGRIHUB

Aumentar a renda dos produ-
tores rurais, usando o mínimo 
de recursos

São encontros que conectam os problemas do agro com as soluções 
desenvolvidas por startups e empresas de Agtech. Nesses encontros 
os produtores rurais, preferencialmente da Rede de Fazendas Alfa, co-
nhecem soluções tecnológicas validadas pela equipe AgriHub e podem 
realizar testes reais em suas propriedades para auxiliar na adaptação 
das soluções para a realidade de Mato Grosso. Nove soluções foram 
apresentadas para problemas como manejo das lavouras, uso racional 
de defensivos, ferramentas para gestão das propriedades, planejamento 
de custos e receitas, previsão do tempo, entre outros.

Contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável por meio 
da inovação tecnológica

Contribuir para o aumento da 
oferta de alimentos para o 
mundo até 2050

Reunião da Rede de Fazendas Alfa em Água Boa

Esta ligação está acontecendo por meio 
dos eventos e programas. Entre eles estão 
o Conexão AgriHub e o Dev.Agri, além de 
todas as ações de que a equipe participa no 
ecossistema de inovação de Mato Grosso. 
Ainda estão previstos outros como o Pro-
grama de Negócios e o Summit AgriHub.
 
“Acreditamos que com este projeto os 
produtores estão tendo oportunidade de 
ter acesso a tecnologias e novos conheci-
mentos que contribuirão substancialmente 
para os trabalhos no campo e, consequen-
temente, para minimizar custos e aumen-
tar a renda”, afirma o superintendente do 
Imea, Daniel Latorraca.

Empresas se apresentando em Sorriso
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PROJETOS

Conexão AgriHub

Hackathon Dev.Agri

Missões Técnicas

Acompanhe

NÚMEROS

Rede de Fazendas Alfa
55 propriedades cadastradas

110 problemas levantadosdos

4 eventos (Sorriso, Campo Verde, Água Boa e 
Campo Novo do Parecis)

9 soluções apresentadas para os 
problemas levantados

2 eventos (Sorriso e Cuiabá)

21 especialistas

70 desenvolvedores

30 mentores

2 soluções desenvolvidas e em 
fase de testes

2 missões
(Estados Unidos e Israel)

DEV.AGRI

MISSÕES

É um Hackathon (mara-
tona que reúne grupos 
de desenvolvedores, 
programadores e espe-
cialistas em negócios) 
com DNA do agronegó-
cio feito para gerar so-
luções para problemas 
reais das propriedades 
rurais. A maratona é 
realizada pela comu-
nidade empreendedora 
e desenvolvedora em 
parceria com o AgriHub. 
No primeiro, em Sorri-
so, a equipe Agri Trade 
foi a vencedora ao de-
senvolver um software 
para compartilhamento 

A primeira missão técnica foi para os Estados Unidos, no Vale do 
Silício (Califórnia), berço da inovação tecnológica. Mais do que co-
nhecer algumas ferramentas tecnológicas, os participantes tam-
bém queriam conhecer o ambiente que estimula o surgimento de 
novas ideias.

Nos últimos 20 anos Israel se tornou o berço de milhares de 
startups e destino certo para investidores e grandes empresas 
de tecnologia. A segunda missão técnica foi para lá porque no 
país crescem pesquisas em desenvolvimento e inovação tor-
nando-o referência mundial em tecnologia, com destaque para 
ciber segurança e agricultura.

Equipe Agri Trade Equipe Color Grain

de dados com os produtores. A plataforma tecnoló-
gica leva ao produtor rural informação de como ele 
deve realizar as compras de insumos com segurança 
e melhores preços de mercado, de maneira segura, 
precisa e sigilosa. No segundo, em Cuiabá, a equipe 

Color Grain venceu com a criação de um aplicativo de 
celular para auxiliar produtores e classificadores no 
momento da classificação dos grãos, já que os méto-
dos usados hoje são subjetivos e impactam o bolso 
dos produtores.

www.agrihub.org.br/AgriHubBR info@agrihub.org.br

As
co

m
 Fa

m
at

o

Ar
qu

ivo
Ge

co
m

 S
en

ar
-M

T

Lu
ca

s N
in

no



8.FAMATO EM CAMPO

A Sefaz-MT publicou portaria 
que trata das transferências de 
inscrições estaduais dos imóveis 
rurais. A partir de 01/07/2017, passou a ser permiti-
da a transferência de inscrição estadual de um imóvel 
para outro desde que o proprietário comprove o en-
cerramento com o imóvel de origem e o vínculo com 
o atual imóvel. Além disso, está permitida a alteração 
de endereço do imóvel dentro de um mesmo município 
ou ainda de um município para outro desde que seja 
dentro do estado de Mato Grosso.

MUDANÇA NO CADASTRO 
DE CONTRIBUINTES DO 
ICMS

O
R

IE
N

TA
ÇÃ

O
 A

O
 P

R
O

D
U

TO
R

 
O documento deve ser entregue por meio 
do Programa Gerador da Declaração do ITR 
disponível no site da Receita Federal do Bra-
sil: idg.receita.fazenda.gov.br. O pagamento 
pode ser feito em cota única ou em até qua-
tro cotas iguais, mensais e consecutivas, 
desde que nenhuma seja inferior a R$ 50,00. 
Quem não entregar a declaração no prazo 
estará sujeito a multa.

DECLARAÇÃO ITR

 O Banco do Brasil suspendeu 
até o dia 31 de dezembro de 2017 

a exigência da Autorização Provisó-
ria de Funcionamento de Atividade Rural (APF) 
para concessão de crédito rural. A instituição 
financeira voltará a exigir a APF a partir de 1º de 
janeiro de 2018. A suspensão é válida somente 
para os produtores rurais que financiaram (cus-
teio ou investimento) na safra passada e para a 
mesma área e cultura. A exigência da APF está 
mantida para os casos de assentados sem regis-
tro de cartório do título definitivo e posseiros.

BB SUSPENDE 
EXIGÊNCIA DA APF

O prazo para atualizar o Simcar que venceria dia 2 de setembro foi 
prorrogado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) até o 
dia 31 de dezembro deste ano. Os produtores rurais de Mato Grosso 
precisarão atender às novas metodologias empreendidas pelo siste-
ma, sob pena de alteração da situação do demonstrativo de CAR ‘ativo’ 
para ‘suspenso’. A Famato orienta os produtores rurais que tiverem os 
cadastros migrados para ficarem atentos ao processo de retificação de 
dados e documentos. Mais informações: (65) 3928-4474.

PRORROGAÇÃO PARA 
ATUALIZAR SIMCAR

Os produtores rurais têm 
até o dia 29 de setembro 

para fazer a Declaração do 
Imposto sobre a Proprieda-
de Territorial Rural (DITR), 

exercício de 2017
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SE LIGUE EM NOSSAS REDES
ACESSE
CURTA
SIGA
LEIA

WWW.SISTEMAFAMATO.ORG.BR

As 14 propriedades rurais 
selecionadas no Prêmio 
Sistema Famato em Campo 
receberão a visita de ava-
liação da comissão organi-
zadora. As visitas técnicas 
serão feitas no período de 11 
de setembro a 6 de outubro. Foram 
convidados para a banca de avaliação 
técnicos de várias cadeias produtivas do estado que representam 
as entidades: Famato, Senar, Imea, Ampa, Acrimat, Acrismat, Apro-
soja e IMA. Das 14 fazendas, sete serão escolhidas para a final 
do prêmio. Elas serão consideradas referência em suas respectivas 
regiões e ganharão um troféu e uma placa de reconhecimento. Os 
proprietários irão apresentar seus “cases de sucesso” durante um 
evento organizado pelo Sistema Famato dia 9 de novembro. Das sete 
finalistas, apenas duas serão eleitas propriedades referência em 
inovação no estado de Mato Grosso e poderão participar de uma 
Missão Técnica.

A Famato orienta que o produtor rural faça o 
procedimento de unificação dos NIRFs (Número 

do Imóvel na Receita Federal) antes da Decla-
ração do ITR 2017, uma vez que depois de fazer a 

vinculação será necessário retificar as declarações 
anteriores.

O Regulamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (RICMS) mudou. A partir de agora, nas operações 
internas diferidas no Estado de Mato Grosso, se o produtor ru-
ral destacar o imposto na nota fiscal será obrigado a efetuar 
o seu recolhimento, e mais: não precisa mais efetuar o des-
taque da base de cálculo baseada na lista de preços mínimos 
na nota fiscal. A retirada dessa obrigatoriedade atende pedido 
feito pela Famato. Além disso, o produtor precisa escrever no 
campo de informações complementares da nota fiscal “ICMS 
diferido – artigos 573 a 586 do RICMS/MT”. É necessário infor-
mar na nota fiscal o valor da operação. É importante também 
ficar atento às mudanças dos prazos da Nota Fiscal de Saída 
Interna (NFI) que foi alterado pelo Decreto nº 1.132/2017.

ORIENTAÇÕES SOBRE A REGULARIZAÇÃO 
CADASTRAL E FISCAL DOS NIRFS

PRODUTOR NÃO 
PRECISA MAIS 

DESTACAR ICMS NAS 
OPERAÇÕES INTERNAS 

DIFERIDAS

Além disso, orienta para que seja feito o proce-
dimento de vinculação de todos os imóveis rurais 
acima de 50 hectares, pois a falta da vinculação 
poderá inibir o CCIR (Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural) ou gerar pendências na Receita Fe-
deral. Mais informações: (65) 3928-4461
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O presidente do Sindicato Rural de 
Pontes e Lacerda, Nilmar Miotto, 
parceiro do SENAR-MT no pro-
grama, assegura que a consultoria 
garante a qualidade da operação 
das atividades no campo. “Pontes 
e Lacerda, atualmente, está entre 
as maiores bacias leiteiras do esta-
do e tem as melhores tecnologias 
voltadas para a pecuária de leite. 
O Sindicato Rural de Lacerda tem 
orgulho de fazer parte da história 
desse projeto que já está no seu se-
gundo ano”, frisou Miotto. 

A consultoria atua em 120 pro-
priedades de pecuária leiteira da 
região e desenvolve um trabalho 
de assistência técnica e gerencial 
com foco em resultados e melho-
rias. Para a seleção das três pro-
priedades destaque, a comissão 
julgadora do SENAR-MT levou 
prioritariamente em consideração 
as informações de produtividade 
declaradas pelos próprios produ-
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SENARTEC LEITE PREMIA PROPRIEDADES QUE 
SÃO REFERÊNCIA EM PECUÁRIA LEITEIRA
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A Estância Brejão, do produtor 
rural Renato Damião, o Recanto 
Passarinho, do pecuarista Regi-
naldo Ribeiro de Souza, e o Sítio 
Filha Nova Esperança, de Lori-
val Ribeiro Borges foram as três 
propriedades consideradas des-
taque, em 2017, no SENARTec 
Leite – Consultoria e Inovação no 
Campo. O objetivo deste projeto, 
desenvolvido pelo SENAR-MT, é 
incentivar o desenvolvimento sus-
tentável e a excelência na pecuária 
de leite.

A coordenadora de capacitação 
da Assistência Técnica Gerencial 
do SENAR Brasil, Janete Lacer-
da de Almeida, salientou que o 
SENARTec Leite é um marco 
histórico para a pecuária mato-
-grossense. “Esse momento de 
homenagem aos que se destaca-
ram durante o ano é fruto de mui-
to trabalho de todos os envolvidos 
no projeto”, declarou Janete. 

tores no software aplicado pelo 
consultor durante o período de 
acompanhamento realizado nas 
empresas rurais. 

Ao todo foram avaliados 83 indi-
cadores. Entre eles a produção de 
leite, quantidade de vacas orde-
nhadas, porcentagem de vacas em 
lactação, número de rebanho, ali-
mentação dos animais, indicadores 
econômicos, mão de obra, controle 
de gestão e outros.

Além da premiação para as pro-
priedades destaque, o SenarTec 
Leite fez a entrega do troféu “Me-
ritocracia” ao técnico Túlio Medei-
ros Marçal. Além disso, os técnicos 
Matusalém Carvalho, Letícia Fáti-
ma de Carvalho, Jonathan de Jesus 
Borges e Túlio Marçal Medeiros 
também foram homenageados pela 
Cooperativa de Profissionais Atu-
antes em Consultoria, Instrutoria e 
Educação (Cooperfrente).

Os produtores Reginaldo Ribeiro de Souza, Lorival Ribeiro 
Borges e Renato Damião foram destaques em 2017

O 2º Workshop realizado no município de Pontes e 
Lacerda teve muita troca de informação
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SUCESSÃO 
FAMILIAR É 
UM ASSUNTO 
QUE PREOCUPA 
TODOS OS 
SETORES

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIODi
vu

lg
aç

ão

É muito comum os pais sonharem com os fi-
lhos dando continuidade aos negócios da fa-
mília. A sucessão familiar é um dos temas mais 
discutidos em todo o mundo, e em todas as áre-
as. No setor agropecuário, um dos desafios nas 
propriedades rurais é a falta de interesse dos jo-
vens em permanecer na atividade, ocasionando 
o chamado êxodo rural.

De acordo com os dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
as empresas familiares constituem cerca 
de 65% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro e empregam 75% da força de 
trabalho. Estes números mostram que as 
empresas familiares são um dos pilares de 
economia. Assim sendo, a continuidade é 
de fundamental importância para o desen-
volvimento do Brasil. 

Os herdeiros precisam ser preparados já que 
motivação é fator importante no processo

No meio rural, de acordo com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), até 2030 aproximadamente 40% dos 
produtores rurais sairão da atividade. Nos 
municípios onde a agricultura familiar é bem 
desenvolvida, há também maior desenvolvi-
mento econômico devido à capacidade de ge-
ração de renda de forma contínua.

No processo sucessório é importante consi-
derar os valores da família gestora, a realidade 
em que ela se encontra e os valores presentes, 
bem como a expectativa de vida dos membros 
principais atuantes na gestão. A sucessão na 
gestão familiar é crucial no êxito da conti-
nuidade de uma organização, uma vez que o 
processo intervém diretamente nos negócios 
e pode ser capaz de definir a sua estabilidade, 
crescimento ou ruína da empresa.

Mas não é só isso, também é preciso fazer o 
planejamento do processo da sucessão. Com 
a entrada de uma nova geração na empresa, 
a inovação tende a ser próspera e o receio de 
correr riscos tende a diminuir. Para tanto, a 
busca por um perfil empreendedor alinhado 
aos valores da família pode ser capaz de sus-
citar a inovação organizacional dentro de em-
presas familiares.

Os herdeiros precisam ser preparados para o 
processo sucessório, para que suas expectativas 
sejam atendidas, visto que a contínua motiva-
ção é fator chave para que a segunda geração 
tome frente dos negócios. Portanto, conclui-se 
que a geração que seguirá na gestão da empre-
sa familiar necessita ser capacitada, com base 
na educação empreendedora, e estar motivada 
para integrar o processo de gestão.

SENAR-MT
Oferece o Programa de Sucessão Familiar que tem como 
objetivo mostrar a importância do processo sucessório 
para o crescimento, desenvolvimento, longevidade e 
sucesso nas empresas familiares do agronegócio. O con-
teúdo do programa inclui assuntos como análises finan-
ceiras e contábeis utilizadas como instrumentos para a 

tomada de decisões das empresas familiares, aspectos legais, 
tributários e vários outros. Além deste programa especial, a 
instituição também oferece palestras de sensibilização.

Para participar do programa é preciso ter mais de 18 
anos, ser alfabetizado com noções básicas de ma-

temática e ainda ter dois membros da família 
na mesma turma: o sucessor e o sucedido. Os 
interessados tanto em solicitar as palestras de 
sensibilização quanto o programa especial de 
Sucessão Familiar devem procurar o Sindicato 
Rural do seu município.
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Expoeste com sucesso de público

Arena lotada em Rondonópolis

Rodeio marca a  Expocruz

Equipe animada!

Palestras com lideranças do agro

Presidente do Sindicato Rural de Juína com a dupla Jorge e Matheus

PONTES E LACERDA - EXPOESTE

RONDONÓPOLIS - EXPOSUL

SANTA CRUZ DO XINGU - EXPOCRUZ JUÍNA - EXPOJUÍNA

Momento importante  na exposição Do alto a exposição é ainda mais bonita!

NOVA MONTE VERDE - EXPOVERDE JUARA - EXPOVALE


