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APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento descreve as análise e decisões tomadas durante por ocasião da construção do plano estratégico do Ibraflor, realizado nas 
dependências do Espaço Cultural, na cidade de Holambra, nos dias 29 e 30 de novembro de 2021. 

O Plano Estratégico construído deve ser visto como um conjunto de projetos relacionados, integrados e interdependentes inseridos na política 
organizacional da Cooperativa, que resumem os direcionadores estratégicos que serão levados a cabo durante o processo de execução dos mesmos no 
período 2022 - 2025. O conjunto de projetos deve ser entendido como necessário e suficiente para dar sustentação ao propósito, missão e visão do 
Ibraflor e de atender as expectativas dos associados. 

Os quatro objetivos estratégicos estruturados darão consistência à estratégia de desenvolvimento do Ibraflor, organizados em quatro perspectivas de 
sustentabilidade organizacional. A carteira de onze projetos deverá atender as expectativas e demandas geradas pelas diversas áreas do Instituto, 
construída por meio dos instrumentos e espaços de participação alocados nesse processo de planejamento. 

Será fundamental observar a importância de que esses alicerces continuamente se mantenham sendo aprimorados e adaptados às necessidades da 
Cooperativa, de modo a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos definidos, considerando a evolução da política setorial e do mercado, além 
da tecnologia, da inovação, das normas e regulamentações, entre outras mudanças. 

O planejamento torna-se fundamental quando temos os associados, dirigentes e equipe envolvidos e integrados, sendo necessário orientar os respectivos 
papéis e ações. Porém, deve-se ter clareza de que planejamento não é uma fábrica de planos e projetos, uma camisa de força - não está escrito em uma 
pedra (pois é dinâmico e flexível), devendo ser de fácil compreensão, com pouco formalismo, simples e ajustado ao contexto e cultura do Ibraflor.  

Procurando fortalecer a visão sistêmica, construiu-se o planejamento de forma participativa, integrando as várias atores do Ibraflor, levando os 
participantes à reflexão e a uma atitude ativa e propositiva nos diferentes momentos do processo. A construção conjunta do plano foi fundamentada nos 
princípios da participação, conhecimento endógeno e no “aprender fazendo”. 

A dinâmica metodológica consistiu no alinhamento das orientações estratégicas para os próximos quatro anos, desenvolvendo-se as seguintes etapas: 

a) Reflexão inicial digital com base em temas direcionados à identidade do Ibraflor, análise do cenário e projeção de futuro; 

b) Revisão da identidade do Ibraflor – propósito, missão, visão e valores;  

c) Análise do cenário atual; 

d) Definição dos objetivos e projetos estratégicos; 

e) Estruturação dos projetos executivos - plano de trabalho 2022. 
Lembrando minha infância, acompanhando meu pai cortando pedras: “Quando nada parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando sua rocha 
talvez cem vezes sem que nem uma só rachadura apareça. No entanto, na centésima primeira martelada, a pedra se parte em duas e eu sei que não foi aquela 
a que conseguiu, mas todas as que vieram antes”. (Jacob Riis).  

Tenhamos a convicção que as nossas “marteladas” irão contribuir para que o Ibraflor possa seguir seu caminho consistente em busca dos seus resultados, 
comprometimento mútuo, eficiência e satisfação dos seus Associados.   

Sérgio Cordioli 

Moderador de Processos Participativos Ltda 
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OBJETIVOS E PROGRAMAÇÃO 
 

O objetivo geral do processo foi de construir, participativamente, o plano estratégico e operacional do Ibraflor para o ciclo 2022 - 2025.  De forma 
específica, buscou-se: 

 Consolidar a identidade do Ibraflor. 
 Elaborar a análise do contexto atual do Ibraflor. 
 Estruturar o mapa estratégico 2022 – 2025. 
 Construir o detalhamento operacional dos projetos. 
 Organizar o sistema de gestão e de monitoramento. 

 
Nossa programação 
 

Dia 29.11.2021 (Estratégias) 
08:00hs – Revisão da identidade do Ibraflor 
10:00hs - Intervalo 
10:15hs – Análise do cenário atual do Ibraflor 
12:30hs - Almoço 
14:00hs – Consolidação dos objetivos e ações estratégicas 
16:00hs - Intervalo 
16:15hs – Consolidação dos objetivos e ações estratégicas 
18:00ha - Encerramento do I dia.  

 
Dia 30.11.2021 (Plano de Trabalho) 

08:00hs – Construção do plano de trabalho 2022  
10:00hs - Intervalo 
10:15hs – Consolidação do plano de trabalho 2022 
12:30hs - Almoço 
14:00hs – Consolidação do plano de trabalho 2022  
16:00hs - Intervalo 
16:15hs – Encaminhamentos para a consolidação do plano. 
17:30hs - Encerramento do Evento.  
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IDENTIDADE INSTITUCIONAL DA COOPERATIVA SICOOB IBRAFLOR 
 

Quem representamos:  
Todos os elos da cadeia de flores e plantas ornamentais: insumos, produção, comercialização, acessórios e serviços.  
 

Propósito:  

Integrar, alinhar e fortalecer a cadeia de flores e plantas ornamentais para colorir, alegrar e elevar a qualidade de vida das pessoas. 

 

Missão:  

Fomentar, integrar, orientar, representar e defender os interesses dos diferentes elos da cadeia de Flores e Plantas Ornamentais.  

 

Visão 2030 

Ser referência na conexão, inovação e promoção da cadeia de Flores e Plantas ornamentais.  

 

Valores 

 Governança democrática 

 Associativismo 

 Transparência 

 Ética 

 Equidade 

 Sustentabilidade socioambiental 
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BALANÇO DA SITUAÇÃO ATUAL DO IBRAFLOR 
 
 

 

ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO: PONTOS FORTES 
 

Quais são os aspectos fortes existentes / conquistas do Ibraflor no cumprimento da sua missão? 

 Representatividade e reconhecimento perante as organizações oficiais. 

 Liderança e credibilidade por parte dos agentes da cadeia. 

 Lideranças com engajamento, sinergia e representatividade. 

 Qualificação e competência de seus membros. 

 Grupo coeso, alinhado e disciplinado em seus interesses e objetivos. 

 Promove eventos para disseminação de conhecimentos – Ex. Seminário Ibraflor. 

 Comunicação mediante informações e boletins periódicas. 

 Fonte de consulta, informação e orientação. 

 Integra as principais centrais de comercialização. 

 Gestão de crises. 
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ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO: ASPECTOS A MELHORAR 
 

Quais são as principais fragilidades a serem superadas pelo Ibraflor para o pleno cumprimento de sua missão? 

 Articulação de campanhas para promover o aumento do consumo. 

 Poucas informações integradas e atualizadas sobre o mercado nacional e as tendências. 

 Aglutina lideranças de poucas regiões do país. 

 Diretoria não recebe reembolso financeiro pela sua participação. 

 Sobrecarga de alguns diretores. 

 Não há planos para a sucessão do presidente e outros membros da diretoria. 

 Não tem um planejamento estratégico (trabalhando por demandas). 

 Recursos escassos para execução de projetos e ações. 

 Limitada projeção do Ibraflor nacionalmente. 

 Baixo envolvimento dos associados. 

 Falta de novas lideranças. 

 Fraca captação de novos membros, a exemplo dos supermercados, insumos e comércio. 

 Base pouco representativa dos segmentos da cadeia.  

 Informalidade na produção e na comercialização do setor. 
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ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO: OPORTUNIDADES  
 

4) Quais são as principais oportunidades a serem exploradas pelo Ibraflor no cumprimento da sua missão?  

 Empuxo de novos conceitos, a exemplo do urban jungle. 

 Parcerias com associações, cooperativas e outras. 

 Parceria com entidades reguladoras e de controle para proteção para material genético. 

 Parcerias para entidades de fomento à propriedade intelectual nacional. 

 Parcerias com instituições de pesquisas, universidades e Embrapa. 

 Parcerias para fomento à capacitação, profissionalização e qualificação técnica. 

 Integração com outras entidades representativas para atuação conjunta. 

 Influenciadores digitais para divulgação de plantas e flores. 

 Comunicação digital. 

 Outras formas de arrecadação de recursos: patrocínio, eventos etc. 

 

 

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO: AMEAÇAS  
 

5) Quais são as principais ameaças ao Ibraflor no cumprimento da sua missão? 

 Incertezas quanto à legislação trabalhista, fiscal e tributária. 

 Instabilidade na política governamental. 

 Situação econômica do país e a flutuação cambial. 

 Inflação crescente e a perda do poder de compra. 

 Eventos pontuais de categorias. Ex. greve dos caminhoneiros. 

 Mudanças abruptas como questões sanitárias da sociedade. 

 Mudança de cultura reduzindo o consumo de flores e plantas. 
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MAPA ESTRATÉGICO DO IBRAFLOR 2022 - 2025  
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PLANO DE TRABALHO 2022 
 

 

PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 

Objetivo Estratégico: 1. Fortalecer a imagem e o valor do Ibraflor perante seus associados e a sociedade 
  

Indicador e meta: Grau de avaliação de satisfação dos associados, mediante pesquisa online anual. 
  

Gestor do objetivo: Renato Opitz 
  

Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

1.1  

Desenvolver um 
plano de 

comunicação e 
interação com os 
associados para 

ampliar o 
relacionamento e o 

fluxo de 
informações. 

 

*** 

1.1.1 Desenvolver 
processo de comunicação 
para esclarecer o que 
somos e o que fazemos, 
destacando conquistas do 
Ibraflor. 

1.1.1.1 Preparar material que seja fácil replicação 
para ser enviado às associações locais / regionais, 
solicitando a multiplicação para seus associados. 

Renato 

jan/22 dez/22 
Rede de 

divulgação 
efetivada. 

1.1.1.2 Informar os associados sobre a agenda de 
representação e defesa do setor de flores e 
plantas em relação a mudanças de legislação e 
outros temas. 

mar/22 nov/22 
Agenda política 
divulgada aos 

associados 

1.1.1.3 Fazer uso dos eventos regionais 
estratégicos para incrementar as ações de 
comunicação do Ibraflor. 

jan/22 dez/22 

Eventos Regionais 
servem de base 

para as 
informações do 

Ibraflor 

1.1.1.4 Revisar o site do Ibraflor para informar 
diretamente o que foi feito e qual a agenda em 
andamento. 

jan/22 fev/22 Site do Ibraflor 
aprimorado 

 

*** projeto prioritário para 2022  
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Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

1.1  

Desenvolver um plano 
de comunicação e 
interação com os 
associados para 

ampliar o 
relacionamento e o 

fluxo de informações. 
 

*** 

1.1.2 Produzir 
informativos para 
orientar os associados 
sobre cenário do 
mercado, notícias, 
informações e 
tendências. 

1.1.2.1 Produzir boletim mensal como fonte mais 
aprofundada de informações, com depoimentos, 
artigos, cases e notícias das diversas regiões do 
Brasil e do exterior. 

Adriana / Vera jan/22 dez/22 

Boletins mensais 
divulgados 

1.1.2.2 Produzir informes periódicos com notícias 
rápidas e links para fontes mais aprofundadas 
das notícias e fortalecer o valor e imagem 
institucional. 

Informes 
periódicos 
enviados 

1.1.2.3 Estabelecer acesso restrito aos 
associados, no site, para informações 
estratégicas, como os dados do CEPEA.  

Adriana jul/22 ago/22 

Acesso ao site 
com espaços 
restritos aos 
associados 

definido 

1.1.2.4. Avaliar a importância de criar APP Ibraflor Renato jan/23 APP Ibraflor 
criado 

1.1.2.5 Realizar apresentação de contas do 
Ibraflor no primeiro boletim mensal do ano. Adriana jan/22 fev/22 

Prestação de 
contas do Ibraflor 

realizada 
anualmente. 

1.2 

Desenvolver um plano 
de comunicação e 
interação com os 
profissionais da 
cadeia, não associados 
e órgãos 
governamentais para 
ampliar o fluxo de 
informações. 

1.2.1 Estreitar as 
relações com os órgãos 
de imprensa e de 
governo. 

1.2.1.1 Intensificar a divulgação do trabalho do 
Ibraflor e sua marca nas redes sociais. 

Adriana  jan/22 abr/22 

Divulgação do 
Ibraflor ampliado 

1.2.1.1 Rever as atividades da assessoria de 
mídias e de imprensa. 

Atividades da 
assessoria de 
imprensa 
reorientados 
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Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

1.3 

Desenvolver um 
plano de 
comunicação 
integrada para o 
público em geral 
visando o 
aumento de 
consumo. 

 
*** 

1.3.1 Coordenar plano 
de comunicação para 
orientar e alinhar as 
campanhas individuais 
de marketing com 
vistas ao aumento de 
consumo. 

1.3.1.1 Promover reuniões com as associadas 
para debater o foco da campanha e as 
estratégias para a sua realização. 

Kees dez/21 fev/22 

Foco de 
campanha 

alinhada com os 
associados 

1.3.1.2 Criar modelagem da campanha, 
critérios e regras de participação para 
assegurar a integração e alinhamento das 
campanhas individuais.  

1.3.1.3 Pactuar compromisso e estratégia de 
multiplicação digital na rede da cadeia para 
potencializar os efeitos da campanha. 

1.4 

Estruturar base de 
informações para 
subsidiar o 
desenvolvimento 
da cadeia.  

1.4.2 Consolidar base 
de dados, em parceria 
com o CEPEA, para 
subsidiar e orientar a 
cadeia. 

1.4.1.1 Realizar reuniões quinzenais de 
acompanhamento da produção e entrega pelo 
CEPEA. 

Mattheus 

jan/22 ago/22 
Acompanhamento 

da entrega 
realizado 

1.4.1.2 Organizar a manutenção do banco de 
dados que será entregue pelo CEPEA. 

ago/22 dez/22 
Banco de dados 

com manutenção 
assegurada 

1.4.1.3 Realizar o lançamento do banco de 
dados por ocasião do Seminário Ibraflor. 

jul/22 ago/22 
Lançamento no 

Seminário 
realizado 
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PERSPECTIVA DA REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
 
 

Objetivo Estratégico: 2. Alcançar nível elevado de representação e de integração da cadeia de Flores e Plantas Ornamentais  
  
Indicador e meta: Aumento do número de associados; Número de normativos / Projetos de Lei que tiveram acompanhamento e interferência do 
Ibraflor 
  

Gestor do Objetivo: Ana Paula Sá Leitão 
  

Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

2.1  

Desenvolver ações 
para ampliar a base e 
representatividade 
dos associados. 
 

*** 

2.1.1 Ampliar a base de 
associados dos demais 
segmentos da cadeia e 
outras regiões do país, por 
meio de contatos e visitas. 

2.1.1.1 Organizar relação de associações ligadas 
aos diversos elos da cadeia e de contatos, com 
potencial de associação. 

Adriana jan/22 fev/22 
Relação de 
associações 
elaborada 

2.1.1.2 Identificar as principais lideranças dos elos 
da Cadeia, para buscar a Associação (insumos; 
Produtor; Atacadistas; Centrais de 
Comercialização). 

Ana Paula fev/22 abr/22 Lideranças 
identificadas 

2.1.1.3 Organizar agenda de visitas para 
apresentar o Ibraflor e encaminhar convite para 
associação. 

Kees / Walter abr/22 out/22 
Agenda de 

visitas 
executada 

2.1.1.4 Elaborar material de apresentação do 
Ibraflor. Adriana mar/22 abr/22 

Material do 
Ibraflor 

elaborado 

2.1.1.5 Incentivar a organização por meio de 
comissões para aqueles segmentos que não 
possuem associações formadas - atacados e 
gardens. 

Ana Paula mai/22 out/22 Comissões 
organizadas 
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Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

2.2 

Realizar o 
acompanhamento 
permanente da 
agenda de debates 
relacionados às 
normas e 
normativos 
 

*** 

2.3.1 Acompanhar e 
participar ativamente do 
debate técnico e legal 
relacionados a área da 
legislação, tributária e 
normatização das atividades 
da cadeia. 

2.3.1.1 Mapear as agendas relacionadas à cadeia e 
realizar seu acompanhamento Ana Paula jan/22 dez/22 

Agendas de 
interesse do 

Ibraflor 
monitoradas 

2.3.1.2 Articular a aprovação e extensão de uso do 
registro e moléculas existentes e novas. Ana Paula jan/22 dez/22 

Pedido de 
aprovação / 
extensão de 

uso 
protocolado 

2.3.1.3 Articular a autorização para a importação 
de agentes de controle biológicos já aprovados em 
outros países. 

Ana Paula jan/22 dez/22 

Pedido de 
autorização 

de 
importação 
protocolado 

 
 

*** projeto prioritário para 2022  
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PERSPECTIVA DA GESTÃO E GOVERNANÇA 
 

Objetivo Estratégico: 3. Qualificar o modelo de governança e de gestão do IBRAFLOR   
 
Indicador e meta: Quantidade de associados que estão adequados ao novo sistema de contribuição. 
 
Gestor do Objetivo: Jorge Possato 
  

Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

3.1  

Desenvolver 
governança 
participativa para 
ampliar sua 
representatividade 

3.1.1 Adequar a 
estrutura de cargos e 
funções do Ibraflor. 

3.1.1.1 Revisar a estrutura da  Diretoria Executiva 
e ajustar nomenclatura: Presidente (Assessoria 
Jurídica, Assessoria De Imprensa e Secretaria 
Executiva); Vice-Presidente; Mercado; Projetos e 
Financeiro.  

William 

mar/22 jul/22 

Estrutura e 
nomenclatura 

revisadas e 
comunicadas 

3.1.1.2 Criar o regimento para a participação de 
representantes regionais e de segmento de 
mercado (Ex. Ibrahort).  

Regimento de 
participação 

aprovado 

3.1.1.3 Adequar estrutura administrativa para 
atender as demandas específicas e crescentes. ago/22 dez/22 

Estrutura 
administrativa 

ajustada às 
necessidades 
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Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

3.2  

Desenvolver plano 
de sucessão para as 
diferentes áreas do 
Ibraflor 

3.2.1 Desenvolver plano 
de sucessão para os 

diferentes níveis 
diretivos do Ibraflor. 

3.2.1.1 Desenvolver política de sucessão para 
orientar o processo sucessório no Ibraflor. 

William ago/22 dez/22 

Política de 
sucessão 

aprovada pela 
assembleia 

3.2.1.2  Estudar o modelo sucessório de outras 
associações similares (Ibrahort, Abrafrutas, 
Abassem) para embasar modelo de Ibraflor. 

3.2.1.3 Desenvolver, aprovar modelo de sucessão 
e encaminhar as devidas mudanças estatutárias. 

3.2.1.4 Realizar pesquisa de satisfação com os 
associados. Adriana jan/22 jan/23 

  

3.3  

Ampliar a 
arrecadação do 
Ibraflor 
 

*** 

3.3.1 Desenvolver 
alternativas de 
arrecadação para o 
Ibraflor. 

3.3.1.1 Avaliar amparo legal e alternativas para a 
cobrança compulsória de contribuição, via 
associações. 

William 

fev/22 abr/22 
Cobrança 

compulsória 
implantada 

3.3.1.2 Ampliar e consolidar contribuição por 
adesão direta (Andraflores, Aflord, Proflor, 
Comflora, Reciflora, Central Flores, Aflori, 
Aproccamp). 

abr/22 nov/22 
Contribuição por 

adesão direta 
implantada. 

3.3.1.3 Revisar valor da mensalidade “por faixa de 
faturamento”. (Insumos, Produtor, Atacadista, 
Floricultura / Garden Center, Decorador) 

dez/21 abr/22 

Mensalidades por 
faixa de 

faturamento 
revisada 

3.3.1.4 Avaliar outras formas de arrecadação de 
recursos: patrocínio, eventos etc. jan/22 nov/22 

Novas 
oportunidades 
identificadas 

*** projeto prioritário para 2022  
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PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS 
 

Objetivo Estratégico: 4. Contribuir para o permanente desenvolvimento dos associados e da equipe que integram o Ibraflor 
 
Indicador e meta: Número de adesões decorrentes dos eventos participados / promovidos pelo Ibraflor; Número de eventos com 
participação do Ibraflor. 
  
Gestor do Objetivo: Milton Hummel 
 

Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

4.1 

4.1 Desenvolver 
agenda permanente 
de eventos e de 
intercâmbio de 
experiências. 
 

*** 

4.1.1 Realizar o 
seminário anual do 
Ibraflor em 25.08.2022. 

4.1.1.1 Organizar temas que fortaleçam o sentido 
e entendimento de cadeia. 

Kees Jan/22 Fev/22 
Tema central do 

Seminário 
definido 4.1.1.2 Definir o tema central do seminário para 

orientar a definição dos palestrantes. 

4.1.2  Promover  e 
participar de eventos 
técnicos e de conteúdos 
de interesse da cadeia. 

4.1.1.1 Participar de eventos regionais promovidas 
pelas associadas e outras organizações. Adriana Jan/22 Dez/22 

Agenda de 
eventos para 
participação 
executada 

4.1.1.2 Produzir material de interesse com tema / 
entrevistas por elo da cadeia, inserindo no canal 
Youtube, como fonte permanente de consultas. 

Miltom Jan/22 Dez/22 
Canal do Youtube 

consolidado e 
disponibilizado 4.1.1.3 Disponibilizar canal Youtube para 

publicações de terceiros, com chancela do 
Ibraflor. 

Adriana Jan/22 Dez/22 
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Nº Projetos Ações Atividades Coordenador 
Cronograma 

Entregas 
Início Fim 

4.2 

Promover ações 
para a qualificação 
e o 
aperfeiçoamento 
dos diferentes 
atores da cadeia. 
 

*** 

4.2.1 Incentivar e apoiar 
missões empresariais 
para feiras e exposições 
no Brasil e exterior. 

4.2.1.1 Incentivar a participação de outros eventos 
além da Hortitec e Enflor – Fecaplant, Festflor 
(BSB), Agrinordeste, Congresso Anual IGCA 
(internacional) etc. 

 2023 

 

4.2.2 Assinar 
acordos/parcerias com 
universidades ou 
empresas de 
treinamento para os 
associados. 

4.2.2.1 Articular parcerias para gerar ofertas ou 
atendimento de demandas em capacitação: 
Universidades, Senac, Abaf, Escola Brasileira de 
Arte Floral, Senar, Sebrae etc. 

 2023 

 
 
*** projeto prioritário para 2022  
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AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO 
 

 

Como avaliamos o nosso processo de planejamento? 
 

 Muito produtivo. Sentimento de pertencimento foi muito forte, de poder contribuir. 
 Bem válido. Com muitos pontos bem estratégicos e, se forem cumpridos, farão diferença. 
 Temos um rumo, com prazos, responsabilidades e metas. Podemos observar uma mudança de patamar. 
 Resultado muito bom, interessante. A dinâmica coletiva foi mais produtiva que a de grupos. 
 Decepcionado com a falta de comprometimento de muito outros. Tivemos a participação dos mesmos de sempre. 
 Tínhamos que ter outras pessoas para contribuir ainda mais. Algumas outras pessoas deveriam estar aqui.  
 Estamos tendo dificuldade para renovar na participação. Precisamos avaliar o que está errado. 
 Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Devemos rever nossas expectativas em relação a participação. Saio bem satisfeito e contente com os dois dias. 
 O Ibraflor deu passos bem importantes para colhermos frutos no futuro. Muito interessante o resultado final. 
 Teremos que fazer uma revisão no final de 2022 para planejar 2023. Muito frustrado com a não participação de alguns. 
 Foi muito bom, com resultado estruturante. Teremos que adequar o planejamento no próximo ano. Conseguimos fazer o alinhamento da equipe. 
 Demos um pequeno grande passo. Temos um mapa com o desenho de ações, muitas delas recorrentes. As ações estão organizadas e tabuladas. 
 Gastamos muita energia na primeira etapa e faltou para a parte operativa. Ainda teremos muita necessidade de energia para consolidar o plano. 
 As associadas deveriam perceber a importância de estar aqui e influenciar no nosso trabalho. Precisamos reestruturar o processo de participação e de 

financiamento.  
 Precisamos colocar mais braços para poder executar.  Trabalho bem conduzido.  
 Tivemos várias nuances, com momentos mais ousados e outros mais conservadores.  
 Conseguimos fazer muitos ajustes nas propostas, mas outros ainda serão necessários 
 Se o que está no documento for executado, os resultados virão e estaremos mais próximos do nosso propósito, missão e visão. 
 O pensamento sistêmico é válido, necessário e relevante.  A metodologia desenvolvida foi positiva, com envolvimento e respeito mútuo. 
 O plano será base de reorientação, deixando de ser reativo, assumindo um posicionamento mais propositivo. 
 Plano estratégico é uma peça viva. Devemos fazer os ajustes que se fizerem necessários. 
 Precisamos trabalhar para aumentar o número de braços dedicados ao Ibraflor. Devemos aproveitar o entendimento do valor do Ibraflor, muito decorrente 

da pandemia. 
 A pausa entre os dois dias seria relevante para termos um tempo para refletir mais. 
 Satisfeito. Dentro das nossas possibilidades conseguimos excelentes resultados. 
 Dois dias representa muito tempo nos dias atuais.  
 Alcançamos excelentes resultados. A complementariedade foi fundamental para termos um alinhamento e um norte bem definido. 
 Vamos ter que ter uma disciplina muito forte.  
 Admiro a forma de trabalhar do moderador e de sua forma de condução. 
 Importante ter alguém de fora do meio, mas entendedor do cenário do Ibraflor. 
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PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO 
 

 

 N. Setor Nome/ Representante E-mail 

1 Artista Floral - SP Tanus Saab - ABAF tanus@tanussaab.com.br 

2 Atacadista - SP e MT Raquel Steltenpool - Steltenpool Flores rasteltenpool@gmail.com 

3 Atacadista - SP/MG/BA/ES/MT e RJ Paulo Geraldo Kortstee - Holambelo paulo@holambelo.com.br 

4 Comunicação/ Eventos Renato Opitz - Diretoria de Com. E Mkt renatoopitz@uol.com.br 

5 Coop. - Elo de ligação do setor Jorge Possato - VEILING HOLAMBRA jpossato@cvh.com.br 

6 Coop. - Elo de ligação do setor  Milton Hummel - COOPERFLORA milton.hummel@cooperflora.com.br 

7 Eventos/ Arte Floral Ana Paula Sá Leitão - Flortec anapaula@flortec.com.br 

8 Facilitador de Mercado - Holambra SP Antonio C. Rodrigues -  CEAFLOR toninho@rizzo.com.br 

9 Produção - Holambra SP Kees Schoenmaker - Presidente skees@terraviva.agr.br  

10 Produção - Holambra SP William José de Wit - Diretor Financeiro william@hdwe.com.br 

11 Produção - Holambra SP Klaas Schoenmaker - Terra Viva klaas@terraviva.agr.br  

12 Setorial/ Institucional Manoel Oliveira - Ibrahort manoel@cooperflora.com.br  

13 Varejo - Porto Alegre RS Walter Luis Winge - Winge/ Aflori winge@floriculturawinge.com.br 

14 Varejo - Porto Alegre RS Aurélio Klein - Blumengarten/ Aflori comercial@blumengarten.com.br 

15 Varejo - Uberlândia MG William Barsanulfo Gomide - Garden william.gomide@somarcereais.com.br 

16 Produção - Atibaia SP Leonardo Saito - Faz. Sta Rosa leosaito1985@gmail.com 

  17 Adm/ organização Adriana Rosa - Secretária Executiva ibraflor@ibraflor.com 

 18 Adm/ organização Sérgio Cordioli - Moderador cordiolisergio@gmail.com 
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IMAGENS DO SEMINÁRIO 
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MODERADOR / RELATOR  
 

 

 

 

Sérgio Cordioli 
Rua Manágua, 124 
Bairro Jardim Lindóia 
91050-300  Porto Alegre / RS 
Fone 51.98155.9746 
E-mail:cordiolisergio@gmail.com   
Site: www.scordioli .com.br  

 
 
"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez 
passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar". 
Eduardo Galeano 
 
"O que não se conhece não se pode controlar. 
 O que não se controla não se pode mensurar. 
 O que não se mensura não se pode gerenciar. 
 O que não se gerencia não se pode aprimorar." 
 Morris A. Cohen 
 
Foi um privilégio ter estado com vocês novamente. 
Um grande abraço 
 

 

 Sérgio Cordioli 
         Moderador 


