
CONSULTORIA EM 
GESTÃO NO 
AGRONEGÓCIO

AGRO

AGRO



QUEM SOMOS

ABEL LEOCÁDIO FERNANDES 
                                Engenheiro Agrônomo pela Universidade
                                Federal deViçosa. Pós-graduado em
                                Marketing pela NOVA University - Fort 
                               Lauderdale (EUA), Mestre em Ciência e
                              Tecnologia do Leite pela Universidade
                             Federal de Juiz de Fora. Possui amplo
                       conhecimentos na área de projetos e plano de 
negócios para captação de recursos financeiros. Foi sócio-
diretor da Vale Verde Informática Ltda, Vale Verde 
Reflorestamento Ltda e CH Sistemas. Possui mais de 25 anos 
de experiência em consultoria agropecuária e gestão no 
agronegócio, tendo atendido propriedades em diversos 
Estados, de diferentes portes e nível tecnológico.

ALVARO PINHEIRO MASCARENHAS
                                Engenheiro Agrônomo pela Universidade
                                Federal de Viçosa. Pós-graduado em
                                Gestão Empresarial (MBA) pela Fundação 
                               Getúlio Vargas , atuou em Cooperativa de 
                             Crédito como Gerente de Negócios e Diretoria
                            Financeira, também trabalhou como Gerente 
                        de Relacionamento no Banco Rabobank . Possui 
ampla experiência na área financeira, em oferta e busca de 
crédito, além de conhecer mais profundamente o mercado 
agrícola e o funcionamento do setor agrícola/financeiro do 
país.
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SOLUÇÕES
DE CREDITO

Acompanhamos o preço de mercado dos produtos para oferecer ao 
produtor alternativas de venda em melhores condições e avaliamos os 

custos com financiamentos, sempre buscando a melhor solução de 
crédito para o seu negócio, incluindo títulos do Agronegócio tais como: 

CRA, CDCA, LDCA, entre outros. Sempre buscamos a melhor lucratividade 
e melhor visibilidade para o seu negócio.

PASSO
A PASSO

Iniciamos com um diagnóstico da situação atual do negócio,
avaliando o histórico, a situação das dívidas bancárias (CP e LP),

a capacidade atual de investimento, além de informações
sobre o desempenho. Observamos a estrutura organizacional, 

avaliando quem é responsável por quais áreas e os indicadores 
que seguem para mensurar os resultados. Caso não tenham 

indicadores de eficiência, sugerimos um conjunto deles, 
seja o cliente uma fazenda ou um 

empreendimento vinculado ao Agronegócio.

Oferecemos aos produtores rurais, agroindústrias e empresas
ligadas ao agronegócio um conjunto de ferramentas para 

aumentar a eficiência na gestão do negócio, especialmente na 
área financeira, estruturando e otimizando seus registros, 

avaliando preços/custo de serviços bancários, apontando as 
melhores alternativas para a situação atual e futura. 
O negócio fica apto a gerar maiores resultados (lucro)

e ter maior segurança para buscar investimentos.

O QUE FAZEMOS
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CONSULTORIA
CONTINUADA

A partir do diagnóstico inicial, cria-se um plano de ação com o 
objetivo de longo prazo para acompanhar as metas propostas. 
A metodologia é denominada  PDCA, que visa a melhoria dos 
processos de trabalho e obtenção de melhores resultados. A 

consultoria continuada permite “medir” os resultados, avaliar e 
corrigir o rumo, além de padronizar os procedimentos. Fazemos 

o acompanhamento sistemático do fluxo de caixa, 
possibilitando uma tomada de decisão rápida e segura, 

observando as melhores condições na captação de recursos a 
serem empregados na atividade. 

Os resultados são acompanhados através de indicadores de 
desempenho que garantem a eficiência do empreendimento, 
extraídos do fluxo de caixa, custo de produção e 
produtividade.
Com isso possibilitamos que ocorra uma 
melhor decisão de investimentos 
futuros, além de um olhar muito 
abrangentes sobre a situação do 
seu negócio em relação ao mercado.

RESULTADOS



www.infiniteconsultores.com.br

abelpld@gmail.com (32) 9 9181-9218

amascarenhas7@gmail.com (34) 9 9954-2446
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