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Nesta edição 
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- Ponto de vista: Diversificação Agrícola 
 

 

Décima sétima edição
A décima sétima edição do Boletim destaca a expansão do IDEAGRI no Brasil, o
lançamento do atendimento via chat exclusivo e nossa presença no curso da Alta em
Passos. 

Veja os detalhes sobre o lançamento da Pós-graduação em Gestão do Agronegócio do
ReHAgro e leia o ponto de vista abordando a Diversificação Agrícola. 

Confira duas dicas especiais: sobre a compra e venda de animais no IDEAGRI e sobre o
novo sistema operacional da Microsoft, o Windows 7. 
 

IDEAGRI NEWS

 

Expansão das fronteiras: IDEAGRI encerra 2009 presente em 13 estados - CLIQUE e confira os 
detalhes. 

O Sistema IDEAGRI já está sendo usado por empresas rurais em 13 estados brasileiros. Clientes de Minas Gerais, São Paulo,
Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Alagoas, Bahia e Maranhão
gerenciam suas atividades por meio da ferramenta. 

O Sistema IDEAGRI já está sendo usado por empresas rurais em 13 estados brasileiros. Clientes de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Goiás, 
Tocant ins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Alagoas, Bahia e Maranhão gerenciam suas at ividades por meio da ferramenta. 
 
Após tomarem conhecimento das vantagens dos apl icativos do IDEAGRI, proprietários de outros estados, próximos ou distantes de Minas Gerais, sede da empresa, optam pelos 
serviços ofertados, recebendo os primeiros treinamentos real izados por nossa equipe, passando a contar com o suporte por telefone e, a partir deste mês de dezembro, via on-
line (confira também neste boletim mais informações sobre esta forma de comunicação com a equipe de suporte do IDEAGRI). 
 
A uti l ização do IDEAGRI de forma ativa pelos cl ientes valida sua aplicabil idade e efic iência no gerenciamento dos índices de produção e f inanceiros das propriedades, viabil izando, 
também, o constante aperfeiçoamento do aplicativo conforme as necessidades dos seus usuários. 
 
Encerramos o ano de 2009 com o compromisso da busca ininterrupta da excelência no atendimento, buscando vencer os desafios e ampliar nossas fronteiras. 

 
 

 
Clique e confira alguns clientes do IDEAGRI, com visitas virtuais às fazendas e depoimentos exclusivos. 
 

 

 



 

O chat on line do IDEAGRI traz novidades que vão tornar os atendimentos mais rápidos e
baratos - CLIQUE e não perca a novidade.

O atendimento via chat é uma das formas mais eficientes de comunicação. É rápido, em tempo real, sem instalação de
software e sem custos. 

O chat on line do IDEAGRI traz novidades que vão tornar os atendimentos mais rápidos e baratos 
Dicas IDEAGRI 

O atendimento via chat é uma das formas mais efic ientes de comunicação. É rápido, em tempo real, sem instalação de software e sem custos. 
 
O novo sistema fornece o atendimento aos usuários na forma de chat (bate-papo), totalmente on l ine e ao vivo. Possui ainda exclusivo método de formulário off l ine para uso 
quando não há atendentes disponíveis. 
 
O objetivo do chat é proporcionar o atendimento on-l ine prof issional aos que buscam acesso ao suporte técnico do sistema e aos visitantes do site IDEAGRI. 
 
Através do chat, interagimos diretamente com nossos cl ientes, sanando as dúvidas em tempo real e, com isso, obtendo um alto grau de sat isfação. 
 
Você não precisa instalar nenhum software em seu computador, pois o sistema de atendimento on l ine funciona totalmente através da internet. Basta ter um computador com 
acesso a internet que você pode efetuar a consulta de qualquer lugar do mundo. 
 
Para acessar o serviço, basta cl icar na imagem de atendimento online, no site do IDEAGRI (www.ideagri.com.br ) e iniciar a sessão. 
 

 
Além da possibi l idade de acessar o chat a part ir do site do IDEAGRI, o mesmo também pode ser acessado diretamento do sistema de gestão IDEAGRI. 
 
O acesso ao chat a partir do software IDEAGRI pode ser feito por 2 caminhos: 
 
Opção 1 
 
Cl ique no Menu -> Internet 

 
Cl ique no Botão ->Suporte on l ine 

 
 
Opção 1 
 
Na tela principal do IDEAGRI, através do ícone, no canto inferior direito. 

 
 
Ao acessar o chat do IDEAGRI, será mostrada uma tela, como i lustrado a seguir:  
 



 
 
Basta preencher as informações sol ic itadas para dar início ao atendimento, como ilustrado a seguir:  
 

 
 
Quando nossos atendentes est iverem off l ine, o botão de chat no site avisa que o atendimento está indisponível e é possível enviar automaticamente um e-mail para nossa 
equipe. 
 

 
 



Ao cl icar no botão do atendimento off l ine, será exibida uma tela específ ica. Basta preencher as informações como ilustrado a seguir. Fazendo isso, um e-mail será encaminhado 
para que nossa equipe entre em contato tão logo possível: 
 

 
 
Após a confirmação será mostrada a tela: 
 

 
 
O Atendimento on l ine garante qualidade, faci l idade e agi l idade no atendimento aos cl ientes, parceiros e fornecedores. O relacionamento com a empresa passa a ser feito em 
tempo real.  
 
Vantagens do atendimento via chat: 

• Util ização de todo potencial de comunicação da internet; 

• Interação em tempo real; 

• Aumento da sat isfação ao ajudar os cl ientes on l ine; 

• Acompanhamento da qualidade do atendimento da equipe; 

• Redução de custos de l igações DDD, DDI e Local.  

 

 

Curso de Avaliação Morfológica e Interpretação de Provas reúne produtores do sul de Minas -
CLIQUE e saiba mais. 
A Alta realizou nos dias 3 e 4 de dezembro, na cidade de Passos, MG, o 3º Curso Alta de Avaliação Morfológica de Vacas
Leiteiras e Interpretação de Provas. O evento aconteceu na Fazenda Santa Luzia, de propriedade de José Coelho do Grupo Cabo
Verde, e contou com a participação de 35 produtores da região. Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade de
conhecer o IDEAGRI. 

A Alta realizou nos dias 3 e 4 de dezembro, na cidade de Passos/MG, o 3º Curso Alta de Avaliação Morfológica de Vacas Leiteiras e Interpretação de Provas. O evento aconteceu 
na Fazenda Santa Luzia, de propriedade de José Coelho do Grupo Cabo Verde, e contou com a participação de 35 produtores da região. O curso foi div idido em módulos de aulas 
praticas e teóricas. 

Ministrado pelo técnico Ricardo Bertola, o evento contou ainda com as presenças do gerente distr ital  Ricardo Ramos; dos gerentes de produtos Fábio Fogaça e Christ ian Milani; do 
gerente de comunicação Guilherme Marquez e do gerente regional da Alta, Claumi Júnior. Participaram, ainda, Maurício Coelho que apresentou a Fazenda Santa Luzia; o técnico 
Paulo Lima da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando; de Flávia Fontes, editora chefe da revista Leite Integral que falou sobre a cr iação de bezerros e de Heloise Duarte 
que apresentou o programa Ideagri, ut i l izado pela fazenda Santa Luzia e desenvolvido pela parceria entre Alta Genet ics, Rehagro e LinkCom. 

“Realizar o curso aqui na fazenda do Mauricio é uma grande sat isfação para a Alta. Essa fazenda é um dos grandes exemplos dos princípios de nossa empresa em criar um 
conceito de vacas mais lucrativas para nossos cl ientes”, avalia Guilherme Marquez. Para ele, o investimento da Fazenda Santa Luzia na Genética Alta é um bom exemplo de 
sucesso: “Temos aqui 2 grandes exemplos de animais com genética Alta que mostram potencial genético em todas as fases de suas vidas. Fraterna Pat e Marcela Lemmer foram 



premiadas bezerras, reconhecidas novilhas e vacas consagradas. As duas são genética Alta e ver isso aqui, acrescentado de um ambiente que se respira leite foi muito proveitoso” 
finaliza. 

Confira fotos do evento: 

 

 

 

Texto: Luiz Maurício Pereira, Assessor de Comunicação, MTB 14.657 MG/JP 

Visite o site da Alta: www.altagenetics.com.br 

Visite o site da Fazenda Santa Luzia: www.grupocaboverde.com.br 

 
Com mais de 60 anos de existência, a Fazenda Santa Luzia é considerada uma referência para Passos/MG e região. A tradicional fazenda dedica-se à pecuária leiteira intensiva, 
com modelo próprio de produção a pasto, fornecendo genét ica de ponta da Raça Girolando para o mercado. 

O grande lei lão anual da Fazenda Santa Luzia terá sua 9ª edição realizada em abri l  de 2010. Acompanhe as novidades sobre este importante evento do setor. 

 
A Fazenda Santa Luzia é parceira e usuária do IDEAGRI. "Fazenda Santa Luzia - GESTÃO SÉRIA E PROFISSIONAL - O IDEAGRI tem orgulho em participar deste sucesso." 

Confira o depoimento sobre o sistema de gestão IDEAGRI: 

“O uso do IDEAGRI, como ferramenta de trabalho na Santa Luzia, tem sido revolucionário, pois, além de termos os dados com muito mais rapidez e segurança, passamos a 
levantar índices que, no passado, não tínhamos. Agora, f icou muito mais fáci l  saber onde estamos e programar aonde queremos chegar. O IDEAGRI é, para nós, hoje, muito mais 
que um programa zootécnico, É UMA FERRRAMENTA DE GESTÃO!” 

 

 

Está chegando 2010. Ano novo, novas oportunidades - Pós-graduação em Gestão do
Agronegócio ReHAgro - CLIQUE e aproveite.

Gestão é a palavra de ordem para aqueles profissionais que fazem diferença onde atuam. Independente do seu segmento no
agronegócio, ter uma visão integrada das diversas áreas da gestão é fator determinante para se atingir a excelência nos
resultados. 

. 



Está chegando 2010. Ano novo, novas oportunidades - Pós-graduação em Gestão do Agronegócio ReHAgro 

IDEAGRI News 

 
 
Está chegando 2010. Ano novo, novas oportunidades, aproveite-as. 
 
Gestão é a palavra de ordem para aqueles profissionais que fazem diferença onde atuam. Independente do seu segmento no agronegócio, ter uma visão integrada das diversas 
áreas da gestão é fator determinante para se atingir a excelência nos resultados. Pensando nisso, o ReHAgro lança em 2010 a Pós-Graduação em Gestão do Agronegócio. 
 
Diferenciais do programa 
 
- Corpo docente inserido na realidade do agronegócio 
- Padrão ReHAgro de cursos de pós-graduação 
- Plantões realizados junto à Coordenação do Curso 
- Projeto aplicativo voltado para real idade prática do participante 
- Metodologia baseada na realização de estudos de caso em sala de aula 
 
Clique e confira a programação completa. 
 
A diretora executiva do IDEAGRI, Heloise Duarte, fará parte do corpo docente do curso. O convite traz muito orgulho para nossa empresa e estamos certos de que o curso será 
um sucesso e uma oportunidade imperdível para profissionais que buscam a excelência em suas áreas de atuação. 
 

 

 

 
DICAS IDEAGRI

 

Tire o máximo proveito da rotina de associação de animais às compras e às vendas - CLIQUE e 
veja a rotina ilustrada. 

Confira o passo a passo para dar entrada ou baixa coletiva dos animais comprados ou vendidos com informações completas:
peso vivo, peso morto, valor, cliente, fornecedor, nota e muito mais. 

Neste passo a passo, abordaremos a rotina de associação de compra e venda de animais. 
 
O passo a passo está organizado em 3 etapas: 
ETAPA 1 – Cadastro de produto 
ETAPA 2 – Associar animais à compra 
ETAPA 2 – Associar animais à venda 
 
ETAPA 1 – Cadastro de produto 
 



O primeiro passo para associar animais, sejam comprados ou vendidos, é fazer o cadastro adequado do produto. 
 
Em nosso exemplo, s imularemos a compra e a venda de novilhas. 
 
Para cadastrar o produto, vá até o Menu -> Gestão: 

 
 
Acesse -> Produto e serviço: 

 
 
Veri f ique se o produto já existe antes de incluí- lo. Para fazer isso, basta digitar o nome do produto na caixa "Nome" e cl icar em "Filtrar". Caso o produto ainda não tenha sido 
cadastrado, cl ique no botão "Incluir":  
 



 
 
Ao fazer isso, surge o cadastro do produto para ser preenchido: 
- Os produtos do t ipo "Animal" não são estocáveis, então, desmarque esta opção; 
- Informe o nome do produto. Em nosso exemplo o nome será "Novi lha"; 
- Selecione a unidade do produto. Em nosso exemplo será "Cabeça", em outras situações as unidade pode ser arroba; 
- Informe a categoria do produto. ATENÇÃO: É FUNDAMENTAL QUE A CATEGORIA SELECIONADA SEJA "ANIMAL/EMBRIÃO". CASO CONTRÁRIO O PRODUTO NÃO 
FICARÁ DISPONÍVEL PARA A ROTINA "ASSOCIAR COMPRA / VENDA";  
- Os demais campos são de preenchimento facultativo. A uti l ização dos mesmos visa faci l itar o preenchimento de dados no lançamento das despesas e receitas; 
- Cl ique em “Gravar” e em seguida em "Fechar". 
 
ETAPA 2 – Associar animais à compra 
 
CADASTRAR ANIMAIS  
 
Para realizar a associação de animais a uma determinada compra, o primeiro passo é cadastrar os animais através da rotina "Animal". Em nosso exemplo, uti l izamos como base a 
inclusão de 10 novilhas de forma coletiva. Se os dados dos animais forem diferentes entre si, a inclusão do animal pode ser feita individualmente. Em qualquer dos casos, o 
funcionamento da associação à compra será o mesmo. 
 
Para incluir os animais, vá até o Menu -> Animal, cl ique em -> Animal e inclua os animais da forma que for mais adequada à situação (individual ou colet iva). 
 
LANÇAR COMPRA  
 
Após incluir os animais, o próximo passo é lançar a compra. Para isso, acesse o Menu - > Gestão. Clique em "Despesas". Na tela de despesas, cl ique em "Incluir". Inclua os dados 
da compra, como exempli f icado a seguir e cl ique em "Gravar": 
 



 
 
ASSOCIAR ANIMAIS À COMPRA  
 
Uma vez cadastrados os animais e a compra, para fazer a associação acesse através do Menu -> Gestão, a opção"Associa compra / venda":  

  
 
Na tela que surge, cl ique em "Filtrar".  Serão l istadas todas as compras e vendas de produtos do tipo animal, indicando, inclusive, aquelas que já tem animais associados. Em 
nosso exemplo, como a associação ainda não foi feita, percebam que a coluna "Qtde. associada" está com o valor "0".  
 



 
 
Para realizar a associação dos animais comprados, dê 2 cl iques na l inha da compra correspondente. Fazendo isso, será mostrada a tela na qual é possível selecionar os animais 
cadastrados que estão relacionados a esta compra.  
 
Para selecionar os animais, informe o setor e cl ique em "Filtrar". Ao fazer isso, os animais cadastrados no setor selecionado ficarão disponíveis para seleção na l ista "Animais". 
Selecione os animais e passe os mesmos para a l ista "Selecionados".  Existe a opção de informar o peso à entrada dos animais. Este preenchimento pode ser feito individualmente 
para cada animal na coluna "Peso entrada" ou de forma colet iva. Para informar o mesmo peso à entrada para todos os animais, basta informar o peso na área “Dados padrão” no 
campo “Peso entrada”, cl icar no campo “Ação” (cl icando na palavra “Ação” todos os animais selecionados serão marcados)  e, em seguida, cl icar em “Preencher”, como ilustrado a 
seguir:  
 

 
 
Cl ique em “Gravar” e os animais estarão associados. 
 
Uma vez que os animais estejam associados a uma compra, os campos: "Valor de compra" e "Data de compra" passam a estar preenchidos para estes animais. Os campos citados 
estão disponíveis no gerador de relatórios para elaboração de l istagens personalizadas pelo usuário. 
 
ETAPA 3 – Associar animais à venda 
 
LANÇAR VENDA 
 
Para realizar a associação de animais a uma determinada venda, o primeiro passo é cadastrar a venda. Em nosso exemplo, uti l izamos como base a venda de 10 novi lhas. 
 
Para lançar a venda, acesse o Menu - > Gestão. Clique em "Receitas". Na tela de receitas, cl ique em "Incluir". Inclua os dados da venda, como exempli f icado a seguir e cl ique em 
"Gravar": 
 



 
 
ASSOCIAR ANIMAIS À VENDA  
 
Uma vez cadastrada a venda, para fazer a associação, acesse, através do Menu -> Gestão, a opção "Associa compra / venda":  
  

  
 
Na tela que surge, cl ique em "Filtrar".  Serão l istadas todas as compras e vendas de produtos do tipo animal, indicando, inclusive, aquelas que já tem animais associados. Em 
nosso exemplo, como a associação ainda não foi feita, percebam que a coluna "Qtde. associada" está com o valor "0".  
 



 
 
Para realizar a associação dos animais vendidos, dê 2 cl iques na l inha da venda correspondente. Fazendo isso, será mostrada a tela na qual é possível selecionar os animais 
cadastrados que estão relacionados a esta venda. 
 
Para selecionar os animais, informe o setor e cl ique em "Fi ltrar".  Ao fazer isso, os animais cadastrados no setor selecionado ficarão disponíveis para seleção na l ista "Animais". O 
botão “Mais Fi lt ros” está disponível para faci l itar a busca de animais. 
 
Selecione os animais e passe os mesmos para a l ista "Selecionados".   
 
Existem algumas opções importantes para o preenchimentos dos dados de baixa destes animais: 
- Peso vivo (facultativo); 
- Peso morto (facultativo); 
- Tipo baixa (de preenchimento obrigatório); 
- Motivo baixa (de preenchimento obrigatório) (este campo vem preenchido com a sugestão “Venda”, que pode ser alterada). 
 
Estes campos podem ser preenchidos individualmente para cada animal, preenchendo a coluna respect iva na l inha do animal. 
 
Caso os dados sejam iguais para todos os animais vendidos, os campos podem ser preenchidos de forma colet iva. Para informar os mesmos dados para todos os animais, basta 
informar os valores desejados na área “Dados padrão”. Em seguida, cl ique no campo “Ação” (cl icando na palavra “Ação” todos os animais selecionados serão marcados)  e em 
seguida cl icar em “Preencher”, como ilustrado a seguir:  

 
 
Cl ique em “Gravar” e os animais estarão associados. 
 
É importante comentar que ao gravar esta rotina os animais selecionados serão automaticamente baixados do cadastro do rebanho, indo para o arquivo morto 
da fazenda.  
 
Uma vez que os animais estejam associados a uma venda, os campos "Valor de venda", "Data de venda", "Cliente comprador do animal" passam a estar preenchidos para estes 
animais. Os campos citados estão disponíveis no gerador de relatórios para elaboração de l istagens personalizadas pelo usuário. 

 

 
 



 

Confira uma coletânea de opiniões sobre o novo Windows 7 - O IDEAGRI é totalmente
compatível - CLIQUE e fique por dentro.

A esta altura do campeonato, é bobagem analisar o Windows 7. Tudo o que você precisa saber é que ele é muito melhor que o
Vista e que se você usa um PC, ele será o seu próximo sistema operacional. Confira aqui 27 opniões sobre o Windows 7. 

.27 opiniões sobre o Windows 7 

 

 
 
A esta altura do campeonato, é bobagem analisar o Windows 7. Tudo o que você precisa saber é que ele é muito melhor que o Vista e que se você usa um PC, ele será o seu 
próximo sistema operacional. Confira aqui 27 opniões sobre o Windows 7. 
 
CNET 
"O Windows 7 apresenta uma plataforma estável que pode competir de igual para igual com o OS X, enquanto garante ao mundo que a Microsoft ainda consegue fazer um sistema 
operacional úti l e forte." 
 
PCWorld 
"...a versão final que passou pelo meu test-drive me pareceu o verdadeiro sucessor do XP que o Vista nunca conseguiu ser." 
 
NYTimes 
"O pesadelo do Vista durou três anos, mas agora acabou." 
 
IT Pro 
"O Windows 7 ... é competente e funcional devido a melhorias internas e a interface de usuário é bonita e boa para produt ividade." 
 
bit-tech 
"Na falta de uma melhor maneira para descrever [o Windows 7], a Microsoft essencialmente consertou o Vista e o resultado é o seu melhor sistema operacional até hoje." 
 
Guardian 
"O Windows 7 é simplesmente a melhor versão do Windows que você pode ter." 
 
Slate 
"Sem dúvidas, o novo Windows não é apenas o melhor s istema operacional que a Microsoft já produziu. Ele também é o mais rápido, intuit ivo e úti l  sistema operacional para 
desktops no mercado consumidor atualmente." 
 
Maximum PC 
"...o Windows 7 é inquest ionavelmente a melhor versão do Windows que a Microsoft já lançou, e o verdadeiro sucessor do XP." 
 
Tech Radar 
"Nenhuma versão do Windows jamais foi perfeita, mas o Windows 7 é a melhor entre elas." 
 
PC Mag 
"É de longe, de muito longe, o melhor OS que já vimos lançado pela Microsoft." 
 
Wall Street Journal 
"Eu acredito que é a melhor versão do Windows que a Microsoft já produziu." 
 
ElectricPig 
"Com o Windows 7, a Microsoft quer nos fazer acreditar que eles colocaram o seu OS de volta nos tri lhos e, em grande parte, nós sentimos que eles conseguiram." 
 
Engadget 
"Nos pontos onde o Vista parecia uma bagunça completa, o Windows 7 remendou os buracos e agora parece um mecanismo unificado e firme." 
 
Telegraph 
"Windows 7 é o sistema que o Vista deveria ter s ido..." 
 
Hexus 
"Este é o sistema operacional que o Windows Vista deveria ter sido." 
 
Digital Trends 
"...a Microsoft retornou para a sua redenção com o Windows 7, também conhecido como 'aquilo que o Vista deveria ter s ido'." 
 
AP 
"O Windows 7 é um sistema moderno, muito melhorado, que deve conseguir apagar a má impressão deixada pela tentativa anterior, o Vista." 
 
V3 
"...o Windows 7 é o verdadeiro sucessor do Windows XP..." 
 
Federal Computer Week 
"Não nada de errado com o Windows 7 -- e nós sempre acredtamos que o Vista foi um sistema melhor do que a reputação que ele ganhou -- então se um novo sistema sai dele, 
você ganha um ótimo sistema." 
 
PC Pro UK 
"Nós gostamos muito do Windows 7 -- tanto que a decepção com o Vista já está se tornando uma memória distante..." 
 
Technodorm 
"Se você tem a grana para gastar, não há razão para não fazer o upgrade." 
 
Laptop Mag 
"Se o Vista te deixou desiludido com o Windows, nós sugerimos que você faça o upgrade para o Windows 7." 
 
Cult of Mac 
"Preciso ir lavar meus olhos com alvejante." 
 
The Inquirer 
"O Windows 7 é tão bonito e fáci l de usar quanto as coisas da Apple e não te trata como um retardado." 
 
Computer World 
"...f inalmente, chegou a hora de atual izar." 
 
TechWorld 
"O Windows 7 parece um anti-Vista..." 
 



Gizmodo 
"...se você está vindo do XP, o Windows 7 vai parecer uma l inda revolução futurista. Se você está vindo do Vista, basta uma olhadinha no Aero Peek para pensar 'Ei, isso aqui é 
muito melhor!" E se você está vindo de um Mac, você vai—hahahahahah! Ok, sério: mesmo os Mactards terão que diminuir o tom de voz para falar mal disso aqui." 
 
Fonte: http://www.gizmodo.com.br 
 
Confira a dica: 
Ajuste nas configurações do Windows 7 (Seven) para instalar o IDEAGRI. 

 
. 

PONTO DE VISTA

 

Cultura Mista - Diversificação agrícola gera segurança no campo - CLIQUE e leia o ponto de 
vista. 

“A diversificação abre um leque de opções, amplia os relacionamentos e os conhecimentos de culturas correlacionadas. Isto dá 
segurança aos negócios.”. (Maurício Silveira Coelho, Fazenda Santa Luzia, Passos - MG). A fazenda Santa Luzia é parceira do 
IDEAGRI. 

 
No município de Passos, região sudoeste de Minas Gerais, a diversif icação agrícola vem dando certo. Este é o caso do Grupo Cabo Verde, empresa famil iar que existe a mais de 60 
anos e sua administração vem passando de geração em geração. Atualmente o grupo - dir igido por José Coelho Vitor e seus cinco f i lhos - produz milho, soja, café e cr ia gado 
leiteiro, suínos e gado de corte. 
 
São 2.000 hectares de milho, 300 hectares de soja e 500 hectares de café, que caracterizam a diversidade de culturas no negócio do grupo. Para Maurício Si lveira Coelho, um dos 
cinco irmãos, responsável por uma das fazendas do grupo, a Santa Luzia, isto garante uma considerável estabil idade ‘econômica. “A diversi f icação abre um leque de opções, 
amplia os relacionamentos e os conhecimentos de culturas correlacionadas. Isto dá segurança aos negócios.” 
 
Todo o milho produzido é uti l izado para al imentação do gado e dos suínos, o que diminui o r isco de trabalhar com valores muito abaixo do custo de produção. Já a soja cult ivada 
nas propriedades, além de al imentar os animais, serve também como moeda de troca por outras mercadorias que o grupo não produz. “Na pior das hipóteses ainda temos o milho 
ou a soja. Vender ou não vender vai de acordo com as variações de preço do mercado”, af irma Coelho. 
 
Para o produtor, a principal dif iculdade neste sistema de culturas diversas é a instabil idade econômica do país. Por isso, segundo ele, é necessário ter sempre um capital de giro 
para eventuais investimentos ou até mesmo para alavancar os negócios, aproveitando boas oportunidades. Mas, apesar das dif iculdades econômicas, os produtores estão se 
quali f icando e buscando conhecimento para a gestão deste t ipo de negócio, diminuindo assim os r iscos na administração de propriedades que optam pela diversidade de culturas. 
 
As propriedades rurais podem ser classif icadas em especial izadas ou diversif icadas, segundo a Embrapa Agropecuária Oeste. Especial izada é a empresa que tem sua receita 
baseada em uma única at ividade. Já a diversi f icada é aquela que produz vários produtos. A diversif icação agrícola se apresenta como uma boa opção para evitar as incertezas 
cl imáticas, de mercado, pragas e doenças. 
 
Além disso, ela gera uma redução nos custos de produção, bem como a conservação do solo e o controle de possíveis pragas.Outra vantagem da diversi f icação agrícola é a 
uti l ização das máquinas existentes na propriedade em mais de uma atividade, o que melhora o aproveitamento, gerando lucro direta e indiretamente. Segundo o professor Antônio 
Márcio Buainain, do Instituto de Economia da Unicamp, é possível combinar várias atividades no mesmo espaço e no mesmo tempo, em uma mesma propriedade, mas não há uma 
receita e nem um modelo de diversif icação. Depende do tamanho da propriedade, da região, da at ividade produtiva, da disponibil idade de mão-de-obra e de fatores econômicos. 
“Para tanto, é fundamental ampliar os conhecimentos sobre cada cultura a ser implantada e a organização empresarial”, completa Buainain. 
 
Adaptado de “New Holland em Campo”, número 50, ano 12, 2009. 

 
Visite o site da Fazenda Santa Luzia:  www.grupocaboverde.com.br 
 
Com mais de 60 anos de existência, a Fazenda Santa Luzia é considerada uma referência para Passos/MG e região. A tradicional fazenda dedica-se à pecuária leiteira intensiva, 
com modelo próprio de produção a pasto, fornecendo genét ica de ponta da Raça Girolando para o mercado.  
 
O grande lei lão anual da Fazenda Santa Luzia terá sua 9ª edição realizada em abri l  de 2010. Acompanhe as novidades sobre este importante evento do setor. 

 
A Fazenda Santa Luzia é parceira e usuária do IDEAGRI. "Fazenda Santa Luzia - GESTÃO SÉRIA E PROFISSIONAL - O IDEAGRI tem orgulho em participar deste sucesso." 
 
Confira o depoimento sobre o sistema de gestão IDEAGRI: 
 
“O uso do IDEAGRI, como ferramenta de trabalho na Santa Luzia, tem sido revolucionário, pois, além de termos os dados com muito mais rapidez e segurança, passamos a 
levantar índices que, no passado, não tínhamos. Agora, f icou muito mais fáci l  saber onde estamos e programar aonde queremos chegar. O IDEAGRI é, para nós, hoje, muito mais 
que um programa zootécnico, É UMA FERRRAMENTA DE GESTÃO!” 



 
Maurício Silveira Coelho, Produtor Fazenda Santa Luzia, Passos - MG  

 

  

 


