
C E N A G R I  J Ú N I O R  A P R E S E N T A :

Um pouco mais sobre
nossas diretorias!



- EXECUTIVO -



O que procuramos?

Um presidente deve ser resiliente,

responsável, saber direcionar a empresa

para as melhores decisões, possuir visão

clara dos objetivos, ser comunicativo, saber

liderar, deve ser íntegro nas suas ações e

deve ter responsabilidade com o time

e com os resultados.

Presidência

Talvez esse não seja seu cargo...

O que não deve ser é arrogante,

intolerante, preconceituoso, autoritário,

antipático, preguiçoso, desonesto,

egoísta, pessimista, irresponsável e

imaturo.



Como responsabilidades primordiais o/a presidente deve representar a empresa júnior

judicial extrajudicialmente, assim como garantir que processos de registro de

documentos fiscais sejam aprovados nas instâncias governamentais e no movimento

empresa júnior. Podemos citar também, convocar e presidir as reuniões e assembleias

gerais que forem necessárias, sendo essas dentro da empresa e como representante no

meio universitário. O papel do presidente também está relacionado no estabelecimento

de novas parcerias externas que sejam estratégicas para o desenvolvimento e

cumprimento das atividades da EJ, além também de liderar juntamente com a diretoria

a elaboração e o cumprimento de planejamentos estratégicos.

-  P R E S I D Ê N C I A  -

Atuação



A rotina de quem preside a empresa, começa com a elaboração dos conteúdos que serão abordados na

reunião geral, normalmente realizado no começo da semana, juntamente com a vice-presidência.  Como a

presidência esta muito alinhada com a diretoria do jurídico financeiro, durante a semana são realizadas

algumas atividades que envolvem a criação de documentos e alinhamento do time. Um alinhamento que

ocorre são as reuniões de diretoria executiva, onde os diretores fazem um repasse das atividades realizadas

e planejadas. Esta reunião é um momento de construção pra resolução de problemas e planejamentos

estratégicos. A conexão com as outras EJ's também são feitas durante a semana, com reuniões com os

representantes das outras empresas e núcleos de ensino. Atualmente, o Cenagri está inserido da Rede FCA,

uma organização com todas as empresas juniores e grupos de extensão e pesquisa da faculdade de ciências

agrárias. Nossas reuniões são voltadas para criação de eventos como webinares, feira de oportunidades, etc.

-  P R E S I D Ê N C I A  -

Atuação



Arthur Conde
(Dazbola)

Presidente 

(11) 98351.3265

NOSSO PRESIDA:



O que procuramos?

Para exercer o cargo de Vice-Presidência,

é necessário ter boa comunicação, visão

estratégica, bom relacionamento com os

membros da empresa, organização,

conhecer o MEJ e instâncias e também

saber lidar com pessoas, já que atuamos

em conjunto!

Vice-Presidência

Talvez esse não seja seu cargo...

Se você for uma pessoa que não tem

empatia, possui visão exacerbada das

coisas, não se expressa bem e não é

vulnerável (uma pessoa aberta a diálogos e

conversas), esse cargo pode não encaixar

com o seu perfil, porém, existem diversos

outros cargos de liderança em nossa EJ!



É a pessoa responsável por implementar e gerenciar o Planejamento Estratégico (metas

e desdobramentos), gerenciar a cultura organizacional e trabalhar junto com a Diretoria

de Gestão de Pessoas, a fim de promover um bom ambiente de trabalho e a melhor

experiência dos membros. 

Juntamente com a presidência, constrói os conteúdos para as reuniões gerais e faz o

papel de facilitador paras mesmas.

-  V I C E - P R E S I D Ê N C I A  -

Atuação



Sarah Forlani
(Furacão 2000)

Vice Presidente

(11) 95555.6330

NOSSA VICE:



- GESTÃO DE PESSOAS -



O que procuramos?
Se você busca entrar para a Diretoria de

Gestão de Pessoas, busque pela empatia,

compreensão com os demais, ter sempre

escuta ativa, ser paciente, saiba gerenciar

conflitos, seja imparcial, criativo,

organizado, disposto sempre a ajudar e a

sofrer adaptações/ajustes e por fim, seja

observador!

Gestão de Pessoas 

Talvez essa não seja sua diretoria...

Se você for uma pessoa introspectiva,

ávida e tímida, que gosta de manter uma

rotina fixa de trabalho e tem dificuldade

em se colocar no lugar do outro, essa

não é a diretoria ideal para você, mas

que tal conhecer as demais?



Em conjunto com a Vice-Presidência, é responsável por

estabelecer e manter a cultura organizacional da empresa.

Além disso, programar as reuniões semanais e direcionar as

demandas da diretoria, gerenciar conflitos internos e, em

alguns momentos, externos a empresa, bem como promover

afastamentos compulsórios nos momentos adequados e

necessários. Em conjunto com gerentes, faz estruturação de

processos maiores da empresa, como Processo Seletivo e o

Programa de Desenvolvimento Individual. 

-  G E S T Ã O  D E  P E S S O A S  -

Agem em conjunto com diretore, sempre a fim de

manter o bem estar dos membros, lidando com

atividades rotineiras como gerenciamento da

bonificação, do Programa de Controle Disciplinar,

controle de faltas e atrasos em reuniões e atividades da

empresa. Exercem papel imprescindível em cobranças

de prazos e na questão organizacional dos processos

realizados dentro da diretoria. 

Diretore Gerente



A diretoria de Gestão de Pessoas trabalha com picos de atividades e

demandas. Em muitos momentos mantemos apenas as atividades

imprescindíveis para o funcionamento da empresa e, em outros, como

é o caso de época de Processo Seletivo, as demandas e tarefas se

acumulam em determinado período de tempo e, por isso, precisamos

de pessoas que se adaptem rapidamente às situações. 

É importante pontuar a necessidade de ser firme e assertivo em suas

falas em momentos de gerenciamento de conflitos e crises, para

manter o bom funcionamento da organização. 

Fora isso, nosso dia a dia é extremamente flexível; Estar nessa

diretoria no cotidiano, exige um olhar observador e crítico mediante às

situações.

G E S T Ã O  D E  P E S S O A S

Nosso dia a dia 



Paula Biáforo
 (Kebra)

Diretora

(19) 98160.9014

Isabella Scalabrin
(Hb20)

Gerente

(19) 99135.1906

Giulia Bozzo
(Osama)

Gerente

(19) 99939.4143

NOSSO TIME:

Mariana Santos
(Anti Ética)

Gerente

(19) 99953.1703



- ADMNISTRATIVO
JURÍDICO

FINANCEIRO-



O que procuramos?

É importante que alguém que queira entrar

na diretoria de Adm-Jurfin tenha afinidade

com números e cenários burocráticos, tenha

organização e pró-atividade, cumpra com

prazos e entregas, seja responsável, tenha

resiliência diante de contratempos, esteja

disposto a novos desafios e também, tenha

boa comunicação e desenvoltura.

Administrativo Jurídico Financeiro

Talvez essa não seja sua diretoria...

Se você for uma pessoa com falta de

organização e de pró-atividade, que

negligencie suas responsabilidades e

prazos, não tenha comprometimento e

tenha medo de encarar novos desafios,

talvez essa diretoria não seja a certa para

você, que tal conhecer as demais?



É responsável por direcionar as demandas da diretoria para os

gerentes, upar contratos assinados dos serviços prestados no

portal da Brasil Júnior, realizar as movimentações do fluxo de

caixa na conta bancária da empresa, oferecer suporte nas

atividades e acompanhar o desenvolvimento de cada

gerente, organizar as reuniões semanais e manter o time

alinhado e motivado.

-  A M I N I S T R A T I V O
J U R Í D I C O  F I N A N C E I R O  -

Responsáveis por redigir contratos e notas fiscais,

acompanhar as parcelas dos clientes e realizar devidas

cobranças, manter o drive organizado, atualizar o fluxo

de caixa e pipes da diretoria, confeccionar certificados de

eventos de ex-membros, comprovar as movimentações

da empresa e regularizar documentos referentes ao selo

EJ, PROEX e troca de gestão.

Diretore Gerente



A diretoria de Administrativo Jurídico Financeiro exerce papéis

indispensáveis para o andamento da empresa, A gestão financeira é um

conjunto de ações e procedimentos administrativos que envolvem o

planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras da

empresa. O objetivo é melhorar os resultados apresentados pela empresa

e aumentar o valor do patrimônio por meio da geração de lucro. Uma

correta administração financeira permite que se visualize a atual situação

da empresa. O jurídico é uma área que necessita de integração constante

com todas as demais, principalmente financeiro e contabilidade. Nosso

objetivo é fazer com que a empresa se torne regularizada e aprovada

perante o estado e as instâncias para seu funcionamento, além da

administração e criação de todos os documentos oficiais da Empresa

Júnior.

A D M I N I S T R A T I V O  J U R Í D I C O  F I N A N C E I R O   

Nosso dia a dia 



Julia Risante
 (Kiko)

Diretora

(19) 98125.1570

Luan Alves
 (Fredo)

Gerente

(14) 99774.6487

Gabriel Corte
(Pirubalde)

Gerente

(19) 98311.1343

NOSSO TIME:

Wallas Mendes (Miss
Piacatú)

Gerente

(18) 99768.3453



- COMUNICAÇÕES -



O que procuramos?

 Se você busca entrar na diretoria de

comunicações, busque ser criativo, disposto a

aprender, tenha boa comunicação

(principalmente na escrita), é necessário gostar

da área de marketing, criação de conteúdos e

divulgação em redes sociais, se adaptar fácil,

ter iniciativa para inovar, conhecimento sobre

edição/marketing e trabalhar bem em grupo.

Comunicações

Talvez essa não seja sua diretoria...
Se você for uma pessoa que não gosta de

trabalhar a criatividade, não gosta de buscar

conhecimentos e aprender coisas novas, não

tem iniciativa, não tem proatividade, se

conforma com a "mesmice" e não gosta de

marketing e divulgação de conteúdos em redes

sociais, talvez essa não seja sua diretoria ideal,

que tal conhecer as demais?



É mais responsável pela parte organizacional da diretoria,

recebendo as demandas externas e internas, como

pedidos de artes de divulgação de eventos, necessidade

de uma nova campanha, montar uma apresentação de

slides para a empresa, confeccionar brindes, cartões de

visitas e planejar a presença em eventos, repassando essas

atividades para os assessores e auxiliando-os nas

atividades e demandas.

-  C O M U N I C A Ç Õ E S  -

Aos gerentes cabe, além de realizar as demandas

passadas pelo diretor, estarem sempre atentos às redes

sociais, repassando possíveis contatos para o diretor ou

diretoria de Relações Comerciais, trazerem ideias e

inovações para a diretoria e empresa como um todo,

assim como, estarem sempre dispostos a receberem

demandas de outras diretorias, como por exemplo, criar

ou editar um conteúdo para GP.

Diretore Gerente



Somos a diretoria responsável por toda a parte de marketing e identidade
visual da empresa; gerenciamos as redes sociais, produzindo conteúdos
informativos e de prospecção, produzimos conteúdos físicos (flyers,
cartões, brindes) e somos responsáveis pela criação de uniformes e logos. 
Somos a porta de entrada de muitos clientes e possíveis parceiros, que
chegam através do nosso site e redes sociais. 
A nossa rotina consiste basicamente em uma reunião de alinhamento, que
acontece semanalmente, ou de acordo com a necessidade dos
membros. Nos outros dias, nos comunicamos através dos nossos canais
no slack. Com base nesse alinhamento é que definimos o que será feito,
como o cronograma da semana será seguido, delegando as atividades
semanais, sejam elas para produzir novos conteúdos, reformulação dos já
existententes ou apenas de divulgá-los nas nossas mídias sociais. 
Todos os conteúdos realizados durante as semanas, são, antes de serem
divulgados, revisados pelo diretor ou por outro membro da diretoria a fim
de dar um maior respaldo a respeito da qualidade que visamos nos
nossos conteúdos.

C O M U N I C A Ç Õ E S

Nosso dia a dia 



Thiago Tsujimoto
 (Cuscuz)

Diretor

(11) 98779.8588

Felipe Crepaldi
 (Hotwheels)

Gerente

(14) 99787.3234

Henrique Silvestre
(Trupicu)

Gerente

(19) 99658.7761

NOSSO TIME:

Natália de Souza
(Cráudia)

Gerente

(19) 98369.9375



- PROJETOS-



O que procuramos?

 Se você busca entrar na diretoria de projetos,

busque ter um olhar crítico sob as demandas e

desafios, tenha organização e afinidades com

prazos, tenha comunicação assertiva,

proatividade, resiliência (nem sempre as coisas

dão certo, né?),  desenvoltura para conversas

com os professores e a comissão, criatividade

e receptividade e por fim, seja otimista!

Projetos

Talvez essa não seja sua diretoria...

Se você for uma pessoa com falta de

organização, que não esteja aberta a

novos desafios, não se arrisca e é

negligente com as suas

responsabilidades, essa talvez não seja a

diretoria ideal para você, que tal

conhecer as demais? 



Responsável por dar o direcionamento de cada projeto para

os gerentes, os auxiliando nas etapas de definição de prazos

das entregas e acompanhando o desenvolvimento de cada

projeto; Representa a empresa pelos projetos realizados,

acompanha o desenvolvimento de cada gerente de projetos,

dando o respaldo e ajuda quando necessário, servindo de

mediador e organizador das reuniões semanais da diretoria,

bem como distribuindo as demandas necessárias,

responsável por dar os repasses para toda a EJ sob as

atividades da diretoria e por fim, motiva o time!

-  P R O J E T O S  -

Responsáveis por gerenciar as comissões e projetos que

estão sob sua responsabilidade, responsáveis também

por organizar as demandas, preencher o EAP e o pipefy do

projeto, coletam informações com professores e

profissionais da área para execução dos projetos,

elaboram cronogramas, etapas e prazos para os serviços e

organizam e mediam as reuniões de alinhamento com as

comissões.

Diretore Gerente



A Diretoria de Projetos é responsável por identificar a dor do cliente e,

junto com Relações Comerciais, propor uma solução através da

proposta.

Se a proposta for aceita pelo cliente, um membro de Projetos irá formar

uma comissão com membros da empresa que tenham maior afinidade

com o serviço prestado, organizar as demandas e delegar funções

específicas para cada membro. Esse membro também é responsável

por verificar e organizar materiais que serão utilizados na execução do

projeto e junto com a comissão, estabelecer prazos e prezar pela

qualidade do serviço, solucionando assim a dor do nosso cliente.

P R O J E T O S

Nosso dia a dia 



Eduarda Pivotto
 (Respingada)

Gerente

(11) 99319.3535

Amanda Ferraresi

Gerente

(18) 99731.8585

NOSSO TIME:

Talita Vieira
(Top Com)

Diretora

(11) 98551.3822



Luciana Castanho
 (Banguela)

Gerente

(14) 99781.5910

Rebecca Rebechi
(Rebóki)

Gerente

(11) 98332.8134

NOSSO TIME:

José Guilherme
(Lagetrepa)

Gerente

(14) 99684.8288



- RELAÇÕES
COMERCIAIS -



O que procuramos?

É importante que alguém que queira entrar

na diretoria de RC seja comunicativo, tenha

boa desenvoltura, seja pró-ativo, goste da

prática em campo, seja organizado e tenha

empatia e saiba escutar o cliente., bem

como notar detalhes nas visitas para saber

suas necessidades.

Relações Comerciais

Talvez essa não seja sua diretoria...

Se você for uma pessoa com dificuldade

de se expressar, que não apresente

desenvoltura, não seja pró-ativo, não

goste de ir para campo e não tenha

organização, talvez essa não seja a

diretoria ideal para você, que tal

conhecer as demais? 



Responsável por delegar e distribuir as atividades entre os

membros da diretoria, responsável também pelo

desenvolvimento de cada membro através de capacitações e

treinamentos, faz o acompanhamento da qualidade do

atendimento ao cliente feita por cada membro, busca por

parcerias comerciais visando a busca de indicação para novos

clientes, busca e inova os meios de prospecção ativa de

clientes.

-  R E L A Ç Õ E S  C O M E R C I A I S  -

Responsáveis por participarem de eventos presenciais

(dias de campo, feiras, workshops) para prospecção de

clientes, fazem o levantamento do banco de dados dos

clientes, ligam para os clientes (para falar dos assuntos

da empresa), fazem visitas nas fazendas, realizam

propostas, fazem precificação de serviços e negociações

de valores, acompanham o cliente desde o pré-venda,

até o pós-venda e também cuidam da fidelização dos

clientes.

Diretore Gerente



Toda semana ligamos para 10 clientes da nossa lista de contatos que

conseguimos, seja ela através de eventos ou redes sociais. Falamos sobre

o Cenagri e oferecemos uma visita sem custos ou até mesmo uma

reunião virtual.

Caso o cliente aceite a visita, nós marcamos uma data para realizá-la e

nela podemos observar as reais necessidades de serviços desses clientes.

Montamos uma proposta (precificação) baseada nas necessidades e

prioridades que o cliente relatou dentro de sua propriedade; enviamos a

proposta para esses cliente e damos o prazo de 1 semana para a resposta.

(Todos esses clientes nós administramos através do funil de vendas na

ferramenta do Pipefy). Mantemos os clientes que já fecharam projetos

com a gente sobre o andamento do serviço (acompanhamento pós-

venda). Mantemos o contato com os antigos clientes através de notícias e

novidades do meio que ele atua.

R E L A Ç Õ E S  C O M E R C I A I S  

Nosso dia a dia 



Vinicuis Saraiva
(Biskate)

Diretor

(11) 97024.1811

NOSSO TIME:



Pedro Ricardo
(Índio)

Gerente

(12) 99721.2317

Isabela Fogagnoli
(Vafanculo)

Gerente

(11) 94923.4621

Victor Mezzalira
(Autropelado)

Gerente

(19) 99909.2384

NOSSO TIME:

Bárbara Silveira
(Jeca)

Gerente

(11) 97399.7595



Siga-nos nas redes sociais

Instagram

@cenagrijr

Facebook

https://www.facebook.c

om/cenagrijr

Twitter

@CenagriJunior



Seja bem vinde à
família Cenagri!!


