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OURO FINO AGRONEGÓCIO

Localizada no interior paulista,
possui capital 100% nacional atua desdepossui capital 100% nacional, atua desde
1987 na produção e comercialização de
produtos farmacêuticos para saúde
animal.

Com apenas 22 anos de atividades,
já figura entre as sete maiores empresas
do setor faturando em 2008 R$ 205do setor, faturando em 2008, R$ 205
milhões.

Atualmente o grupo conta com maisAtualmente, o grupo conta com mais
de 120 produtos, cerca de 8.000
clientes, exporta para mais de 30 países
e gera cerca de 1.000 empregos diretos.g p g
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OURO FINO AGRONEGÓCIO
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OURO FINO AGRONEGÓCIO
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PRIMEIROS PRODUTOS
inovação na aplicação e no ponto de vendasinovação na aplicação e no ponto de vendas
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UNIDADES DE NEGÓCIOS

Linha de produtos em torno de 60 O segmento PET foi criado em Início das atividades em 2003.

itens

Mais de 100 diferentes apresentações.

R t d 80% d d

1999

Linha de Produtos em torno de 
15 produtos

Objetivo de atuar no mercado de 
alta qualidade para pasto

Mercado interno de sementesRepresenta cerca de 80% das vendas 
da empresa

Bovinos representam 75% das vendas 
d d i i 13% í

Mais de 20 apresentações

Mercado interno de sementes 
cresce em média 15% aa.

Mercado externo de sementes 
cresce em média 20% aade grandes animais, aves 13%, suínos 

6% e os outros  6%

cresce em média 20% aa.
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UNIDADES DE NEGÓCIO
UNIDADES DE NEGÓCIOS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Consolidação do grupo como forte empresa do Agronegócio noConsolidação do grupo como forte empresa do Agronegócio no
Brasil;

Forte penetração internacional, representando, em alguns
segmentos do grupo, o faturamento de 30% a 40% do total;

Entrada nos EUA, Austrália e Europa com a linha PET;

Ab d i l d O Fi A ó iAbertura de capital do Ouro Fino Agronegócio;

Posicionamento Estratégico nos mercados de Biológicos, HormôniosPosicionamento Estratégico nos mercados de Biológicos, Hormônios
e Agroquímicos.
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RECURSOS HUMANOS

Principais objetivos:Principais objetivos:

Alinhar as pessoas desempenho e competências às estratégias doAlinhar as pessoas, desempenho e competências às estratégias do
negócio e aos objetivos organizacionais;

Desenvolver e capacitar os gestores;

Apoiar e promover processos de mudança organizacional e
direcionamento estratégicodirecionamento estratégico.

Principal ferramenta: COMUNICAÇÃO
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Princípios

Confiança nos canais de comunicação;

Princípios

Confiança nos canais de comunicação;

Veracidade;Veracidade;

Agilidade da informação;Agilidade da informação;

Comunicação face a face e por multiplicadores;Comunicação face a face e por multiplicadores;

Otimização de recursos;Otimização de recursos;

Compromisso com a linguagem.
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COMUNICAÇÃO CORPORATIVA
Objetivosj

Focos de atuação Resultados esperados

Informações gerais

Resultados e desempenho

Transparência

Clima favorávelResultados e desempenho 

organizacional Facilidade para 
adequações à mudanças

Valorização 

Comunidade 

adequações à mudanças 

Confiança

C ti tComprometimento
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COMUNICAÇÃO OURO FINO
Recursos Humanos

A comunicação com osA comunicação com os
colaboradores é um aspecto
considerado fundamental.

Todos devem ser informados aTodos devem ser informados a
respeito dos objetivos e valores do
grupo.grupo.

Gerar maior comprometimentoGerar maior comprometimento
dos colaboradores com as ações e
resultados propostos
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COMUNICAÇÃO OURO FINO
Ferramentas

Publicidade (anúncios campanhas embalagens promoções);

Ferramentas

Publicidade (anúncios, campanhas, embalagens, promoções);

Comunicação interna (intranet jornal mural eventos sociaisComunicação interna (intranet, jornal, mural, eventos sociais, 

pesquisa de clima, avaliação de desempenho);

Comunicação dirigida (jornal, cartões, e-mails, presentes, 

brindes programa de visitas entre outras);brindes, programa de visitas, entre outras);

Internet;Internet;

Assessoria de imprensa.
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COMUNICAÇÃO OURO FINO
Práticas

CafésCafés dede IntegraçãoIntegração

Práticas

CafésCafés dede IntegraçãoIntegração

CódigoCódigo dede CondutaConduta

FolhetosFolhetos ee InformativosInformativos (Jornal)(Jornal)
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COMUNICAÇÃO OURO FINO
Práticas

QuadroQuadro dede AvisosAvisos MuraisMurais ee BannersBanners

Práticas

QuadroQuadro dede Avisos,Avisos, MuraisMurais ee BannersBanners

CanalCanal LivreLivre

LinhaLinha AbertaAberta
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COMUNICAÇÃO OURO FINO
Práticas

C i dC i d ii ilil

Práticas

ComunicadosComunicados viavia ee--mailmail

IntranetIntranet

FestasFestas ee confraternizaçõesconfraternizações
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COMUNICAÇÃO OURO FINO
Informações técnicas

Treinamento de Integração

Informações técnicas

Treinamento de Medicina e Segurança do TrabalhoTreinamento de Medicina e Segurança do Trabalho

Treinamento de ProdutosTreinamento de Produtos

T i t d b átiTreinamento de boas práticas
de fabricação
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COMUNICAÇÃO OURO FINO
Liderança

Programa de Liderança Assertiva

Liderança

Programa de Liderança Assertiva

Reuniões departamentais

Avaliação de desempenho e feedback
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Principais Projetosp j

Projeto de Eqüoterapia:: A Ouro Fino Agronegócio ajuda o Centro de
Desenvolvimento e Pesquisa de Eqüoterapia (CEDEP) a cuidar de crianças especiais
através da eqüoterapia – terapia de reabilitação com auxilio de eqüinos. A empresa
disponibiliza um professor de educação física que auxilia as crianças e uniformesdisponibiliza um professor de educação física que auxilia as crianças e uniformes.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Principais Projetos

Projeto “Nossa Horta”: Em outubro de 2008 foi iniciada a “Nossa Horta”, a hortaProjeto Nossa Horta : Em outubro de 2008 foi iniciada a Nossa Horta , a horta 
comunitária da Ouro Fino Agronegócio. Em uma área com 56 mil metros quadrados, 
na fábrica em Cravinhos, a “Nossa Horta” planta, cuida e colhe uma grande 
variedade de frutas, ervas, legumes e verduras. A colheita é distribuída 

t it t ti t t d di t l b d dgratuitamente e praticamente todos os dias entre os colaboradores do grupo, 
garantindo a todos, produtos de qualidade e que podem propiciar uma alimentação 
mais saudável.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
Principais Projetos

Projeto Pequeno Artista: Além de apoiar financeiramente as APAEs há umProjeto Pequeno Artista: Além de apoiar financeiramente as APAEs, há um
projeto em que as crianças das instituições participam de oficinas de artes e
aprendem noções de desenho, cores e materiais utilizados em pintura. Estes
desenhos são transformados em cartões de aniversário e outras datas
comemorativas e depois são enviados para clientes, colaboradores, fornecedores e
parceiros da empresa.
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RECONHECIMENTO

2004 – A Ouro Fino tornou-se a 1ª empresa do agronegócio brasileiro a conquistar o prêmio00 Ou o o to ou se a e p esa do ag o egóc o b as le o a co qu sta o p ê o
Master of Business de Empreendedor do Ano, da Ernst & Young.

2005 – A Ouro Fino conquistou a etapa nacional do Prêmio Finep de Inovação Tecnológica,
na categoria Grande Empresa e pela 1ª vez foi eleita uma das 150 Melhores Empresas
para Você Trabalhar no Brasil, de acordo com o Guia Exame-Você S/A.

2006 – A Ouro Fino foi eleita pela 2ª vez consecutiva uma das 150 Melhores Empresas para
Você Trabalhar no Brasil de acordo com o Guia Exame-Você S/AVocê Trabalhar no Brasil, de acordo com o Guia Exame-Você S/A.

2008 A Ouro Fino Agronegócio foi eleita pela 3ª vez como uma das 150 Melhores Empresas2008 – A Ouro Fino Agronegócio foi eleita pela 3 vez como uma das 150 Melhores Empresas
para Você Trabalhar no Brasil – Exame - Você S/A. Eleita pela 1ª vez como uma das
100 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil - Great Place to Work.
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Resultados

Crescimento da produção e do faturamentoCrescimento da produção e do faturamento

C ã d id dConstrução de novas unidades

Marca consolidada e credibilidade no mercado

Melhor ambiente de trabalho
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Futuro

Ouro Fino AgricolaOuro Fino Agricola

O Fi Bi ló iOuro Fino Biológicos

Ética

Suprilac
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