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MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
na Gestão e na produção do alianças produtivas

I - APRESENTAÇÃO

As instruções apresentadas a seguir buscam orientar os trabalhos dos pro-
fissionais de Assistência Técnica na Gestão e Assistência Técnica na Produ-
ção na condução de suas atividades, relativas às atribuições de cada função 
específica, dentro do Edital de Aliança Produtiva Territorial. Trata-se de um 
manual com diretrizes e ferramentas básicas, para a melhoria de gestão e 
dos resultados das Organizações Produtivas e Comunitárias apoiadas, nas 
questões relativas à melhoria na base produtiva, na comercialização de pro-
dutos da agricultura familiar e o acesso a mercados.
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II – OBJETIVOS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA NA PRODUÇÃO

A contratação dos profissionais de Assistência Técnica na Gestão e Assistência Técnica na 
Produção tem como objetivo trabalhar de maneira integrada como equipe técnica e dela com 
a direção dos empreendimentos para atender às principais finalidades do edital: 
• Apoiar a ampliação do acesso a mercados pelas organizações produtivas da agricultura 
familiar e economia solidária; 
• Contribuir para a incorporação da cultura empreendedora para favorecer o incremento de 
vendas em canais de distribuição no mercado privado; 
• Fortalecer as organizações produtivas para o acesso a novos mercados; 
• Ampliar as receitas e a sustentabilidade econômica das organizações produtivas (cooperativas) 
da Agricultura Familiar. 

A figura a seguir define os objetivos principais:

 

Figura 01: Objetivos da Assistência Técnica na Gestão e Assistência Técnica na Produção.

MercadoCOOPERATIVAProdutor Rural

• Assistência Técnica na Produção

• Melhoria de produto
e processo produtivo:
Modelo de Produção

• Melhoria da Gestão e
Organização para o Mercado

• Assistência Técnica na Gestão • Vendas  • Acesso a Mercados
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III – LÓGICA DE FOCO EM MERCADO NO ALIANÇA PRODUTIVA 

A abordagem do Aliança Produtiva tem uma nova lógica de atuação, a de Foco em Mercado. Esta 
nova lógica de atuação demanda também uma nova forma de atuação por parte de todos os 
envolvidos. A figura abaixo ilustra a nova abordagem.

 

Figura 02: Nova lógica de atuação do Aliança Produtiva.
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IV – A ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO

O profissional da Assistência Técnica da Gestão deverá trabalhar dento das diretrizes gerais do edital 
do Aliança Produtiva, respeitando as especificidades de cada organização e do setor/segmento para 
atingir os resultados esperados, mas com flexibilidade para trazer as melhores soluções de gestão 
e de mercado.

 

Figura 03: A atuação da Assistência Técnica na Gestão.

O manual não limita a atuação do profissional de Assistência Técnica na Gestão, mas traça diretrizes 
e linhas de atuação geral, que possam orientar e contribuir na realização dos trabalhos, mas que 
preservam margens para adequação às diferentes realidades.

É orientação deste Guia que os trabalhos do(a) profissional de Assistência Técnica na Gestão sejam 
desenvolvidos em articulação e coordenação com o(a) profissional de Assistência Técnica na 
Produção, o Consultor de Plano de Negócios e a Direção da Cooperativa.   

É importante também que a(o) técnica(o) contribua para articulação e coordenação dos integrantes 
da Aliança Produtiva Territorial (cooperativa principal, vinculadas e empresas integrantes da APT).
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DAS ATRIBUIÇÕES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GESTÃO:

A Assistência Técnica na Gestão desenvolverá as seguintes atribuições conforme mostra a figura 
abaixo:

 

Figura 04: As atribuições da Assistência Técnica na Gestão.
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DOS PRODUTOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
NA GESTÃO:

1. Registros/cadastros da Organização Produtiva (Cooperativa Principal)

1.1. Modelo de ficha de cadastro/registro da Organização Produtiva (Cooperativa Principal)

REGISTRO/CADASTRO DA ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA (COOPERATIVA PRINCIPAL)

Nome da Organização Produtiva (Cooperativa):

Responsável: 

CNPJ: 

Contato Comercial:                                                               

Tel.:                                                                       Celular:

Endereço:                         

Bairro:                                                                 Município:                        

Estado:                                                                CEP: 

E-mail: 

Assistência Técnica na Gestão: Celular: E-mail:

Assistência Técnica na Produção: Celular: E-mail:

Receita Bruta 2017:

Receita Bruta 2018:

Receita Líquida 2017:

Receita Líquida 2018:

Linha de produto/segmento principal do acesso a mercados:  

Outras linhas de produtos com potencial de viabilizar a comercialização:

Nº de Organizações Comunitárias (Vinculadas):

Nº de Beneficiários totais:

Nº de Beneficiários atuantes:

Nº de Beneficiários não atuantes com Potencial de Atender a Organização Produtiva:

LINHA DE PRODUTOS/MIX DE PRODUTOS DA COOPERATIVA

Produto 01:
Produto 02:
Outros:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA COOPERATIVA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Produto 01:
Produto 02:
Outros:

DESTINO DO PRODUTO – MERCADO (MERCADO INDUSTRIAL/MERCADO VAREJISTA/OUTROS)

Produto 01:
Produto 02:
Outros:

INFORMAÇÕES DA UNIDADE PRODUTIVA E MERCADO DA COOPERATIVA

Capacidade produtiva mensal:

Volume disponível para a comercialização:

Períodos de produção e comercialização:

Regularidade na produção (períodos de sazonalidade ou não) e oferta:

Capacidade em atender mercados de elevada complexidade:

Certificações em produtos e processos:

Quantidade de clientes na carteira (situação atual):

Quantidade de clientes ativos na carteira de clientes (situação atual):

Quantidade de clientes inativos na carteira de clientes (situação atual):

RESTRIÇÕES NA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MERCADO

MERCADOS DE INTERESSE EM DESENVOLVIMENTO E ACESSAR

POLÍTICA DE VENDAS

CAPACIDADE DE ATUAÇÃO LOGÍSTICA

OBS: Esta ficha tem como objetivo manter um registro simplificado da Cooperativa. Após o preenchimento, 01 cópia deve ser mantida na própria cooperativa. 
Outra cópia deverá ser encaminhada à SDR/CAR para que se possa ter um arquivo com as principais informações das cooperativas do Aliança Produtiva.
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1.2. Modelo de ficha de cadastro/registro da Organizações Vinculadas

REGISTRO/CADASTRO DA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA (COOPERATIVAS OU ASSSOCIAÇÕES VINCULADAS)

Nome da Organização Comunitária (Cooperativa/Associação Vinculada):

Responsável: 

CNPJ: 

Contato Comercial:                                                               

Tel.:                                                                       Celular:

Endereço:                         

Bairro:                                                                 Município:                        

Estado:                                                                CEP: 

E-mail: 

Receita Bruta 2017:

Receita Bruta 2018:

Receita Líquida 2017:

Receita Líquida 2018:

Nº de Beneficiários totais:

Nº de Beneficiários atuantes:

Nº de Beneficiários não atuantes com Potencial de atender a Organização Produtiva:

LINHA DE PRODUTOS/MIX DE PRODUTOS DA VINCULADA

Produto 01:
Produto 02:
Outros:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS DA VINCULADA – INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Produto 01:
Produto 02:
Outros:

INFORMAÇÕES DA UNIDADE PRODUTIVA E MERCADO DA ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA (COOPERATIVA)

Capacidade produtiva mensal:

Volume disponível para a comercialização:

Períodos de produção e comercialização:

Regularidade na produção (períodos de sazonalidade ou não) e oferta:

Certificações em produtos e processos:

Outros clientes além da Organização Produtiva (Cooperativa):

RESTRIÇÕES NA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA (COOPERATIVA)

OBS: Esta ficha tem como objetivo manter um registro simplificado das vinculadas. Após o preenchimento, 01 cópia deve ser mantida na 
própria cooperativa. Outra cópia deverá ser encaminhada à SDR/CAR para que se possa ter um arquivo com principais informações das 
cooperativas e suas vinculadas do Aliança Produtiva.
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1.3. Modelo de ficha de cadastro/registro da Empresa Integrante da Aliança Produtiva

REGISTRO/CADASTRO DA EMPRESA INTEGRANTE DA ALIANÇA PRODUTIVA

Nome da Empresa:

Responsável: 

CNPJ: 

Contato Comercial:                                                               

Tel.:                                                                       Celular:

Endereço:                         

Bairro:                                                                 Município:                        

Estado:                                                                CEP: 

E-mail: 

Linha de produto(s) de interesse:  

Outras linhas de produtos com potencial:

Atuação na Aliança Produtiva:

OBS: Esta ficha tem como objetivo manter um registro simplificado do Integrante da Aliança Produtiva. Após o preenchimento, 01 cópia 
deve ser mantida na própria cooperativa. Outra cópia deverá ser encaminhada à SDR/CAR para que se possa ter um arquivo com principais 
informações das cooperativas e suas Integrantes do Aliança Produtiva.



14

MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
na Gestão e na produção do alianças produtivas

2. Ficha de produto, com informações para atender as demandas do mercado da Organização 
Produtiva (Cooperativa)

2.1. Modelo de ficha de produto da Organização Produtiva (Cooperativa Principal) e política 
de comercialização

FICHA DE PRODUTO DA ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA (COOPERATIVA) + POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO
Produto Descrição do produto Custo (r$) Preço venda 

(r$)
Capacidade
Produtiva
Mensal

Volume mensal 
disponível para a venda

DADOS DA PRODUÇÃO COM INTERFERÊNCIA NA COMERCIALIZAÇÃO

Análise de qualidade da matéria-prima/insumo:

Processos de análise da qualidade na produção:

Análise de qualidade dos produtos:

Capacidade de padronização de lotes de produção:

Capacidade de armazenamento e estocagem:

Capacidade em atender a regularidade na oferta: 

Produção com capacidade de atender prazos curtos na demanda do cliente:

Produção com capacidade de desenvolver novos produtos e linhas de produtos:

Certificações existentes ou em fase de implantação:

Sistema de rastreabilidade em produtos e processos:

Laudos técnicos/análises laboratoriais/etc.:

POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO

Descontos/abatimentos preço venda pagamento antecipado /à vista:

Relação volume/desconto:

Prazos de entrega pedidos:

Frete incluso/não incluso produto:

Capacidade logística:

Prazos para recebimento pela venda/pedido:

Juros cobrados pelo atraso pagamento:

Condições especiais na primeira compra:

Garantias/trocas/reposição:

Questões relativas ao prazo de vencimento do produto no cliente:

Amostras grátis para ações de promoção no cliente:

Ações de merchandising (ponto de venda):

Disponibilidade para pagar bonificações:

Disponibilidade para custear ações de promoção do produto no cliente:

Outros serviços ao cliente:

OBS: Esta ficha é de documento de posse da Organização Produtiva.
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3. Registro/cadastro da carteira de clientes, produtos comprados e volumes mensais 
de compra dos produtos da Organização Produtiva (Cooperativa Principal). 

3.1.Modelo de ficha de cadastro de clientes + histórico de compras

CADASTRO DE CLIENTES CÓDIGO:

NOME DO CLIENTE: CNPJ:

DATA INÍCIO ATIVIDADES:

CONTATO COMERCIAL:                                                               

TEL.:                                           CELULAR:                                               E-MAIL:

ENDEREÇO EMPRESA:                         

BAIRRO:                                                MUNICÍPIO:                                          ESTADO:                    CEP:            

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

ENDEREÇO ENTREGA PRODUTOS/PEDIDOS

CONTATO:                                                                         TEL.:                                         CELULAR: 

E-MAIL:

ENDEREÇO:                         

BAIRRO:                                       MUNICÍPIO:                                                  CEP:                                  ESTADO:               

HORÁRIOS E CONDIÇÕES:

PAGAMENTO E COBRANÇA

CONTATO:                                                                        TEL.:                                         CELULAR:

E-MAIL:

ENDEREÇO:                         

BAIRRO:                                               MUNICÍPIO:                                               CEP:                           ESTADO:         

DATAS DE PAGAMENTO:

SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA:

HISTÓRICO DE COMPRAS DO CLIENTE P- ANO 2019 (ANO VIGENTE)

DATA PRODUTO QUANTIDADE PREÇO VENDA 
(R$)

DESCONTO/
ABATIMENTO

PRAZO DE 
PAGAMENTO

SITUAÇÃO DE 
ADIMPLÊNCIA

 
PRODUTO ANO JAN 

(R$) 
FEV 
(R$) 

MAR 
(R$) 

ABR 
(R$) 

MAI 
(R$) 

JUN 
(R$) 

JUL 
(R$) 

AGO 
(R$) 

SET 
(R$) 

OUT 
(R$) 

NOV 
(R$) 

DEZ 
(R$) 

T 
(R$) 

  
 

             

 

  
 

             

 



16

MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
na Gestão e na produção do alianças produtivas

4. Busca de novas oportunidades de mercado, desenvolvimento de novos mercados, 
prospecção de novos clientes, parcerias comerciais, resultados de vendas, resultados da 
participação em eventos de comercialização e demais resultados.

4.1. Modelo de acompanhamento de resultados da Organização Produtiva (Cooperativa 
Principal)

OBJETIVO PRINCIPAL DA AVALIAÇÃO

Levantamento de informações de resultados quantitativos e qualitativos da atuação com Foco em Mercado da Organização Produtiva 
(Cooperativa Principal) do Aliança Produtiva. 

AÇÕES DE MELHORIA DE GESTÃO NA COOPERATIVA

item Tipo da Ação Resultado Gerado

1.

2.

3.

4.

AÇÕES DE BUSCA DE INFORMAÇÕES DE MERCADO PARA A COOPERATIVA

item Tipo da Ação Resultado Gerado

1.

2.

3.

4.

AÇÕES DE BUSCA DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA A COOPERATIVA

item Liste as Oportunidades de Mercado Ação na Cooperativa 

1.

2.

3.

AÇÕES DE MELHORIA DE PRODUTOS NA COOPERATIVA – ATENDER AO MERCADO

item Tipo da Ação Resultado Gerado

1.

2.

3.

AÇÕES DE PROSPEÇÃO DE NOVOS CLIENTES PARA A COOPERATIVA

item Liste os Clientes (nomes) Resultado Gerado

1.

2.

3.

QUANTIDADE DE NOVOS CLIENTES PROSPECTADOS ATÉ DEZEMBRO/ANO 2019

item Tipo de Cliente e Nome Cliente Resultado - Estágio do Contato/Prospecção

1.

2.

3.

RESULTADOS DE NEGÓCIOS (PEDIDOS/VENDAS EM R$) ATÉ DEZEMBRO 2019

item  Cliente Produto(s) Resultados Gerados (R$)

1.

2.

3.
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5. Outros produtos inerentes à função da Assistência Técnica na Gestão.

Recomendação: Entendemos que a implantação destas ferramentas leva algum tempo 
para ser realizada. Para isso, a Assistência Técnica na Gestão deverá realizar um Plano de 
Ação com prioridades e cronogramas para implantação das ações previstas neste Guia e 
outras definidas como prioritárias em conjunto com os dirigentes e demais profissionais que 
compõem a cooperativa.

A partir das informações levantadas, é fundamental que o profissional de Assistência Técnica 
na Gestão defina também quais as melhorias na base produtiva, na gestão, produtos e 
organização para o mercado.

RESULTADOS DE NEGÓCIOS – PARTICIPAÇÃO EVENTOS (01)
Nome do evento: 

Vendas (R$) durante o evento:

Soluções logísticas/armazenagem/distribuição prospectadas e contratadas: Descreva as parcerias e nomes das empresas, entre outras 
informações que julgar necessárias:

item  Qdade Contatos 
Realizados

Qdade Contatos com Potencial 
de Negócios

Parcerias Comerciais Realizadas 
pós-evento (nome cliente)

Resultados de Vendas em (R$) 
pós-evento

1.

2.

3.

4.

Suas considerações sobre o evento e como você avalia sua participação no evento: Descreva.

RESULTADOS DE NEGÓCIOS – PARTICIPAÇÃO EVENTOS (02)

Nome do evento: 

Vendas (R$) durante o evento:

Soluções logísticas/armazenagem/distribuição prospectadas e contratadas: Descreva as parcerias e nomes das empresas, entre outras 
informações que julgar necessárias:

item  Qdade Contatos 
Realizados

Qdade Contatos com Potencial 
de Negócios

Parcerias Comerciais Realizadas 
pós-evento (nome cliente)

Resultados de Vendas em (R$) 
pós-evento

1.

2.

3.

4.

Suas considerações sobre o evento e como você avalia sua participação no evento: Descreva.

Outros Resultados e Observações

Apresente resultados qualitativos que achar interessante mencionar: O que você introduziu de novo e os maiores desafios, onde a CAR 
poderia estar contribuindo com vocês e a cooperativa?
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V – A ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO

O profissional da Assistência Técnica na Produção deverá trabalhar dentro das diretrizes gerais do 
edital do Aliança Produtiva, respeitando as especificidades de cada setor/segmento para atingir 
os resultados esperados, mas com flexibilidade para trazer as melhores soluções de assistência 
técnica.

Figura 05: As atribuições da Assistência Técnica na Produção.

DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA PRODUÇÃO:

Contemplam também as seguintes atividades, uma vez diagnosticado pela Assistência Técnica na 
Produção:

diagnóstico
da base produtiva

elaboração
de plano de ação

visita técnica
especializada

dia de campo oficina de
formação técnica
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DOS PRODUTOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA NA PRODUÇÃO:

1. Registro/cadastro do produtor rural e da base produtiva, fornecedoras de produtos e 
insumos para a Organização Produtiva (Cooperativa). 

1.1. Modelo de ficha de cadastro/registro/produto do produtor rural. 

Esta ficha é uma referência e pode ser adequada e complementada com informações de 
interesse da cooperativa. O trabalho de organização e coleta das informações junto à base 
produtiva é uma responsabilidade da Assistência Técnica na Produção. A ferramenta deve ser 
avaliada em conjunto com o profissional de Assistência Técnica na Gestão e deve atender 
também às necessidades da gestão e da área comercial da cooperativa, compondo o conjunto 
de informações que será gerenciado e utilizado para a tomada de decisões.

1.2. Modelo de referência de ficha de cadastro/registro base produtiva. 

Esta ficha é uma referência e pode ser adequada e complementada com informações de 
interesse da cooperativa. O trabalho de organização e coleta das informações junto à base 
produtiva é uma responsabilidade da Assistência Técnica na Produção. A ferramenta deve ser 
avaliada em conjunto com o profissional de Assistência Técnica na Gestão e deve atender 
também as necessidades da gestão e da área comercial da cooperativa, compondo o conjunto 
de informações que serão gerenciados e utilizados para tomada de decisões. A tabela abaixo 
visa obter uma visão do conjunto da base produtiva, totalizando os dados e informações 
obtidos junto a cada produtor, conforme levantado na ferramenta anterior.
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CADASTRO DO PRODUTOR RURAL   - (ROTEIRO DE REFERÊNCIA) 
1. Dados do Produtor 
Nome: Produtor: 01 
CPF:                                                                      DAP: 
Endereço:                          
Comunidade:                                                                 Município:                         
Estado:                                                                CEP:  
E-mail:                                                                 Celular: 

2. Dados da Propriedade 
Nome:                                                                  Localização Geográfica: (SRF – DATUM/SIRGAS 2000) 
Roteiro de acesso:                                                         
Vínculo do Imóvel: (   ) Proprietário (   ) Justo possuidor   Área (ha):           Tipo de Documento: 
Nº Recibo do CAR:                                                                       Nº Autorização de APE1: 
Está em dia com o Imposto Territorial Rural – ITR?    (    ) Sim    (    ) Não 
3. Dados de Infraestrutura 
Inventário de Equipamentos: 
Inventário de Benfeitorias: 
4. Dados da Produção 
Linha de produto/segmento atuação:   
Produto Principal:_________________ Área:__________Produtividade:____________ 
Produtos Secundários: 1 _______________ Área:_____ Prod:_______ 2_____________ Área:_____Prod:____ 
Modelo de produção/sistema produtivo: 
Insumos: 
Recursos humanos empregados (mão de obra): 
Quantas pessoas da família trabalham na propriedade? __________;  
Alguém da família vende dias de serviço? _______________; 
Utiliza trabalhador temporário? _____________; Quantos? __________; Nº de dias/homem/mulher:_______; 
Nº de horas/homem/mulher/semana? ______________. 
 
Capital investido: 
Crédito Pronaf: (    ) Sim  (    ) Não; Linha________  ; Semoventes: (    ) Sim (    ) Não  ; Outros:_______________ 
Valor Total Investido R$:___________________  
        
Regularidade na produção (períodos de sazonalidade ou não) e oferta: 
Capacidade em atender demandas da Organização Produtiva: 
Certificações em produtos e processos: 
Gestão de custos: 
Principais gargalos e restrições na produção e na venda: 
Principais demandas para adequação da base produtiva: 
Obs.: Todos os dados apresentados na ficha são passíveis de ajuste e devem refletir a necessidade de cada cooperativa. É papel do Técnico 
na Produção customizar essa ferramenta. 
1 Autorização por procedimento especial de licença ambiental para atividades agrosilvopastoris 
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2. Modelo de Produção e Plano de Ação/Melhorias no Produtor Integrantes da Base 
Produtiva.

2.1. Modelo de Produção

2.2. Algumas possíveis melhorias nos produtores que integram a base produtiva para 
atender demandas de mercado da Organização Comunitária (produtor rural/base 
produtiva)

Tabela orientativa das demandas de mercado está abaixo registrada, e onde elas podem gerar 
demandas de melhorias na base produtiva.  Não obrigatoriamente, todas as soluções deverão 
ser implementadas, e deverão fazer parte do Plano de Ação/Melhorias. Cada caso deve ser 
tratado dentro de suas particularidades com a Organização Produtiva (Cooperativa). 

 

 
TIPO DE MODELO 

1. Descrição do Modelo: 
 

2. Características do modelo:  
Práticas e condições edafoclimáticas necessárias 
Controle e monitoramento de produção 
Custo de produção 
Recursos humanos 
Insumos e infraestrutura necessária 

       Tecnologia empregada 

 

 

 

Item  DEMANDAS DE MERCADO DAS ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS 
01. Características do produto: qualidade constante em todos os lotes do produto, rastreabilidade, período e 

regularidade de produção, lotes e seus resultados analíticos, licenças sanitárias, ambientais, certificações, 
normas e requisitos legais entre outros atributos. O produto tecnicamente atende às especificações 
exigidas pela Organização Produtiva (para atender ao mercado).  

02. Capacidade produtiva: A base produtiva tem volumes de produção, regularidade na produção para 
atender ao mercado.  

03. A embalagem do produto que sai da base produtiva, se esta existir, está adequada para a conservação do 
produto, o transporte, a estocagem e manipulação na Organização Produtiva.  

04. Identificação dos produtos na base produtiva estão adequados para acessar mercados. Informações 
adequadas, identificação de lotes, etc. 

05. Avaliar se os produtos têm selos e se estes permitem a comercialização dentro e fora do estado da Bahia.  
06. O produto e a unidade produtiva atendem às instruções normativas, laudos e certificações que atestam 

qualidade, padrões de aceitabilidade, testes laboratoriais e de características e especificações técnicas 
dos produtos. 

07. Avaliação dos custos de produção e ações para redução de custos no processo produtivo. O mercado 
demanda custos e preços baixos e competitivos. 

08. Certificações: avaliar a necessidade de certificações para o produto. O produto tem outros selos: 
orgânico/fair trade/indicação geográfica/procedência, outros. Importantes em função do mercado que se 
deseja atuar ou da necessidade de agregar valor do produto no mercado para obter vantagens 
competitivas, a depender de onde a Organização Produtiva deseja distribuir e comercializar o produto no 
mercado.  

09. Rastreabilidade: avaliar se existe potencial para a inserção de algum sistema de rastreabilidade de produto 
na base produtiva.  
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2.3. Plano de ação – Melhorias na Organização Comunitária (produtor rural/base produtiva) 
+ resultados obtidos

O Plano deve tratar da contribuição do Técnico nas tomadas de decisões na unidade familiar. Para tanto, é preciso ter todas informações 
de como anda o negócio do produtor, suas despesas, seus lucros, seu estoque e suas margens de lucro, para decidir e planejar bem o seu 
futuro. Assim, a estratégia de um Plano de Melhoria na Qualidade da Produção passa pela melhor gestão da unidade produtiva. A tomada 
de decisão e os riscos assumidos estão dentro de uma lógica de administração rural profissionalizada, identificando e gerenciando todas 
variáveis existentes. Abaixo segue um esquema básico para tomada de decisão:

 

 

Item  BASE PRODUTIVA – ADEQUAÇÕES DE PRODUTOS E PROCESSOS 
01. Diagnóstico na base produtiva para avaliar gargalos e deficiências para atender às Organizações Produtivas nas suas 

demandas de mercado. 
02. Registro/cadastro de beneficiários e da base produtiva. 
03. Avaliação de produtos/matérias-primas e insumos + Elaboração de Ficha Técnica de produtos/matérias-primas e 

insumos. 
04. Inserção de plano de produção. 
05. Inserção de padrões de quantidade: volume de produção; quantidade de estoque. 
06. Inserção de padrões de qualidade: controle de qualidade na matéria-prima recebida; controle de qualidade na 

produção; controle de qualidade nas especificações de produtos. 
07. Inserção de padrões de tempo: tempo padrão para produzir determinado produto; tempo médio de estoque de 

matérias-primas. 
08. Inserção de padrões de custos: custos de produção; custos de estocagem; custos de venda. 
09. Avaliação de desempenho. 
10. Métodos de controle da produção: controle visual; controle total; controle por amostragem; outros. 
11. Sistemas de rastreabilidade. 
12. Boas práticas e manejo. 
13.  Adequação da unidade produtiva. 
14. Certificações: Orgânica; Fair Trade; ISO 22.000; outras. 

 

Planejamento 
da Produção

Gestão

Capital Mão de Obra

Semoventes:
Receita de outras 

culturas;
Crédito;

Participação da

 

Cooperativa.

Implantação de
modelo de produção;

Gestão financeira;
Controle de Produção

e da qualidade 
do produto.

Recursos Humanos necessários;
Rotina de trablho;

Capacitação no modelo
 de produção.
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PLANO DE AÇÃO – MELHORIAS NO PRODUTOR RURAL/ NA BASE PRODUTIVA 

 

ITEM DESCREVER GARGALO OU DESVIO 
APRESENTADO NA BASE PRODUTIVA 

QUE DEMANDA MELHORIA 

TIPO DE MELHORIA A 
SER IMPLANTADA NA 

BASE PRODUTIVA 

RESULTADO 
ESPERADO APÓS A 

MELHORIA 

PRAZOS DE 
IMPLANTAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
PELA AÇÃO 

INÍCIO FINAL 

1.  
 

     

ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO RECURSOS INVESTIDOS 
(R$) 

RESULTADO 
INTERMEDIÁRIO 

DATA 
INÍCIO 

DATA 
FINAL 

INDICADOR 
AVALIAÇÃO 

TO T1 

1.1.        

1.2.        

1.3.        

1.4.        

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: 
 

 

 

 

 
ITEM DESCREVER GARGALO OU DESVIO 

APRESENTADO NA BASE PRODUTIVA 
QUE DEMANDA MELHORIA 

TIPO DE MELHORIA A 
SER IMPLANTADA NA 

BASE PRODUTIVA 

RESULTADO 
ESPERADO APÓS A 

MELHORIA 

PRAZOS DE 
IMPLANTAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
PELA AÇÃO 

INÍCIO FINAL 

2.  
 

     

ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO RECURSOS INVESTIDOS 
(R$) 

RESULTADO 
INTERMEDIÁRIO 

DATA 
INÍCIO 

DATA 
FINAL 

INDICADOR 
AVALIAÇÃO 

TO T1 

1.1.        

1.2.        

1.3.        

1.4.        

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: 
 

 

 
 

 
ITEM DESCREVER GARGALO OU DESVIO 

APRESENTADO NA BASE PRODUTIVA 
QUE DEMANDA MELHORIA 

TIPO DE MELHORIA A 
SER IMPLANTADA NA 

BASE PRODUTIVA 

RESULTADO 
ESPERADO APÓS A 

MELHORIA 

PRAZOS DE 
IMPLANTAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
PELA AÇÃO 

INÍCIO FINAL 

3.  
 

     

ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO RECURSOS INVESTIDOS 
(R$) 

RESULTADO 
INTERMEDIÁRIO 

DATA 
INÍCIO 

DATA 
FINAL 

INDICADOR 
AVALIAÇÃO 

TO T1 

1.1.        

1.2.        

1.3.        

1.4.        

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: 
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3. Modelo de acompanhamento de resultados da Organização Comunitária (produtor rural/
base produtiva).

3.1. Acompanhamento de resultados Organização Vinculada (produtor rural/base produtiva) 
– Aliança Produtiva

 

 
ITEM DESCREVER GARGALO OU DESVIO 

APRESENTADO NA BASE PRODUTIVA 
QUE DEMANDA MELHORIA 

TIPO DE MELHORIA A 
SER IMPLANTADA NA 

BASE PRODUTIVA 

RESULTADO 
ESPERADO APÓS A 

MELHORIA 

PRAZOS DE 
IMPLANTAÇÃO 

RESPONSÁVEL 
PELA AÇÃO 

INÍCIO FINAL 

4.  
 

     

ETAPAS DA IMPLANTAÇÃO RECURSOS INVESTIDOS 
(R$) 

RESULTADO 
INTERMEDIÁRIO 

DATA 
INÍCIO 

DATA 
FINAL 

INDICADOR 
AVALIAÇÃO 

TO T1 

1.1.        

1.2.        

1.3.        

1.4.        

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: 
 

 

  

 

Indicador Descrição Fórmula de Cálculo Forma de Apuração Forma de Verificação 

Exemplo: Clientes-

alvos satisfeitos com o 

serviço de Assistência 

Técnica e Extensão 

Rural – ATER.  

Exemplo: Esse indicador mede 

o número de clientes (famílias) 

que manifestam satisfação 

com o serviço prestado nas 

áreas do projeto, com base em 

pesquisa formal ou informal.  

= número de clientes 

(famílias) satisfeitos com 

Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

Informado Questionário 

Aumento do número 

total de contratos 

formais integrando 

Organizações de 

Produtores (OP’s) 

beneficiárias aos 

mercados. 

Exemplo: Esse indicador mede 

o número de novos 

compradores da base 

produtiva. 

= número de novos 

clientes. 

Informado Questionário 

Aumento da receita 

líquida real das 

Organizações de 

Produtores Rurais 

(OP’s). 

Exemplo: Esse indicador mede 

o incremento de renda líquida 

da base produtiva. 

= número em R$ de 

aumento médio da renda 

no período. 

Informado Questionário 
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4. Outras atividades inerentes à função de Gestor(a) do Aliança Produtiva.

Recomendação: Entendemos que a implantação destas ferramentas leva algum tempo hábil 
para serem realizadas, mas a Assistência Técnica na Produção deverá realizar um Plano de 
Ação com todas as soluções a serem implementadas, prazos e responsabilidades quando o 
trabalho contar com apoio de outros colaboradores.

5. Acompanhamento e Monitoramento

A CAR/Projeto Bahia Produtiva, valendo-se do que prevê o Art. 172 de Lei Estadual n° 
9.433/2005, indicará técnico/a responsável, para efetuar visitas regulares à Organização 
Produtiva conveniada, com o objetivo de, também, acompanhar, monitorar e validar a execução 
dos serviços. Somente serão liberadas as parcelas do convênio mediante parecer técnico 
autorizando a liberação do desembolso.

 

 
 

OBJETIVO PRINCIPAL DA AVALIAÇÃO 
Levantamento de informações de resultados quantitativos e qualitativos da atuação no Aliança Produtiva.  

 

AÇÕES DE MELHORIA DE GESTÃO NA PRODUÇÃO NO PRODUTOR RURAL/ BASE PRODUTIVA 
item Tipo da Ação Resultado Gerado 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

AÇÕES DE MELHORIAS TÉCNICAS E DE INOVAÇÃO NO PRODUTOR RURAL/NA BASE PRODUTIVA 
item Tipo da Ação Resultado Gerado 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

AÇÕES DE MELHORIA DE PRODUTOS/MATÉRIA-PRIMA/INSUMOS NO PRODUTOR RURAL/NA BASE PRODUTIVA 
item Tipo da Ação Resultado Gerado 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

RESULTADOS DE NEGÓCIOS GERADOS NO PRODUTOR RURAL/NA BASE PRODUTIVA (PEDIDOS/VENDAS EM R$) 
item  Cliente Produto(s) Resultados Gerados (R$) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

OUTROS RESULTADOS E OBSERVAÇÕES 
Apresente resultados qualitativos que achar interessante mencionar: o que você introduziu de novo e os maiores desafios, onde a CAR 
poderia estar contribuindo com vocês gestores e cooperativas? 
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VI – INTEGRAÇÃO DOS ATORES NO ALIANÇA PRODUTIVA 

A integração entre todos os atores do Aliança Produtiva é de fundamental importância e pode 
influir diretamente nos resultados esperados. Cabem aos profissionais contratados desenvolver 
uma relação harmoniosa e capaz de propiciar o envolvimento de todos os integrantes e atores dos 
processos de implementação de soluções para atendimento aos resultados a serem alcançados. 
Cabe destacar a importância do diálogo com as empresas participantes da aliança produtiva, as quais 
devem ser envolvidas nas discussões de melhorias, planejamento de negócios e dos investimentos 
na cooperativa e na base produtiva.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este manual de orientações não consegue sanar todas as dúvidas e oferecer todas as informações 
necessárias para os profissionais contratados na condução de seus trabalhos e atividades no Aliança 
Produtiva. Trata-se de um guia de orientação, dentro do que entendemos como atribuições básicas. 
Casos que fujam a esta lógica de atuação serão discutidos e novas orientações poderão ser dadas, 
em função de especificidades dos empreendimentos e situações diferenciadas. 

Entendemos que os produtos acima também podem ser complementados, função das especificidades 
de cada Organização Produtiva, setor/segmento de atuação, ou ainda das necessidades de cada 
cooperativa por outras informações complementares que esta possa compreender como de 
necessidade na gestão ou no acesso a mercados. Neste caso, os profissionais envolvidos poderão 
customizar esse material, inclusive transportando-os para Excel, softwares de gestão, ou outras 
ferramentas que julgarem ser necessárias.

A equipe interna da SDR/CAR coloca-se na posição de ator atuante e coadjuvante para prestar 
assessoria e apoio a todas as estratégias, ações e na tomada de decisões que forem necessárias 
para o sucesso do Aliança Produtiva. 




