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• Formem equipes de trabalho, cada equipe vai pesquisar três tipos de
projetos na internet.

• 1. Descrevam qual a finalidade do projeto e quem se beneficia, qual a
relevância;

• Obs: as temáticas podem ser: projetos culturais, sociais, ambientais,
econômicos, de financiamento, pedagógicos;
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1. Processos => conjunto de recursos inter-relacionados e atividades que
transformam entradas em saídas;

1.1. Entradas (input) => é tudo aquilo que fornecido no processo (insumos);

Ex: borracha, metragem de tecido, metal;

1.2. Saídas (output) => resultado final do processo;

Ex: vestuário, produtos de cutelaria;
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• São os meios necessários ao processo (mas são escassos):

a) Financeiros;

b) Humanos;

c) Materiais;

d) Tecnológicos;
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• Qualquer ação ou trabalho específico exercido no processo (café):

a) Selecionar sementes;

b) Plantação;

c) Colheita;
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Entrada + Recursos + Atividades = Saídas
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• Sistemas representam um conjunto de elementos concretos ou
abstratos: uma cooperativa, senso de moral de uma sociedade;

• Ex: Desafio de uma cooperativa na região nordeste;
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• Sistema que tem objetivos específicos e estrutura organizacional;

• Aqui no Piauí temos 25 segmentos produtivos organizados em câmaras
setoriais:

• Produtores de leite;

• Produtores de alho;

• Ciência e inovação;

• Câmara do turismo;

• Câmara do agronegócio;
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• Essas atividades envolvem planejamento, decisão, implementação;

• Ex: Vale do Rio Doce;

• Requer propósito, valores, objetivos, metas, estratégias, monitoramento e
controle;

• Ex: Natura;
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• Visão: como quer ser visto no futuro, alinha propósitos do empreendedor e
empresa, precisa ser clara, ser a visualização de uma paixão, objetivos,
detalhes especificados, deve ser registrada;

• Valores: estão embutidos os propósitos, o que deve ser feito, o que não
pode ser feito dentro do escopo de atuação;

• Missão: para quem? qual a contribuição (como ajuda)? qual o diferencial?
Importante ser realista, atualiza constantemente;
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• Missão

• Promover o desenvolvimento econômico e social de nossos associados,
cultivando parcerias, servindo com profissionalismo, trabalhando com
responsabilidade e valorizando as pessoas.

• Visão

• Ser reconhecida pelo papel de destaque na sociedade como alternativa de
acesso entre produtores rurais e mercados.
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