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Apresentação
A presente brochura apresenta de forma sumária os principais materiais pedagógicos de consulta usados pelos
técnicos da área de formação e apoio as associações do projecto de relance da produção agrícola na região Sul de
Cabo Delgado.
Os documentos aqui apresentados vem sendo usados a partir da campanha agrícola 1998/99. Porém,
reconhecemos que estão em processo de experimentação para uma posterior revisão, razão pela qual, estamos
abertos para qualquer comentário ou sugestão convista a obter uma versão mais adequada aos destinatários.
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Introdução
Porquê um manual de procedimentos de gestão das associações ?

Depois de quatro anos de funcionamento, as associações desenvolveram várias actividades. Em
primeiro lugar foi a produção e a comercialização do algodão. Foi o início de tudo. O projecto de
relance favoreceu a criação das associações com estes objectivos. Mas, rapidamente a
comercialização abrangiu outros produtos agrícolas, cereais, gergelim ...
A realização de microprojectos permitiu a diversificação das actividades com novos produtos
agrícolas ou produtos não agrícolas (pao, peixe, madeira ... ).
O projecto de relance da produçao agrícola na Região Sul do Cabo Delgado elaborou uma
metodologia de monitoreo das actividades económicas. Esta metodologia foi proposta aos
gerentes das associações via sessões de formação. No início de cada campanha, estas sessoes
prepararam a programaçao das actividades. No fim da campanha outras sessões de formação
ajudaram as direcções das associaçoes no fecho das contas das actividades económicas e da
associação na sua globalidade.
Para conseguir estes resultados , um verdadeiro sistema de acompanhamento foi desenvolvido
para seguir os fluxos de material , de bens e de dinheiro em todos os momentos da vida da
associação. Este sistema tem duas finalidades :
•
•

seguir o desenvolvimento da actividade e permitir corrigir logo as dificuldades que possiveis
de acontecer,
permitir a transparencia, quer dizer, cada associado poder saber exactamente qual é a
"riqueza" produzida e a quem ela serve.

Este sistema foi desenvolvido à partir da organização das relaçoes entre a Lomaco e as
associações. As regras de gestão da empresa foram aplicadas para a produção e a
comercialização do algodão . Mas foram pouco a pouco adaptadas à todas actividades.
Este sistema merece de ser apresentado. A experiência merece ser formalizada.
deste manual de procedimentos de gestão.

É a ambição

Organização do manual

O manual está organizado em três partes. A primeira parte trata da produção e da
comercialização do algodão. Respeitando o decorrer da campanha, o manual detalha o sistema de
acompanhamento e de controle das diferentes étapas da campanha, caracteriza o papel dos
diferentes responsáveis e explicita o uso dos diferentes documentos de gestão.
A segunda parte é consagrada às outras actividades. Estas actividades são diversas. Os
documentos de gestão necessitam de ser adaptados a especificidade dessas actividades. A opção
não foi de apresentar de maneira exaustiva o conjunto dos documentos de gestão usados.
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Fizemos o escolha de caracterizar um processo comum de identificação , elaboração , execução e
accompanhamento, válido para todos os microprojectos. Ilustramos o método e o material a
partir dum exemplo, o da padaria de Nacuca. Espera-se que a adaptação as especifidades de
outros microprojectos não seja difícil , pois os responsáveis da associação já têm uma grande
experiência.
A terceira parte trata dos documentos de gestão geral para a associação na sua globalidade. O
que está em "jogo" é a consolidação das diferentes actividades desenvolvidas no ambito da
associação num balanço geral contável.
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Produção e comercialização do algodão
Introduçao
Antes de tudo , a associação é, nesta regiao, um grupo de produtores de algodão. O algodão
representa uma parte importante da renda dos produtores e da associação. Pois as tarefas
ligadas a este cultivo são importantes.
A actividade é tão importante que normalmente é o gerente da associação que coordena as varias
tarefas. A organização da produção e da comercialização do algodão é complexa. Mobiliza fundos
importantes. Leva a movimentos numerosos de insumos, algodão e dinheiro.
E uma tarefa complexa que exige rigor e seriedade. O mercado do algodão é difícil e imprevisivel.
Os preços nos dois últimos anos coiram. As margens das associações diminuiram. Algunas
perderam dinheiro, ano passado. Este facto sublinha a importancia de uma correcta gestão.
Esta gestão é o papel que todos os associados devem assumir. Todos devem contribuir para
produzir e entregar na fabrica o algodão de melhor qualidade possível a menor custo. O processo
é liderado por uma comissão, que reune o gerente, o fiscal de campo, o fiscal de armazém, o
pesador, o registrador, o tesoureiro. As tarefas de cada um são bem definidas. Elas devem ser
coordonnadas, integradas num todo duma maneira coerente. E o papel dos procedimentos é de
facilitar esta coordenação e integração. Mas isso não chega. É importante salientar o papel do
gerente. É ele que deve verificar que cada um faz o seu trabalho correctamente. É ele que deve
assegurar que todos trabalhem em harmonia. É ele que deve identificar logo qualquer dificuldade
e tomar as medidas apropriadas. Esta tarefa exige dedicaçao e habilidade. Pois, o gerente não é
um ditador de leis. Deve ser por meio da animaçao e da negociaçao que ele vai conseguir formar
uma real equipe onde cada um dá o melhor que pode.

O planeamento da actividade na sua globalidade
Para que tudo corra bem, o planeamento é absolutamente necessário. Um planeamento que seja
negociado e aceite por todos. A comunicaçao é essencial. Par isso é necessário, pelos menos,
quatros reunioes. Duas antes da campanha (reunião de organização do trabalho da comissão ;
reunião de informação para todos associados) e duas depois da campanha (balanço do trabalho da
comissão ; apresentação dos resultados para os associados). É da responsabilidade do gerente
convocar qualquer outra reunião se julgar necessário durante o decorrer da campanha, seja com
os membros da comissão, ou com os associados.
A primeira reunião deve ser com os membros da comissão e com os representantes da empresa.
Os objectivos da actividade do algodão devem ser lembrados. As condições específicas da
campanha devem ser anunciadas (preços, tipos e disponibilidades dos insumos ...). Depois as
tarefas de cada membro da comissão devem ser lembradas. Deve-se verificar se todos estão com
disposiçao para assumir estas tarefas mais um ano e em que condicoes. Um cronograma deve ser
elaborado, listando actividades, responsabilidades e período de réalizaçao .
A segunda reunião será uma assembleia geral, onde é apresentada a organização da campanha.
Nesta reunião se lembram as obrigaçoes de cada um, as recomendaçoes técnicas, os períodos de
distribuiçao de insumos. Se apresenta também o plano de visitas do fiscal de campo. Duma
maneira geral, é a forma de organização do trabalho que é apresentada.
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A reunião pode ter vários assuntos na ordem do dia. Em particular a apresentação dos resultodos

do ano precedente pode ser muito valiosa. É a partir da experiência e dos erros que se pode
melhorar a programação.
No fim de campanha, a comissão deve fazer um balanço de como decorreu o trabalho. Nesta
reuniao, o gerente e o tesoureiro apresentam também os resultados económicos. É importante
que saia dessa reunião recomandaçoes para melhorar o trabalho.
O conjunto das informaçoes e das reflexoes da comissão são apresentadas numa assembleia para
o conjunto dos associados. Pode ser a primeira parte duma reunião de preparação da campanha.
O cronograma estabelece etapas de trabalho, no tempo, a ser realizados. Pode se dividir em tres
grandes partes : a produção, a comercialização e o balanço da actividade.
São estas etapas que estruturam o manual que apresenta para cada uma destas os trabalhos a
fazer e os documentos usados.

Cronograma
Actividades
sept
de
1
Reunião
informação para os
associados
2
Levantamento das
necessidades
Elaboração
do
plano de produção
Pedido de insumos
dos
Recepçao
msumos
Distribuçao
dos
msumos
Distribuçao
adiantamentos
Controle
práticas
culturais
(sachas,
tratamentos)
Controle qualidade
algodão
Classificação
do
algodão
Distribuçao
dos
sacos
Comercialização
Pagamento
5 5
Preparar balanço
2
Assembleia geral
1
1.Toda a comissão
2.Gerente
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Actividade 1 : A programaçao da produção

Prever os resultados
A primeira tarefa consiste em preparar o plano de produção.
O plano de produção é o documento de base que permite organizar todo o trabalho tanto da
Empresa como da associação . É ele que permite, por exemplo, obter os créditos. É ele que
permite a empresa fazer previsoes de venda e de poder negociar contratos de mercado com
antecedencia.
O plano permite prever, para todos os associados, e para a associação no global os resultados que
podem esperar do cultivo do algodão. Ajuda também a controlar as despesas. É da
responsabilidade do gerente apoiado pelos outros membros da direcção. Para sua elaboraçao, é
preciso saber :
•
•

•

•

•

Qual área cada associado vai cultivar. A área é a informação chave. É a partir dela que todas
as previsões serão feitas. pois é importante dar maior atençao à esta informação.
Estimar o rendimento. Este rendimento vai depender do nível técnico (quer dizer a maneira
de cultivar) e das condiçoes climáticas. Para tomar contas das condiçoes climaticas se toma
um rendimento medio. Mas a estimaçao do rendimento não vai ser igual para todos os
associados. A estimaçao deve fazer referencias aos resultados dos anos anteriores. A
discussão em torno do rendimento previsto pode servir para incentivar os associados à
melhorar o seu itinerário técnico.
Estimar os custos de produção, essencialmente os insumos e a moo de obra. O custo da moo
obra é somente para os trabalhos que o produtor não pode fazer ele proprio. Se menos usa a
moo de obra exterior maior será o lucro.
Calcular os resultados esperados para cada associado. Estes resultados são so uma previsão.
A realização vai depender da dedicação real dada aos trabalhos. É preciso ser realista e
prever o que vai ser realmente possível fazer. Os outros membros da associação , mais
experientes, podem ajudar nesta definição dos objectivos.
O prémio que a associação vai receber e discutir o seu uso (investimento, redistribução ....). Aí
também é preciso ser realista. Não vale a pena sonhar. É melhor uma boa surpresa
(resultados melhores que previstos) que o contrário.

Levantar as necessidades dos associados
Como foi referido anteriormente, para establecer o plano de produção, é necessar10 uma
discussão entre os associados e os membros da direcção, em particular o fiscal de campo que
conhece bem as práticas de cada um. O assistente técnico da empresa é convidado a participar
nessa discussao.
O primeiro passo da elaboração do plano de produção é levantar as expectativas e necessidades
dos associados. Para isso, em colaboração com os fiscais, o gerente levanta os pedidos em insumos
de todos os associados. Ele verifica a fiabilidade dos pedidos. Não vale a pena fornecer insumos
para cultivar 3 ha se sabe que o associado não é capaz de realizar esse plano.

M an ua 1 de gestão

8

A partir desta discussão, a direcção vai prencher dois mapas. O primeiro é o mapa das
necessidades. Permite sumarizar os insumos necessários. Vai ser mais tarde anexado a carta de
pedido de insumos dirigido a empresa.
Mapa das necessidades
Nome do
assoc iado

Superficie
prevista

Sementes

herb. pre
emergente

Antonio
Altuar
... .
....
Total

1, 50 ha

45 kg

4,5 litros

herb. post
emergente

insectici.
sugadores

In secti ci .
lagartas

sacan as

1, 5 litro

1, 8 litro

65

O segundo mapa é do plano de produção propriamente dito.
associação quer fazer e do que espera receber.

Uiva

Pil ha

Valor do
empresti mo

300 000

É um

verdadeiro resumo do que a

Discutir as previsões
O mapa do plano de Produção

Nome

Antonio
Altuar
José
Almiar
Juan Tono
Rosa
Mercoriet
Filipe
Bonalo
.. .. .
Total

Superficie

Rendimento

Produção

1,5

1400

2 100

Valor da
produção
5 250 000

C ustos
insumos
1 28 1 500

Cu sto mao
de obra
300 000

Total cu stos
1 58 1 500

3 669 500

1

600

600

1 500 000

960 000

100 000

1 060000

440 000

0,5

1400

700

1 750 000

480 000

480 000

1 270000

3

700

2 100

5 250 000

2 749 000

600 000

3 349 000

1 90 1 000

0,5

750

375

937500

360 000

100 000

460 000

477 500

90,5

9 10

82 355

205 000 000

86 400 000

13 000 000

99 400 000

105 600 000

Prémio 10 %

20 500 000

o

Margem

O plano de produção deve ser percebido como um exercício de negociação e de vulgarização . É
também um meio de control. Como ele é presentado na assembleia geral, permite discutir vários
cenários ... e se nós fizermos mais algodão ? e se nós fizermos um esforço para maior qualidade
para receber mais prémios ? e se nós diminuimos os custos de produção ? Mas este exercício
deve ser realista. Não vale a pena sonhar e colocar objectivos que logo a partida sabemos que não
serão atingidos.
Por exemplo pode ser muito interessante comparar o plano com os resultados reais finais do fim
do campanha para ver as diferenças.
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Actividade 2 : A gestão dos insumos

A solicitação à empresa
Muitas vezes o produtor não tem o dinheiro para comprar os insumos no período certo. Por isso a
empresa fornece a crédito os insumos necessários para o cultivo do algodão. As áreas de
influência da empresa entregam as associações os insumos solicitados. As associações por sua vez
distribuem aos associados.
Para obter os insumos a rédito o gerente da associação deve solicitar por carta a empresa. Junta
a esta carta o mapa das necessidades. A empresa analisa os pedidos e dá-se um acordo de
princípio. Se não for o caso, deve ter uma discussão entre o gerente e os responsáveis da
empresa para acertar os pedidos.
Uma vez o acordo o princípio aprovado, as duas partes assinam um contrato de prestação de
serviço e de fornecimento de insumos. Este contrato define :
• as condições de assistência técnica da empresa a associação,
• as produções esperadas
• as quantidades fornecidas de cada dos insumos, da sacaria e valor dos adiatamentos em
dinheiro.
• as condições da comercialização do algodão (venda em caroço ou em fibra, preços de venda do
algodão, preços da compra dos insumos, prémios
Depois da assinatura do contrato, as áreas de influência requisitam os insumos e entregam às
associações. É o assistente que serve de elemento de ligação entre a Empresa e a associação.

A recepção dos insumos e o fiscal do armazém
O f iscai do armazém recebe os produtos fornecidos. Uma guia de remessa é usada para qualquer
movimento de material entre a empresa e a associação. Serve para entrega de insumos mas
também para o algodão.

Guia de remessa
Guia de remessa n°12/00 .......
Montepuez-----,---5---de outubro----- de 2000
Remete-se a Associação de Montepuez,
Quantidade

Descrição

2 700 quilos Sementes
270 litros
90 litros
30 litros
90 litros
2750 sacos

Igran combi
Endolfo
Karate
Dursban
Sacos

o seguinte
Preço
unitário

3 125
143
120
144
98
20

000
000
000
000
000

Valor

8

437

500

38
10
4

610

8
55

800
320
820
000

000
000
000
000
000

125

987

500

...
Total
Assmatura do Remetante :
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No momento em que o f iscai do armazém recebe os produtos, ele preenche a ficha de stock
(entrada), à partir dos dados do guia de remessa.
Ficha de stock "produtos"
Igram Combi
Data
5 de outubro

Descrição
Guia de remessa
nº 12/01

Entrada
270 litros

Sai da

Existência
270 litros

Assinatura

A distribuição dos insumos aos associados e o fiscal do armazém
Em colaboração com o gerente, o fiscal do armazém distribu os insumos a cada associado
seguindo o mapa de necessidades. Mas há sempre modificações. Um produtor que adoeceu vai
diminuir a superficie plantada. Neste caso, o produto fica em armazém seja para um outro
produtor que quer produzir mais seja para ser devolvido na empresa. Se isso acontece, o fiscal de
armazém deverá preencher uma guia de remessa para a devolução, guardar a cópia e modificar as
fichas de stock.
O fiscal do armazém anota nos cartões dos produtores associados (parte dos créditos recebidos)
as quantitades fornecidas.
Cartão do produtor
Créditos recebidos
Área de influência :
Associação :
Nome do associado : Antonio Altuar
Tipo de servicos
Data
17/ 10
Sementes
Herbicidas Ingran Combi
17/10
17110
Insecticidas
Endolfo
17/10
lnsecticidas
Karate
22/ 12
Uiva
22112
Pilhas
Total créditos

Quantidade
45 kg
4,5 litros
1, 5 litros
1, 8 litro

área : 1, Siza. Campanha 200012001
Preço Unitário
Total
Assinatura
141 750
3 150
143 000
643 500
120 000
180 000

144 000

259 200
9 000
48 000
1224500

No mesmo tempo ele lança os dados actualizados nas fichas de stock.
Ficha de stock "produtos"
lgran Combi
Data
5 de outubro
17 de outubro
17 de outubro
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Descrição
Remessa da
Empresa
Antonio altuar
Outros ....

Entrada
270 litros

Sai da

4,5 litros
160 litros

Existência
270 litros
265,5 litros
5, 5 litros

Assinatura
Fiscal
Antonio

cvu
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Antes da colheita , o fiscal de armazém distribui os sacos vazios .. Os sacos são emprestados pela
a empresa. Mas caso sejam perdidos, a empresa factura cada um deles 20 000 Meticais . Esta
soma será descontada do dinheiro de pagamento do algodão. E para isso que é preciso ter um
controle. O fiscal de armazém preenche a ficha de stock "sacos vazios" e a parte "sacos" no
cartão do agricultor.
Cartão do agricultor (Crédito recebidos).
Quantidade de sacos
Data

20 de maio

Quandidade recebida Quantidade
Antes da colheita
devolvida no dia do
mercado
46 sacos

Saldo

46 sacos

Ficha de stock "sacos vazios"
Data
18 de maio
20 de maio

Descrição
Lomaco
Antonio Altuar

Entrada
256

Sai da

Existência
256
190

66

Assinatura

O controle dos itinerários técnicos e o fiscal de campo
Dentro do itinerário técnico escolhido pelo associado para a produção de algodão, os tratamentos
fitossanitários são actividades mais importantes. A produção é muito influenciada por estas
práticas. Pois a associação deve acompanhar de perto estes tratamentos desde da distribução
dos produtos quimices até às pulverizações. É papel do fiscal de campo aconselhar todos os
associados para que esta tarefa seja realizada de maneira correta e atempada. Para isso, o fiscal
do campo faz um plano de visita para todos os campos dentro do calendário de tratamentos
previamente acordado. Ele anota as observações da suas visitas num caderno de controle dos
tratamentos.

Caderno de controle dos tratamentos
Associação de Montepues
Nome do agricultor
Antonio Altuar
Felipe Bonalo
....

1"
Feito 25 /01
Feito 27/01

Observações

Tratamento
2"
Feito 10/02
Feito 25/02

3"
Feito 25 /02

Não foi feito

4"

5"

Não foi feito
Não foi feito

Não foi feito
Não foi feito

Falta de pilhas
Não quer tratar

A distribução dos adiantamentos, o gerente e o tesoureiro
O gerente da associação e o tesoureiro recebem da empresa o dinheiro dos adiantamentos que
eles distribuem aos diferentes associados beneficiários. O montante esta colocado no cartão do
produtor (créditos recebidos). A associação deve saber qual vai ser o juro e informar aos
associados para tomar em conta no momento do pagamento.
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Cartão do produtor
Créditos recebidos
Área de influência :
Associação :
Nome do associado : Antonio Altuar
Data
17110
17110
17110
17110
22/12
22112

Tipo de servicos
Sementes
Herbicidas Igran Combi
Insecticidas
Endolfo
Insecticidas
Karate
Uiva
Pilhas

área : 1, 5/ia. Campa11lt 200012001
quantidade
45 kg
4,5 litros
1, 5 litros
1, 8 litro

8

preço Unitário
Total
3 150
143 000
120 000

Assinatura
141 750
643 500
180 000

144 000

259 200

6 000

9 000
48 000

Adiantamentos
Total créditos

300 000
1524500

O mapa de controle de créditos, o gerente e o tesoureiro
Uma vez todos os insumos distribuídos, mas antes do mercado, o gerente com o apoio do
tesoureiro e o fiscal de campo recapitula todas as despesas no mapa de controle de crédito da
associação. Compara os dados contidos no mapa de contrôle de créditos com os dados das fichas
de stock e do cartão do produtor. Ai é necessário uma reunião com os produtores que devem
levam os seus cartões de produtor e com o fiscal do armazém. Uma vez os ajustes feitos, os
produtores assinam o mapa de controle de créditos que confirma o reconhecimento das dívidas.
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MAPA DE CONTROLE
DE CRÉDITOS

Servicos/Productos Recebidos

Area

Nomes

Gradagem 1Sementeira 1 Semente !Tratamento 1 Herbicida 1 lnsecticida
Meca nica
Tratada
Aereo
Antonio Altuar

1,5

00

00

141 750

00

643 500

180 000
259 200

--------------------------------------~--33;5-r---------õõr---------õõ1---96"fiõ"õõr---------õõT-,r12sõ"õõõl--2s""ll96õ"õõí

Adubo

Uiva

00

Pilha

9 000

48 000

Ernprestirno

Total

E Juro

Crédito

300 000

Assinatura

1 581 500

_________õõ1 ____ 46"õõõõ-r--2-292-õõõT-----14:i-õõõ"õõr------9g1r6õõõ"õ

Preços:
Endoflo 35%: 77000

Fusilade: 240000

Pol ytrin : 145000

Primagran : 100000

Karate : 144000

Endoflo 47,5%: 120000

Pilhas : 6000

Semente tratada (local): 3150

lngram Combi: 143000

Dursban : 98000

Uivas: 85000

Adubo
12-24-12:
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Actividade 3 : Comercialização do algodão
A comercialização do algodão e feita pela comissão de comercialização que é composta por , pelo
menos 6 membros , que organizam o trabalho. Mas de facto a comercialização é uma actividade de
todos e exige a participação de cada um.

A classificação e o fiscal de qualidade
Da qualidade do algodão depende o preço. Melhor é a qualidade, maior é o preço. Esta qualidade
começa no campo. Durante o cultivo , os fiscais de qualidade devem lembrar os factores que
afectam a qualidade. Em particular o algodão deve ser protegido de ataques dos insectos e na
altura da colheita deve-se evitar que o algodão seja misturado com pedras, refia, folhas . Os
fiscais devem lembrar como deve ser feita a colheita durante a reunão de preparaçao da
comercialização e repeti-la mais tarde. Depois devem encontrar todos os produtores e discutir a
qualidade do algodão. O melhor período é durante a colheita. Durante estas discussões , eles
verificam que a selecção do algodão em duas categorias sejam feitas segundo os critérios do
IAM : algodão limpo , branco , sem impureza, dum lado e algodão amarelado, misturado com partes
de plantas de outro lado. O algodão sujo não tem valor e dever ser colocado no lixo. Também , eles
devem verificar as condiçoes de secagem. Para isso deve organizar um plano de visitas no campo e
nos secadores onde vêm as falhas e práticas de cada um. Assim a discussão pode ser fe ita sobre
coisas reais .
Depo is da colheita, eles visitam de novo os secadores e verificam se as condições de secagem são
boas : algodão de 1 a qualidade separado daquele de segunda. Ao mesmo tempo eles estimam a

quantidade de sacos necessários.
Os fiscais preenchem o caderno de controle onde estão anotados, para cada produtor, a data de
visita ao campo , a data de visita ao secador , as observações feitas e as estimativas de
quantidade em saco .

Caderno de controle da qualidade do algodão
Nome do agricultor
Visitas
Observações
Algodão de 1 a
Antonio Altuar
No campo : dia 20
Algodão de boa
dia 15 de maio
qualidade; colheita
de abril
ceda (50 % de
capsulas abertas)
nº sacos : 60
No secador : dia 15 Algodão misturado ;
necessita de nova
de Maio
seleccao

Algodão de 2 a
dia 15 de maio

nº sacos: 5

A compra do algodão e o pesador
Uma das operaçoes mais importantes da comercialização é a pesagem. O peso deve ser certo para
não originar diferenças com a pesagem final , feita na báscula da empresa pois é esta última
pesagem que vale para o pagamento .
A pesagem no mercado da associação deve ser aceite por todos. Não pode ter nenhuma
ambiguidade. Para isso , a pesagem deve ser feita na maior transparência, na vista de todos.
Frente dos associados, testemunhos, o pesador deve verificar a balança a cada pesagem ,
acertando no ponto zero cada vez que for necessário.
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A leitura das pesagens devem ser conferidas por vários sócios e lida em voz alta. O pesador anota

os pesos de cada saco no cartão do produtor (parte da produção).
Cartão do produtor (produção)
Antonio Altuar

Data
5 de junho

Quantidade de 1 a qualidade
29 quilos
saco 1
30 quilos
saco 2
saco .... .
.. ..
....

saco 60

Quantidade de 2 a qualidade
saco 1
31
31
saco 2
saco ....
. ..
saco 5
29

31 quilos

Total

O mapa de compra e o registador
O registador é a pessoa escolhida pela associaçao para tratar das contas no dia dio merdaco. Uma
vez todos os sacos de um produtor pesados, o pesador entregue o cartão do produtor ao
registrador que vai calcular os totais (sacos de 1 a e 2 a qualidade e quantidade em quilos). Ele
lança estes dados no cartão do produtor e no mapa de compra.

Cartão do produtor (produção)
Antonio Altuar

Data
5 de junho

Quantidade de 1 a qualidade
saco 1
29 quilos
saco 2
30 quilos
saco .....
....
....

Total

saco 60
60 sacos

31 quilos
1798 quilos

Quantidade de 2 a qualidade
31
saco 1
saco 2
31
. ..
saco .. ..
saco 5
29

5 sacos

151 quilos

O gerente dá ao registador os valores do crédito provenientes do mapa de controle dos créditos.
O registrador lança estes dados (totais da quantidade de algodão, valor dos Créditos ... ) no mapa
de compras. Uma vez, os cálculos acabados, o registrador transfere o mapa de compras para o
tesoureiro.
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Mapa de compras
Nº senha

Nomes

Sacos
Sacos
Distribuidos devolvidos.

Quantidade en
quilos
la

14

Antonio 66
Altuar

66

Total
meticais

Total
Créditos

4 812 100

1 581 500

Liquido a
pagar

Assinatura
no dia de
pagamento

2a

1798

151

3 230 600 Antonio

As senhas de pagamento e o tesoureiro
No dia do mercado, a partir do mapa de compras, o tesoureiro mostra e explica para cada
produtor as suas contas e emite uma senha. A original entrega ao produtor e guarda a copia no
livro de senhas. No dia de pagamento, ele paga ao produtor mediante a presentação desta senha.

Senha de pagamento
Senha nº 14 ....
Associação de Montepues .... .. ....... .
Nome do produtor ~ Antonio Altuar
Data : 5 de junho
Qualidade
1a
2a
Soma 1

Sacos
60
5

Quilos
1798
151

Valor
4 495 000
317 100
4 812 100

Sacos perdidos
Créditos
Soma2
Liquido provavel

000
1 581 500

1 581 500
3 230 600

Tesoureiro ...... ... .
Produtor ... .... ... ..

A entrega do algodão e o fiscal de armazém
Durante o mercado, o fiscal de armazém recebe os sacos de algodão e os sacos vazios. Ele
verifica se todos sacos distribuidos estão a ser devolvidos com ou sem algodão. Ele preenche o
cartão dos produtores (parte dos sacos) e a ficha de stock "sacos vazios".
Cartão do agricultor (Crédito recebidos).
Quantidade de sacos
Data

20 de maio
5 de junho
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Quantidade
recebida
Antes da colheita
66 sacos

Quantidade devolvida no
dia do mercado

1 a qualidade 60 sacos
2 a qualidade 5 sacos
sacos vazios 1 saco

Saldo

o

17

Ficha de stock "sacos vazios"
Data

18 de maio
20 de maio
5 de junho

Descrição
Lomaco
Antonio altuar
Antonio altuar

Entrada

Sai da

Existência

66

256
210
211

256
1

Assinatura

Ele também preenche as fichas de stock de algodão de 1ª e 2ª qualidade.

Ficha de stock "sacos de algodão 1ªqualidade"
Data
5 de junho
5 de junho

Descrição
Antonio altuar
Outros ....

Entrada

Sai da

Existência

60
143

Assinatura

60
203

Ficha de stock "sacos de algodão 2 a qualidade"
Data
5 de junho
5 de junho

Descrição
Antonio Altuar
Outros ... .

Entrada
5
75

Saida

Existência
5

Assinatura

80

Por sua vez, o fiscal de armazém entrega o algodão no mesmo dia aos transportadores. Para isso
usa uma guia de remessa. Quando os transportadores não são da empresa, o fiscal de armazém
deve assinar a guia de transporte que é um documento da empresa para poder pagar os
transportadores. Ele só deve assinar a guia de transporte no lugar do "encarregado" para
comprovar que o transportador levou "x" sacos. Nunca se deve escrever peso.
Guia de remessa

Guia de remessa nº ..........
---------,------de----------- de 200Remete-se a Empresa,
Quantidade

Descrição

o seguinte
Preço
unitário

Valor

149 Sacos de 1 a qualidade
21 Sacos de 2 a qualidade
Algodão proveniente da
associação de Montepues
Variedade remo 40
Assinatura do Remetente : Assinatura do transportador Assinatura do destinatario
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Guia de transporte
Lomaco
Montepues
Guia de transporte 11°---------De·--------~

Para·-------Passada em- de-- de 200-

Numero de
volumes

Discriminaçao

149 Sacos de 1 a qualidade
21 Sacos de 2 a qualidade
Entreguei
O encarregado

Peso Bruto

Peso Liquido

(kg)

(kg)

Recebi
O condutor

Observaçao

Recebi
O destinatario

Ao fim do dia, o fiscal do armazém faz o balanço dos movimentos, controla os stock e lança os
dados para a ficha de "stock".

Ficha de stock "sacos de algodão 1 •qualidade"
Data

5 de junho
5 de junho
5 de junho

Descrição
Antonio Altuar
Autros ....
Guia de remessa
a empresa nº

Entrada

Sai da

Existência

149

60
203
54

60
143

Assinatura

Ficha de stock "sacos de algodão 2ª qualidade"
Data
5 de junho
5 de junho
5 de junho

Descrição
Antonio Altuar
Autros .. ..
Guia de remessa
a empresa nº

Entrada
5
75

Existência
5

Sai da

21

Assinatura

80
59

Pesagem na empresa e o segundo pesador
O segundo pesador da associação (ou um outro membro da associação) acompanha os camionistas
até a empresa. Ele verifica a pesagem na báscula e recebe a copia da guia de remessa que
acompanha a carga e a nota de pesagem.

Manual de gestão

19

Nota de pesagem

LOMACO
AGRICULTORES AUTÓNOMOS

CAMPANHA 19 . ... ../. ... ... .

FÁBRICA DE ..... ....... ..... .
NOTA DE PESAGEM Nº ..... ./..•...

AGRICULTOR .... .. .. .... .... .... .... ...... ........ .... . ..... ....... ...... .... ..... .. ... ... ...
SECTOR ..... ... .. .... ....... .. ..... . .... .. .. .. ... CIRCUNSCRIÇÃO ... ......... .. .... ... .
REGIÃO .... . ... ...... ...... ..... ....... ... .. .. .... .. .. POSTO ........... ....... ... ..... .... . . .
ENTREGOU:
149 .... . .. SACOS DE ALGODÃO DE!ª COM PESO LIQUIDO DE ..... ... .4450 .. kg
21 ....... SACOS DE ALGODÃO DE 2ª COM PESO LIQUIDO DE . . . . . . . . . 603 .. kg
VARIEDADE .. . ... . ... . ..... ..... .. ..... .... .. ..... ... REMO 40 ...... ....... .... .... ...... . . .
OBSERVACOES: em .. ... .5 . .... .. ..... DE ... JUNHO ...... ........ .DE 200 ..... .
O AGRICULTOR

O INDUSTRIAL

Cada vez que o segundo pesador recebe uma nota de pesagem, ele lança os dados no diário de
vendas "algodão". Ao fim das vendas, ele entregue o diário de vendas com todas as notas de
pesagem para o gerente.

Diário de vendas
Associação de Montepues
Data

Cliente

Descrição

5 de
junho

Lomaco

Nota de pesagem nº 0001
149 sacos de 1 a qualidade
21 sacos de 2 a qualidade

... .. ..

...

...

Actividade económica : Venda de algodão
quandidade
vendida

Preço unitário

valor total da
venda

4450 kilos
603 kilos

2500
2100

11 125 000
1 266 300

...

.. ..

.. .

Total

Os pagamentos, o gerente e o tesoureiro
São da responsabilidade do gerente e do tesoureiro.
Com o diário de venda e todas as notas de pesagem, o gerente e o tesoureiro, no fim da entrega
de todo o algodão dos sócios, dirigem-se a empresa.
A contabilidade da empresa fecha as contas : soma todas as quantidades de algodão que seja de
primeira ou de segunda qualidade, calcula o valor da produção, deduz valores dos créditos globais.
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O montante destes créditos deve ser igual ao total do mapa de controle dos créditos da
associação. Se a diferença é importante, vale a pena de refazer todas os contas.
Uma vez os ajustes terminados, a empresa entrega um cheque ao gerente que vai receber o
dinheiro no banco. Levanta o dinheiro. O valor do prémio é depositado. O seu uso será definido
mais tarde. O resto é distribuido para os associados de acordo com as senhas de pagamento. Os
associados assinam o mapa de compra como prova que eles receberam o dinheiro.

O acompanhamento das despesas e das receitas e o tesoureiro
O periodo da comercialização é um momento de muitos movimentos de fundos ... entrada e saidas
se multiplicam .. Pois devem ser acompanhados de maniera precisa com o livro de caixa. O
tesoureiro escreve ai todas vezes que ele recebe ou dá dinheiro. As receitas englobam o dinheiro
recebido para os adiantamentos, o dinheiro do pagamento do algodão aos associados , as quotas
dos membros ... As despesas referem-se a custos de deslocações (ajuda de custo), custos de
operações (compras de materais diversos, aluguer de camião ... ), pagamento dos adiantamentos,
pagamento do algodão, utilização do prémio ...

Livro de caixa
Associação : de Mo11tep11ez

Data
30 109
14 / 10

14/ 12

14/ 12
15/ 12
15/ 12
16/ 12
20104
5106

15/06
15/06
15/06
16/06
16/06
16/06
28/06
28106
28106
30/06

Descrição do movimento
Saldo anterior
Ajuda de custo gerente para
discutir necessidades
Ajuda de custo gerente e do
tesoureiro para buscar dinheiro
adientamento
Dinheiro do adiantamento
Distribuçao dos adiantamentos
(Antonio Altuar)
Distribuçao dos adiantamentos
(Outros membros)
Distribuçao dos adiantamentos
(Outros membros)
Ajuda de custo ficai de armazém
para buscar sacos
Ajuda de custo para entrega de
algodão
Ajuda de custo para levantamento
do dinheiro do algodão
Dinheiro do Algodão mais prémio
Deposito prémio ao Banco
Pagamento Antonio Altuar
Outros pagamentos
Quotas
Levantamento metade do prémio
do banco
Ajuda de custo para levantamento
do dinheiro do prémio
Distribuição prémio
Novo saldo

Entrada

Sai da
100 000

Saldo
2 000 000
1 900 000

200 000

1700 000

300 000

14 700 000
14 400 000

10 000 000

4 400 000

2 700 000

1 700 000

100 000

1 600 000

100 000

1 500 000

200 000

1 300 000

13 000 000

83 234 750
16372250
3 725 000
63137500
3 500 000
8 372 250

84 534 750
68 162 500
64 437 500
1 300 000
4 800 000
13 172 250

100 000

13 072 250

8 372 250

4 700 000
4 700 000

O tesoureiro dá uma cópia ao gerente do livra de caixa mensalmente.

Manual de gestão

21

O balanço da actividade
O balanço é uma avaliação de como decorreu a produção e a comercialização do algodão . Esta
avaliação é tripartida. Ela é qualitativa, quantitativa e contável.
A avaliação qualitativa descreve como decorreram as actividades. O levantamento das
necessidades foi bem feito . Os insumos pedidos forma todos distribuidos? Alguns foram
devolvidos ? Faltaram algumas ? Fica stock no armazém ? Quais produtos ? A distribução
permitiu a todos associados receber em tempo e hora os insumos que ele tinha pedido ? A
empresa entregou os insumos suficientamente cedo? A distribução foi feita pelo fiscal do
armazém em tempo ? A qualidade do algodão fo i boa ? Os associados f izeram os tratamentos
necessários ? Os rendimentos foram bons ? São proximos ou distantes do que se esperava ? A
secagem foi feita em boas condicoes? Houve muito ou pouco algodão de 2 a qualidade ?
O mercado decorreu bem ? Todos associados foram atendidos em tempo ? Não houve
contestaçao no peso ? , na qualidade e na classificação ? entre associados e pesador ? entre
associados e f iscai do campo ? entre a associação e a empresa ? Os pagamentos foram feitos em
tempo, quer dizer os associados não esperaram muito ? O dinheiro recebido é conforme ao que
éra espérado ?
As perguntas são numerosas. O que é importante é que todos sejam ouvidos e que tenta se
explicar o porque dos problemas. O importante é evitar que estes problemas se repitam no ano
seguinte.
Algumas vezes , vai ter opinoes divergentes. Alguns vão achar que tudo correu bem , outros o
contrário, que nada valeu. Para perceber bem , estas diferenças, é preciso pedir que cada um dé
exemplos e não fique nada no ar ou na crítica pouco construtiva.
Uma maneira de ter uma opinião clara do que aconteceu é comparar o mapa de plano de produção
previsto e a realidade. É isto que chamamos de avaliação quantitativa. Permite de ver
exactamente onde que o plano falhou .

O mapa do plano de Produção
Previsão
No me

Superlici e

Total
Pré mi o 10 %

90,5

Rend imento
9 10

Produção

Valor da
C ustos
Custo mao
Total custos Margem
produção
insumos
de obra
82 355
205 000 000
86 400 000
13 000 000
99 400 000
105 600 000
20 500 000

O mapa do plano de Produção
Realisado
Nom e

Superlici e

Total
Prémio 10 %

Manual de gestão

83,5

Rendim ento
790

Produção

Valor da
Custos
Custo mao
Total custos
produção
insumos
de obra
65 965
163 722 500
82 560 000
13 000 000
95 560 000

Margem
68 162 500

16 372 250
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A comparaçao entre as duas mapas mostra :

•
•
•

a redução da área planificada (de 90 ,5 para 83,5),
rendimento esperado não foi atingido (de 910 para 730)
os custos de produção globais baixaram mas os custos por ha aumentaram,

como consequência o valor da produção caiu (menos áreas
menor e os prémios passaram de 20 500 000 para
16 300 000.

x menos rendimento), o lucro foi muito

Porque isso aconteceu ? O levantamento das necessidades foi mal feito ? Os produtores ficaram
optimistas demais ? Houve problemas climaticas que explicam a caido dos rendimentos ? Houve
negligências nas práticas culturais , nas sachas ? nos tratamentos ?, na colheita ? Não houve
controle do uso dos insumos? Houve perdas por mal armazenagem ou na distribução?
Este tipo de análise pode ser feito a partir da conta de actividade que resume todos os fluxos
quer sejam de material ou de dinheiro.
Conta de actividade algodão
1. AS RECEITAS
VALOR DO ALGODÃO VENDIDO A EMPRESA

Qua11tidade
Algodão de 1º

Preço

629901 Kg X Mtl
2975 KgxMt

Algodão de 2°

Total

2 5001
2100

Valor Total do algodão vendido
PREMIO
Entrega algodão 1º

Quantidade
62990

Entrega algodão 1º

KgxMt§

2975 Kg

Mt

2100

157 475 000

Mt

6 247 500

Mt

163 722 500

Percentagem

Preço

X

Mt

X %

10%

15 747 500

X %

10%

624 750
Mt

DESCONTO DA EMPRESA

Quantidade

16372250

Total

Preço

Preparação da terra

HaxMt

Mt

Sementeira

HaxMt

Mt

Sementes tratadas

KgxMt
1 X Mt f - - - - - - - - - i

Mt

9 632 000

Mt

41 280 000

Mt

28 896 000

Insecticida
Herbicidas

xMt

2 752 000

Pilhas
Tratamentos aéreos

Nº x

HaxMt

Adiantamentos com
juros

Valor total do desconto da Empresa
TOTAL RECEITAS (Valor do algodão+ Prémio - Descontos da empresa)
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Mt

13 000 000
1 300 000
96 860 000

Mtl__8_3_23_4_1_50...I
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2.AS
D ESPESSAS
PAGAMENTO DO ALGODÃO

Sócios
Clientes

Algodão 1°

Quantidade
62990

Algodão 2º

2975

KgxMt

Preço
2 500

Mt

157 475 000

KgxMt

2100

Mt

6 247 500

Algodão 1º
Algodão 2°

Total

Mt
Kgx Mt

Mt

Valor do algodão comprado aos sócios e clientes

Mt

163 722 500

PAGAMENTO PREMIO

Mt

8372250

Desconto total

Mt

96 860 000

Total pagamento do algodão
(Valor do algodão - desconto aos sócios)

Mt

75 234 750

Gratificações

Mt

840 000

Salários

Mt

200 000

Transporte

Mt

Viagens (alimentação e dormida)

Mt

Matériais de escritorio

Mt

Festa de campanha

Mt

CUSTO DE OPERACAO DA ASSOCIACÃO

1 200 000
520 000

Mt
Total custo de operação

Mt

2 760 000

TOTAL DESPESAS
(Pagamento do algodão + Custo de operação)

Mt 1
..__7_7_9-94-75_º..I

3.SALDO
LUCRO ou PREJUIZO
(Receitas - Despesas)

Mt 1
...._ _
s_24_o_o_oo.....I

A conta de actividade pode ser simplificada levando em conta só os valores em dinheiro. É mais
fácil para poder agregar os resultados das diferentes actividades. É um indicador perfeito do
decorrer da campanha. Melhor a campanha, maior é o lucro. Se a campanha não deu certo, o lucro
vai ser igual a zero .. poder ter mesmo perdas, quer dizer os associados ou a associação podem ter
gastado mais que o que eles vão receber.

O lucro é a diferença entre o valor do algodão vendido e todos os gastos efectuados para
produzir e vender este mesmo algodão.
A conta de exploração da actividade permite o cálculo deste lucro, mostrando bem as diferentes
despesas.
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Conta da actividade
Da produção e comercialização do algodão da associação
(em dinheiro)
Receitas
Despesas
O valor do algodão vendido
163 722 500
Custos de operações
Prémio
16 372 250 Ajudas de custo
Valores dos créditos insumos
Transporte
Preparaçao de terra, sementeira,
Gratificaçoes
herbicida igran kombi, herbicida,
82 560 000 Salários
uivas, pilhas, sacos, outros
Outros despesas
Emprestimos
Pagamento aos associados

Outras receitas

Total das receitas

14 300 000 Algodão
Prémio

Total das despesas

83 234 750 Lucros

1 200 000
840 000
200 000
520 000

66 862 500
8 372 250

77 994 750

5 240 000

Permite de reflectir sobre as melhores maneiras de cultivar. Para ter lucro, é necessário ou
vender muito algodão ou (e) diminuir ao máximo os custos. Mas para ter algodão é preciso
investir. Toda gente sabe que sem tratamento, não há produção de algodão.

É preciso gastar exactamente o que é necessário para ter uma boa produção. nada mais, nada
menos. Também é preciso evitar ao máximo todas as perdas .. de insumos ou de algodão. Enfim é
preciso saber o que é necessário fazer: plantar cedo, tratar cedo com produtos e quantidades
certos, sachar cedo, colher cedo.
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Os microprojectos
Um processo
Mais cedo do se esperava as associações decidiram desenvolver outras actividades além da
produção e comercialização do algodão. Estes projectos foram vários : comercializaçao de
culturas alimentares , comercialização de gergelim , corte de madeira, venda de lenha , fabricação
de pao ...
Estes micro-projectos foram implantados mediante um processo comportando varias étapas
identificação , elaboração , implantação e avaliação.

É este processo que queremos num primeiro plano lembrar, ilustrando-o com o exemplo da padaria
de Nacuca.
Depois de ter relatado o processo , vamos detalhar os instrumentos de formalização e
acompanhamento que foram elaborados no decorrer do tempo . Estes instrumentos permitem aos
associados de ter uma visão técnica e contável dos projectos.

A identificação do projecto
Um projecto nasce sempre de uma ideia, de uma experiência conhecida num outro lugar. O
primeiro passo é de bem explicar e formalizar esta ideia para já poder fazer uma primeira
avaliação da sua val idade.
Uma série de perguntas pode ajudar os associados a tomar a sua decisão : em que consiste a
ideia? Quem teve a ideia ? porque ? Ele pode explicar com clareza porque tive esta ideia ? É
porque há um problema que pretende resolver ? É porque ele conhece alguma experiência na
regiao ? Numa outra ?
Estas perguntas tem com objectivo perceber se a ideia é boa, se ela tem fundamentos . Se é
assim, ela deve se transformar num projecto , quer dizer , num conjunto de acçoes coordenadas.

Na aldeia de Nacuca, tres produtores faziam paes no momento da colheita do algodão para
pagar a mão de obra. Eles faziam só nos momentos em que eles necessitavam mão de obra.
As mulheres da associação "do primeiro de maio" pensaram que seria bom de fazer pão
sempre para ter uma actividade que poderia gerar lucros.

Para que o projecto possa ser implementado , ele deve ter algum interesse. Os associados devem
examinar qual é o interesse para a associação de por em prática a ideia? O que ela vai ganhar? O
que vão ganhar os associados ? Todos vão benificiar do projecto ? ou só alguns ? O interesse
pode ser social neste caso o projecto vai responder as necessidades do povo. O interesse pode
ser também económico. O projecto vai responder a procura do mercado.
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O projecto de padaria tinha vários interesses : dava trabalhos por algunas mulheres da
aldeia ; dava lucros regulares em cada momento ; respondia as necessidades da população
que não precisava deslocar-se à Montupuez (50 km) ou numa outra aldeia;

Se os associados acham que o projecto tem um interesse, eles podem discutir sobre as cond ições
de realização. O projecto é possível tecnicamente ? Está ao alcance da associação ? Não vai
necessitar de meios técnicos muito
complicados ?
O projecto é sociamente aceitavel ? Não va i ser demais penível ? não vai trazer injustiças ? vai
ser aceite pelas populações? nao vai chocar pensamentos, crenças ... ?

A ideia da padaria tive um muita boa aceitação em todas as partes da população, fora das
pessoas que faziam o pão. Um deles era membro da associação e passou a pedir emprestimo
para pagar os seus trabalhadores.
./

-

Enfim o projecto é possível economicamente? Os résultdos vão pagar os custos?
Estas perguntas não são faceis de responder. Num primeiro momento a discussão entre os
associados, partilhando as opinoes e experiências permite ter uma impressão geral. Não quer
dizer que não se pode enganar. Mas a discussão permite responder a perqunta vale a pena

continuar a trabalhar neste projecto ou desistimos a ideia.
Seis mulheres e um homen decidiram de implementar o projecto

Se a decisao for de continuar , é necessário fazer um levantamento do que é necessário para
implementar a projecto : lugar, casas , dinheiro , recursos materiais duraveis (madeira , cimento .... ),
recursos materiais consum iveis. capacidades e habilidades ...
Depois deve se perguntar o que existe no momento actual na associação. O que falta ? Como
consegu ir o que falta ? Como ? A qual custo ?
Assim se define o que vai ser necessário fazer antes do início do projecto, quer dizer as
condições de implementação.
Depois disso , é preciso definir as parcerias. Quais são os soc1os que estão interessados à
participar directamente no projecto ? Qual vai ser a sua participação ? Vão investir dinheiro?
Quotas vão ser necessárias ? Ou só vão investir trabalho ? Ou vão fornecer material ? lugar ?

É a partir dessas informações que os associados vão decidir se vão ou não implementar o projecto
? Esta decisão pode ser diferenciada ... Se o projecto é mesmo do interesse da maioria dos
associados a associação vai liderar completamente o projecto. Por exemplo a comercialização do
gergelim interessa a todos os produtores.
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Se o projecto interessa só alguns associados mas que beneficia de maneira indireta aos
associados , a associação vai apoiar sem liderar. Por exemplo, a associação empresta dinheiro a
três dos seus membros para comprar moajeira. Em contra parte, além dos juros , os associados
pagam só 2/3 do preço de uso da maquina ...

Para começar a fazer pão o grupo precisava de um forno, de material de cozinha, de
trigo, de fermento. Um dos membros do grupo tinha um forno. Ele mais duas mulheres
sabiam fazer pão. As mulheres usarão o seu material de cozinha. Para iniciar a actividade
faltava só dinheiro para comprar trigo, fermento e sal. O grupo cá/cu/ou que precisava
dois sacos de trigo, dois pacotes de fermento e cinco quilos de sal. O custo total era de
735 000 meticais. A associação aceitou emprestar o dinheiro. O pagamento devia ser feito
depois de quatro meses. O juro era de 1O .%.

A elaboração propriamente dita
Uma vez a decisão tomada, é preciso redigir um documento que resume todas as discussões. Este
documento é importante para fechar os compromissos de cada um. Mas também é necessário para
poder contar com algumas ajudas das fontes de financiamento . Na redoeção do documento , o
papel do assistente é muito importante.
O documento do projecto é organizado em várias partes. A primeira parte lembra os objectivos ,
porque a associação implementa o projecto ? Quais são os resultados esperados ? Quais são os
beneficies que a associação espera ?
A segunda parte justifica o projecto por relação a situação da região, da associação e dos
associados.
A terceira parte descreve o projecto, em si, o que se vai fazer ? Os diferentes passos são
detalhados com uma descrição dos investimentos necessários e das responsabilidades de cada
pessoa implicada. Um calendário das actividades previstas permite de ter uma visão de quando o
projecto será operational. Esta parte descreve as regras e acordos entre a direcção da
associação, os lideres do projecto e os associados. Deve ser bem definida qual vai ser a
participação da associação. As formas podem ser diversas. Pode só emprestar dinheiro mais pode
também assumir completamente a gestão do projecto, como faz para comercialização do algodão.
No parte final, um orçamento determina os custos de investimentos e de funcionamento que vão
ser aplicados.

Plano de redação de um projecto
Objectivos
Contexto e justificativos
Descrição das acções a desenvolver
Cronograma
Orçamento

Uma vez o documento acabado é aprovado formalmente pelos sócios numa assembleia geral.
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No caso da padaria de Nacuca, não foi redigido tal dociumento. Era um projecto simples
mas sobretudo era no início de processo de organização e os procedimentos não eram ainda
bem definidos

Um termo de compromisso resume as obligações e deveres entre as diferentes partes
(associação , associados e outros ...).

O termo de compromisso entre a associação e o grupo indicava que o grupo comprometia-se a
implementar o projecto, a devolver o dinheiro no tempo certo. Em contra parte a associação
emprestava o dinheiro necessário. A associação engaja-se a pedir ao projecto de assegurar o
transporte da matéria prima. O compromisso estipulava que o preço de venda do pão seria de
1000 meticais cada. A remuneração do trabalho seria feito en função dos lucros gerados.

As disposições para implantação
A assembleia designa um responsável do projecto : o gestor (um dos associados mais envolvidos) é
um fiscal que vai acompanhar o desenvolvimento das actividades.

O grupo designou uma mulher como gestora, um fiscal (que guardava o material) e uma
tesoureira. Os outros três trabalhava na confecção do pão. Todos participavam na
fabricação do pão. A venda é confiada a uma terça pessoa que recebia 250 000 meticais
por mês.

,,,_

O trabalho do f iscai vai ser de verificar que o projecto :
•
•
•

respe ita os object ivos
respeita as etapas previstas
gasta os fundos de maneira planificada

Também, ele deve estar atento às possiveis modificações na régião que pode tornar o projecto
inviável na sua forma inicial. (No caso da padaria, é preciso diminuir as quantidades produzidas
durante o período de colheita do milho).
O trabalho do fiscal deve ser feito em estreita colaboração com o gestor. A sua acção deve
ajudar o gestor a melhorar a eficiência do projecto. Cada ano , o gestor e o f iscal apresentam na
assembleia um relatório de execução . A assembleia pode tomar decisões de ampliar o projecto ,
de diminuir ou de cancelar. Pode também decidir a autonomia do projecto, se a actividade se
desenvolve de maneira satisfatória e que, por exemplo , os empréstimos são já reembolsados .

A produção començou em janeiro de 1998. A produção atingiu mais ou menos 2000 paes
por mês.
Depois de quatro meses o grupo reembolsou o emprestimo com os juros. A partir dai o
grupo tornou-se autonomo com gestão própria. Ano depois conseguiram construir um novo
forno, comprar material específico para a fabricação de pão.
/--Manual de gestão

29

O acompanhamento
O acompanhamento é feito usando diversos documentos que tem duas finalidades :

•
•

seguir o desenvolvimento da actividade e permitir corrigir logo as dificuldades que possam
acontecer
permitir a transparência, quer dizer que cada associado pode saber exactamente qual é a
riqueza produzida e a quem ela serve.

A maior parte destes documentos são contáveis, quer dizer mede fluxos de material, de bens e
dinheiro.

A guia de remessa
A guia de remessa é um documento que acompanha todo movimento de matéria prima ou de bens

entre diferentes actores. Por exemplo, no caso da padaria, vai servir para acompanhar o pão que
é normalmente entregue a sede da área de influência da empresa para distribuição aos
trabalhadores.

Guia de remessa n°23/01
----Nacuca-,-14-de Janeiro------- de
2001
Remete-se a senhor servante,
Quantidade

o seguinte

Descrição

30

Preço unitário
1 000

paes

Valor

Total
Assinatura do Remetente :

30

000

30

000

Assinatura do transportador Assinatura do destinatário :

O diário de compra
O diário de compra recapitula todas as compras que foram feitas durante o dia. Regularmente,
uma cópia do diário de compra é entregue ao tesoureiro que lança os dados no livro de caixa. O
diário de compra deve indicar se a compra foi paga logo ou se foi a crédito.
Diário de Compras
Associação de Nacuca
Data
12/01

13/01

14/01
25/01
28/01

Nº da
senha.
Pag. en
dinheir
o
Pag. en
dinheir
o
Senha
nºl
Senha
nº 2
Pag.
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Fornecedor
Comerciante Carimo
Montepues

Quandidade
comprada

Descriçao

Juao

trigo
1 saco de sal
pacotes de fermentos
lenha

2 sacos
5 quilos
4
10 molhos

Comerciante local

bacia

2

Comerciante Carimo ...

trigo ...

Comerciante Carimo ...

trigo .. .

Preço unitário

Valor total da
compra

325 000
3 000
35 000
5 000

650 000
15 000
140 000
50 000

35 000

70 000

1 saco

325 000

325 000

1 saco

325 000

325 000
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A senha de pagamento
A senha de pagamento é um documento que reconhece que a associação comprou a crédito. O
tesoureiro fará o pagamento posterioramente, a recepção da sehna.
Senha de pagamento

Associação de Nacuca ................. ...
Nome do fornecedor : Comerciante local
Data : 14101198
Quantidade
Descriçao
2
Bacias

Senha nº 1 ... ..........

Preço unitário
35 000

Valor total
70 000
70 000

Total
Comprador. ... ......

Fornecedor. . ..........

O mapa de controle da produção
O mapa de controle de produção é o documento que permite verificar se o processo de
fabricação foi correcto , que não usou ingredientes em exesso, que não houve desvios. Cada um
sabe muito bem quanto deve se gastar para obter uma certa quantidade de produtos. Se há
anomalias é fácil de perceber e ter explicação : falhou o forno, o fermento não teve efeito ...
Assim se pode tomar as providências necessárias imediatamente. A cada processo de Produção se
preenche no mapa de controle de produção as quantidades de ingredientes e de produtos.
Mapa de controle da produção

Trigo

Ingredientes
Sal

Fermento

Tipo

10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos
10 quilos

0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos
0,200 quilos

1/5 do pacote
115 do pacote
115 do pacote
1/5 do pacote
1/5 do pacote
1/5 do pacote
1/5 do pacote
1/5 do pacote
1/5 do pacote
1/5 do pacote
1/5 do pacote
115 do pacote
1/5 do pacote
115 do pacote
115 do pacote

Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão
Pão

Data

14/01
15/01
16/01
17/01
19/01
20/01
21101
23/01
24/01
25/01
26102

27/01
29/01
30/01
31/01
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Produção
Quantidade
94
78
74
89
95
91
78

99
97
95
85
82
68
99
97

Valor da
produção
94 000
78 000
74 000
89 000
95 000
91 000
78 000
99 000
97 000
95 000
85 000
82 000
68 000
99 000
97 000
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A ficha de stock
A f icha de stock serve para anotar todos os movimentos de material e de bens que estão
guardados nos armazens da associação ou dos grupos.

Ficha de stock
Trigo
Data
12 de janeiro 1998
14 de janeiro
15 de janeiro
16 de janeiro
17 de janeiro
19/01
20/0 1

Descriçã o
Compra de 2 sacos
de trigo
Pedro levanta para
fabricação
Pedro levanta para
fabri cação
Pedro levanta para
fabricação
Fatima levanta para
fabricação
Pedro levanta para
fabri cação
Pedro levanta para
fabricação

Entrada
100 qu ilos

Pedro levanta para
fabricação
Pedro levanta para
fabricação
Pedro levanta para
fa bricação
Compra de um saco
de trigo
Pedro levanta para
fabricação
Pedro levanta para
fab ri cação
Pedro levanta para
fabricação
Co mpra de um saco
de trigo
Pedro levanta para
fab ricação
Pedro levanta para
fab ricação
Pedro levanta para
fab ri cação

21 /0 1
23/01
24/01

25101
25101
26/01
27/0 1
28/01
29/01

3010 1
3 1/01

Sai da

Exi stência
100 quilos

Ass in atura
Fiscal

1O quilos

90 quilos

Pedro

10 qu ilos

80 quilos

Pedro

10 quilos

70 quilos

Pedro

10 quilos

60 qu ilos

Fati ma

10 qui los

50 qu ilos

Pdro

10 quilos

40 quilos

Pedro

10 quil os

30 qu ilos

Pedro

1O qu ilos

20 quilos

Pedro

1O quilos

10 quilos

Pedro

60 quilos

Ficai

10 quilos

50 quilos

Pedro

10 quilos

40 quilos

Pedro

1O quil os

90 quil os

Pedro

130 qu ilos

Fiscal

10 quilos

80 quilos

Pedro

10 quilos

70 quilos

Pedro

10 qu ilos

60 quilos

Pedro

50 quil os

50 qu ilos

O mapa de custos de operação
O mapa de custos de operação guarda todos os custos que não são ligados a matéria prima. Estes
são compostos por trabalho pago aos empregados (permanente e temporário) e outros serviços
(aluguer de maquina, aluguer de casa ...). No caso da padaria de Nacuca, o salário do vendedor faz
parte destes custos de operação. Se o projecto não transportasse gratuitamente o trigo, deveria
alugar carros. O transporte é um custo de operações.
Mapa de custos de operações
Data
25/0 1

Total
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Descriçao
salário vendedor

Quantidade
l 5dias

Valor unitário
250 000/ mes

Total pago
125 000

125 000
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O diário de vendas
O diário de vendas anota todas as vendas feitas num determinado período. As vendas devem ser
comparadas com a produção e as receitas lançadas no livro de caixa.
Diário de vendas
Associação de Nacuca
Data
14/01
15/01
16/01
17/01
19/01
20/01
21 /01
23/01
24/01
25/01
26/02
27/01
29/01
30/01
31 /01

Actividade economica : Padaria

Cliente

Descriçao

Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários
Vários

Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes
Paes

Quandidade
vendida
78
78
50
89
95
91
78
99
97
95
85
82
68
99
97

Preço unitário
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Valor total da
venda
78 000
78 000
50 000
89 000
95 000
91 000
78 000
99 000
97 000
95 000
85 000
82 000
68 000
99 000
97 000

Assim se pode ver que nem todo o pão produzido nos dias 14 e 16/01 foi vendido. E isso
representa uma perda de 16 000 meticais o dia 14 e de 24 000 no dia 16/01.

O livro de caixa
No livro de caixa, são registrados todos os movimentos de dinheiro. O dinheiro que entra são
receitas. O dinheiro que sai são as despesas. O saldo é o dinheiro existente na caixa num
determinado momento.
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Livro de caixa

Associação : de Nacuca
Data
10/01

Descriçao do movimento
Emprestimo da associação

12/01

31 101

Compra matéria prima:
2 sacos trigo
1 saco sal
4 paquotes fermento
Lenha
Venda pão
Venda pão
Venda pão
Venda pão
Pagamento senha nºl (bacias)
Venda pão
Venda pão
Venda pão
Venda pão
Venda pão
Pagamento vendedor
Venda pão
Venda pão
Venda pão
Pagamento senha nº 2
Compra trigo
Venda pão
Venda pão
Venda pão
Gratificaçao

31/01

Saldo

13/01
14/01
15/01
16/01
17/01
18/01
19/01
20101

21 /01
23/01
24/01
25101
25101
26102

27/01
28/01
28/01
29/01
30/01
31101

Entrada
900 000

Saldo
900 000

Sai da

650 000
15 000
140 000
50 000
78
78
50
89

000
000
000
000

95
91
78
99
97

000
000
000
000
000

70 000

125 000
95 000
85 000
82 000
325 000
325 000
68 000
99 000
97 000
300 000

95 000
45 000
123 000
201 000
251 000
340 000
270 000
365 000
456 000
534 000
633 000
730 000
605 000
700 000
785 000
867 000
542 000
217 000
285 000
384 000
481 000
181 000
181 000

O Balanço da actividade
Da mesma maneira que é feito para a actividade "algodão", o balanço de todas as outras
actividades económicas deve ser feito. A conta de actividade resume todos os fluxos (seja de
material ou de dinheiro) que tiveram lugar durante o périodo de actividade, normalmente um ano.
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Conta de actividade
1. AS RECEITAS
VENDA DOS PRODUTOS
Preço

Q11n11tidnde

Paes

1 291 1

Total

KgxMt~'~~~~~~~-1_0_0_.01

Total vendas

Mt

1 291 000

Mt

1 291 000

2. AS DESPESAS
CUSTO DE OPERACAO DA ASSOCIACÃO
Trigo

Mt

1 300 000

Sal

MI

15 000

Fermento

Mt

140 000

lenha

Mt

50 000

Gratificações

Mt

300 000

Salários

Mt

125 000

Transporte

Mt

Alimentação

Mt

Juros

Mt

Matériais de
escritorio
Combustivel

Mt

Ferramentas

Mt

Total custo de operação

Mt
50 000
=

Mt l

2 000000 1

Mt

181 000

3.SALDO
LUCRO ou PREJUIZO
(Receitas - Despessas)

A conta de actividade é simplificada levando em conta só os valores em dinheiro. Permite calcular
o lucro ou as perdas.
O lucro é a diferença entre o valor das receitas da actividades (no nosso exemplo é a venda do
pão) e as despesas.
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Receitas
Ve11das do pão

Conta da actividade
padaria de Nacuca
(em dinheiro)
Despesas
1 291 000 Matéria prima
Trigo
Sal
Fermento
Lenha
Custos de operações
Material
Salário

1 300 000
15 000
140 000
50 000

70 000
125 000

Outras receitas
Outros despesas

Gratificaçoes
Total das receitas

1 291 000 Total das despesas
Lucros
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300 000

2 000 000
181 000
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Balanço das contas das associações
Porquê um balanço final
Os associados, dentro da associação desenvolvem várias actividades. Vimos como organizar o
acompanhamento e fazer o balanço das actividades, quer dizer, ver se estas são válidas,
pertinentes e sobretudo se produzem dinheiro.
Mas a associação é um coisa só, tem apenas uma caixa, uma direcção,um gerente e um tesoureiro.
Para as instituções financeiras, e também para todos os associados, é importante ter o resultado
global da associação, tomando em conta o conjunto das actividades realizadas.
Para isso se preparam dois documentos. A conta de exploração da associação agrega, as
diferentes contas de actividades, por exemplo a conta de actividade "Produção e comercialização
do algodão" e a conta "padaria" de uma mesma associação.
O nosso exemplo vai tomar o caso de uma associação que tem três actividades ou projectos
comercialização de algodão e de cereais, venda de lenha.
Apresentamos abaixo as três contas da actividade e depois a conta da associação que agrega os
resultados das activides.
Conta da actividade
da produção e comercialização do algodão da associação
(em dinheiro)
Despesas
Receitas
O valor do algodão ve11dido
163 722 500
Custos de operações
Prémio
16 372 250
Ajuda de custo
Valores dos Créditos insumos
Transporte
Preparaçao de terra, sementeira,
-82560 000 Gratificaçoes
herbicida Igran Kombi, herbicida,
Salários
uivas, pilhas, sacos, outros
Outros despesas
Emprestimos
-14 300 000
Pagame11to aos associados

Outras receitas

Total das receitas

Algodão
Prémio

83 234 750 Total das despesas

Lucros
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1 200 000
840 000
200 000
520 000

66 862 500
8 372 250

77 994 750
5 240 000
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Conta da actividade
De comercialização do milho
(em dinheiro)
Receitas
O valor do milho vendido

Despesas
4 000 000 Custos de operaçoes

Ajuda de custo
Gratificaçoes

50 000
250 000

Outros custos

150 000

Pagamento aos associados

Total das receitas

4 000 000 Total das despesas

Lucros

Receitas
O valor da lenha vendida

3 500 000

3 950 000
50 000

Conta da actividade
De venda de lenha
(em dinheiro)
Despesas
340 000 Custos de operaçoes
Ajuda de custo
Transporte
Combustível
Gratificaçoes

12 000
350 000
260 000

Outros custos
Pagamento aos associados

Total das receitas

340 000 Total das despesas

Perdas

282 000

622 000

A conta de actividade dá indicação de como decorreram as actividades. mas não permite saber
exactamente a " riqueza"» que a associação tem. para isso é preciso levar em conta os bens que a
associação comprou durante o ano. Por exemplo, se uma associação tem 1 000 000 meticais de
lucro mas que não tem material em armazém, será menos rica que se tiver 100 000 meticais e
quatro sacos de trigo no armazém (valor de 1 300 000 meticais). Neste caso, a associação é mais
" rica", (tem 1 400 000 meticais).
Para saber exactamente a riqueza da associação, é preciso considerar todos os seus bens e como
a composiçao destes bens evoluiu durante o ano. É o mapa de inventário que permite fazer isso.
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O mapa do inventário
O inventário consiste na contabilização de todo os bens ligados a actividade. Consiste em bens ,
como por exemplo , o forno e a matéria prima restante. Num primeiro tempo se listam todos bens ,
matériais e depois dá-se um valor. Para os bens que estão registrados na ficha de stock, se toma
o valor do stock no dia do inventário. O inventário exige muito trabalho , pois se faz
habitualmente uma vez por ano. O inventário é feito por um responsável da direcção ,
normalmente o f iscai de armazém. É controlado e verificado por vários membros da associação
que devem assinar para certif iar a exactidão dos dados.
Mapa de inventário
Associação :
Actividade
Lenha

Tipo de produto
Lenha

Existência
200 molhos

preço actual
5 000

Valor do
produto
1 000000

.

Data do controle :-----------Assinaturas dos controladores ........... ........ . .

Para medir se o ano foi bom, é necessário comparar os valores do inventário no início e no fim do
exercício . Se os valores actuais dos bens são inferiores ao valor do ano passado, a associação é
menos rica. Se os valores actuais dos bens são superiores ao valor do início do período , a
associação é mais rica.

A conta da exploração
A conta de exploraçaode facto agrega os lucros e as perdas das diferentes actividades mais a
diferença entre os valores de inventário, ou seja a avaliação dos bens das associação durante o
período. O dinheiro, em caixa ou no banco , é um bem. A sua evolução deve ser tomada em conta. É
para isso que no balanço, inscreve-se o montante do dinheiro disponível no início e no fim do
exercício.
A conta de exploração se apresenta da forma seguinte :
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A conta de exploração da associação
Receitas
Vendas

Actividade: algodão
• Venda algodão -descontos
Actividade 2: milho
Actividade 3: lenha
Actividade 4

Despesas
Despesas ligadas a funcionamento da
associação
Material escritorio

60 000

66 862 500
4 000 000 Despesas de investimentos
340 000
Despesas ligadas as actividades

....

Prémio de algodão

Quotas

Actividade : algodão
• Pagamento sócios
• Pagamento prémio
• Autras despesas
16 372 250 Actividade 2: milho
• Pagamento sacio
• Outras despesas
Actividade 3: lenha
• Outras despesas
4 800 000 Gratificaçoes

66 862 500
8 372 250
1920000
3 500 000
200 000
622 000

1 090 000

Juros bancarios (recebidos)

25 000 Juros bancarios (pagos)

25 000

Outras receitas

75 000 Outros despesas

50 000

Total das receitas

Valor actual dos bens
Liquidez (banco e caixa)
Existência

92 374 750 Total das despesas

Valor dos bens no início do ano
4 780 000 Liquidez (banco e caixa)
1000000 Existência

Lucros

82 701 750

1 600 000

13 853 000

Normalmente o balanço é feito cada ano. Mas pode ser feito em qualquer momento. Por exemplo,
no nosso exemplo da padaria, fizemos o balanço do único mês de janeiro.
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