
Produtores iniciam 
transplante de mudas
Apesar do clima 
indicar queda nas 
temperaturas e geada, 
em Vera Cruz já há 
tabaco nas lavouras: 
pouco menos de 1%

Éder e a esposa Raquel iniciaram o plantio de 17 mil pés no dia 14 de junho
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O início do plantio de 
tabaco está devagar 
e aos poucos é possí-

vel avistar no interior lavou-
ras aradas para a nova safra. 
Ainda são poucas as proprie-
dades em que o transplante já 
ocorre, em virtude da previ-
são de baixas temperaturas 
e formação de geada. Na 
região do Vale do Rio Pardo 
apenas 1% das mudas foram 
transplantadas, enquanto que 
de forma geral o índice é de 
3% nas regiões de atuação da 
Associação dos Fumicultores 
do Brasil (Afubra).

Com o frio da semana, 
aliado à previsão de mais 
queda nas temperaturas, os 
produtores estão à espera 
de dias mais quentes e sem 
previsão de geada. Assim, a 
expectativa é de começar o 
plantio nas lavouras a partir 
da próxima semana ou até 
mesmo dentro de 14 dias 
para alguns agricultores. 

Na contramão de tudo isso 
está o agricultor Éder Lean-
dro Mueller, de 41 anos, e a 
esposa Raquel Rieck, de 32 
anos, que apesar de terem 
sido chamados de “loucos”, 
iniciaram o transplante das 
mudas no dia 14 de junho. 

Na ocasião, o casal mora-
dor de Linha Floresta, inte-
rior de Vera Cruz, deu início 
à nova safra com o plantio 
de 17 mil pés. Com o intuito 
de cultivar 40 mil pés, 10 mil 
a mais que no ano passado, 
Éder e Raquel devem dar 
continuidade ao transplan-
te no fim do mês de julho 
e início de agosto. Assim, 
poderão colher em etapas, 
tendo em vista a quantidade e 
tempo exigido para o serviço.

Éder revela que mesmo 
que tenha se antecipado em 
relação a outros produtores, 
tem expectativa de boa safra. 
“Em 2012 havia plantado 
mais cedo (no dia 13 de ju-

nho) e deu fumo bom”, conta. 
O produtor e a esposa contam 
que devido à semeadura ter 
ocorrido em abril, as mudas 
se desenvolveram rápido, 
sendo preciso transplantar 
logo. 

FASE INICIAL
Embora ainda esteja na fase 

inicial do transplante e para 
uma avaliação em termos 
de quantidade e qualidade, 
a expectativa é de uma boa 
safra. Segundo o presidente 
do Sindicato dos Trabalhores 
Rurais de Vera Cruz, Cristian 
Wagner, na próxima semana 
ou meados de julho deve 
se intensificar o transplante 
nas propriedades. “Muitos 
produtores estão aguardando 
as geadas desta semana que 
estão previstas para depois 
darem início ao plantio, e aí 
sim teremos um percentual 
maior”, avalia, ao reforçar 
que no município não chega a 
1% de mudas transplantadas.
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Tenho percebido junto ao mercado uma instabili-
dade em vários setores. Além da crise econômica do 
País, existem crises internas nas empresas, oriundas 
de um modelo de gestão amador com inseguranças.

Administrar uma empresa não é uma tarefa fácil. Em 
momentos de crise, então, tudo fica ainda mais difícil. 
Algumas atitudes errôneas tomadas pelos gestores 
pioram ainda mais a gestão financeira do negócio. 

Uma empresa saudável hoje não é garantia de 
sucesso futuro. Mesmo que tenha liquidez e esteja 
em franco crescimento, ela não estará a salvo de uma 
crise. Os gestores devem estar atentos aos sinais e 
fazer a leitura correta do cenário a sua volta. 

Se a crise financeira bateu à porta da sua empresa, 
mantenha o equilíbrio e tente seguir as orientações 
sugeridas a seguir:

1. Faça um diagnóstico dos fatores que levaram 
a sua empresa a estar em crise. Procure identificar 
quais são os principais gargalos do negócio. Falhas na 
gestão financeira e no planejamento, posicionamento 
equivocado no mercado, custos elevados, precifica-
ção incorreta de produtos e serviços, são alguns dos 
problemas mais comuns.

2. Reveja os processos da empresa, como as tare-
fas estão sendo executadas, se não existem retraba-
lhos e perdas, verifique a gestão do tempo que implica 
em perda de produtividade, se não há problemas de 
atendimento ao cliente, porque pode representar 
queda na demanda dos serviços e produtos.  

3. Analise minuciosamente o fluxo de caixa, com-
pare receitas e seus prazos de recebimentos com os 
gastos e seus prazos de pagamentos. Aqui você deve 
garantir a competitividade do seu negócio.

4. Avalie e se for o caso, redefina as metas para 
curto, médio e longo prazos. Faça isso junto com 
todas as áreas da empresa. 

5. Mantenha a transparência diante da crise. Seja 
franco com os funcionários e os parceiros de negócio 
(escritório contábil e jurídico, fornecedores, bancos). 
Monitore os tributos e se for o caso, os renegocie ou 
parcele. 

6. Se forem necessárias medidas de impacto, ana-
lise de forma segura e criteriosa e não espere para 
agir, para manter o negócio viável.

7. Reveja a prática diária da empresa em todas 
as suas áreas. Não adianta elaborar estratégias de 
recuperação se o gestor continuar repetindo os erros 
do passado. 

Mesmo que a sua empresa pareça não estar sen-
do afetada pela crise financeira, fique atento. Ainda 
que a crise passe apenas por áreas secundárias do 
seu negócio, é provável que em algum momento, ela 
atinja a sua empresa também.

Crise não necessariamente representa o fim de um 
negócio, pode vir a ser uma grande oportunidade de 
mudança das pessoas e do modus operandi da empresa. 
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O frio se intensificou ainda mais nesta quinta-feira, dia 
4, e o dia iniciou com temperatura mínima de 2 graus 
em Santa Cruz do Sul e cidades próximas. Porém, é 
preciso estar preparado: o termômetro começa a cair a 
partir desta sexta-feira, dia 5, e apontará marcas ne-
gativas durante o fim de semana. A previsão indica -2 
graus para o domingo. 
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