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A vigésima quinta edição do Boletim convida você para o 5º dia de Campo da Fazenda São João. 

O IDEAGRI sites - novo ramo de tecnologia do IDEAGRI - apresenta o site do Feno Santa Helena. O Boletim 
ressalta, ainda, a premiação recebida pela Rasip S. A., fazenda cliente do ideagri, no RS, e traz informações 
sobre a participação do IDEAGRI nas Miniconvenções da Alta. 

Confira também duas dicas especiais: sobre mais uma ferramenta de seleção de animais no IDEAGRI; e sobre 
como evitar o estresse com erros básicos em informática. Não perca o artigo sobre questões ligadas à gestão de 
finanças na empresa. 

 

 

Participe do 5º Dia de campo da Fazenda São João - 11 de setembro - IMPERDÍVEL 

 

A Fazenda São João, do grupo True Type, abrirá suas porteiras no dia 11 de setembro para a 5ª edição de seu tradicional 
dia de campo. O IDEAGRI marcará presença no evento que promove o encontro entre profissionais, produtores e 
estudantes, visando à troca de informações sobre a cadeia do leite. Clique aqui e faça sua inscrição gratuita. 

 

 
 
O Evento 
 
A Fazenda São João, do grupo True Type, vem realizando com muito sucesso um concorrido encontro de profissionais e produtores visando à troca de 
informações, apoio de parceiros e, o que mais importa, vem recebendo a todos de braços abertos! 
 
O Dia de Campo da São João, o "São João em Setembro", é prestigiado por um público superior a 2.500 pessoas. São produtores, veterinários, zootecnistas, 
agrônomos, estudantes da área, empresas ligadas ao agronegócio e profissionais que se dispõem a partilhar um pouco da sua experiência, falar sobre as 
suas dificuldades e buscar soluções. Enfim, uma frenética troca de idéias. 
  



 
  
Este ano, o evento acontecerá no dia 11 de setembro e contará com a presença do Dr. Alysson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, como preletor da palestra magna. Haverá estações de palestras para que assuntos atuais e extremamente interessantes sejam abordados 
por profissionais de respeito no mercado. 
 
Em breve publicaremos aqui a programação completa. Fique ligado! 
  

 
  
Clique aqui e faça sua inscrição! 
  
Os contatos também podem ser feitos através do e-mail: diadecampo2010@rehagro.com.br 
  

 O Banco do Brasil participará do evento e oferecerá créditos especiais aos produtores que visitarem seu stand. 
  
REALIZAÇÃO: 



 
 

  
Clique aqui e visite o site da fazenda. 
  

 
  
A True Type - Fazenda são João é parceira e usuária do IDEAGRI. 
 
Confira o depoimento do médico veterinário responsável pela Fazenda, sobre a utilização do sistema de gestão IDEAGRI: 
 
“O sistema é revolucionário para a pecuária. As informações necessárias são obtidas rapidamente e são confiáveis. Assim, é possível melhorar muito a 
eficiência de trabalho nas fazendas leiteiras. Sem o IDEAGRI, buscávamos informações na fazenda, mas tínhamos dificuldade no levantamento de dados e 
gastávamos muitas horas de serviço com acompanhamentos paralelos.” 
  
 

 
IDEAGRI marca presença nas Miniconvenções da Alta no Sul do país  

 

Encontros técnicos de representates regionais da Alta promoveram discussões construtivas sobre as estratégias da empresa, 
visitas a fazendas parceiras da Alta e a oportunidade de aprofundar os conhecimentos em relação ao sistema de gestão 
IDEAGRI. Clique aqui e saiba mais. 

Os encontros, chamados de Miniconvenções, aconteceram no mês de julho. Participaram dos encontros as regionais da Alta que possuem um mercado 
expressivo das raças leiteiras, concentradas nas maiores bacias leiteiras de nosso país. 
  

 
  
As regionais, os gerentes técnicos, os gerentes distritais e a alta diretoria estiveram reunidos na cidade de Castro, no Paraná, e, posteriormente, na 
cidade de Curitiba. Em Castro, o encontro durou 3 dias, contemplando discussões sobre as estratégias da empresa e visitas a 3 grandes fazendas parceiras 
da Alta. 
 
A primeira fazenda visitada foi a Rhoelandt, de propriedade do parceiro Alta Ronald Rabbers. Lá ,os participantes do encontro puderam ver inúmeras 
filhas de touros Alta com destaque para progênie de Baxter, Wildman, Armstead, Outbond, Mac e Minister. A Fazenda Rhoelandt é parceira e usuária do 
IDEAGRI. 
  

 
  
Posteriormente, os integrantes foram para a Fazenda do Sr. Hans Jan Groenwold, criador do famoso touro Fini Wildman, em coleta na Alta e um dos 
líderes de vendas no Brasil. O Sr. Hans é o atual presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e mostrou um seleto grupo 
de progênie com genética Alta. 
  



 
  
As visitas terminaram na Fazenda do Sr. Hugo José Fittkau, onde vários animais filhas de touros Alta foram apresentadas. O sistema de controle utilizado 
pela fazenda é o IDEAGRI, motivo de orgulho para a empresa. 
  

 
  
Na sequência, foi realizado o encontro na cidade de Curitiba, onde, durante mais 2 dias outros grupos se reuniram. 
  
“Eventos como esse mostram a transparência com que a Alta trabalha com seus colaboradores e parceiros. Ter a oportunidade de unir um grupo seleto e 
visitar fazendas modelo, vendo o fruto de nosso trabalho, nos ensina muito sobre a importância de se ter uma equipe técnica comercial de muita 
qualidade. Por isso a Alta investe pesado em treinamento” complementa Tiago Carrara – Gerente de Mercado. 
 

 
Conheça o novo portal do Feno Santa Helena - produtos, orçamentos, artigos e muito mais! 

 

A Fazenda Santa Helena é a maior produtora de feno no Brasil. O lema da fazenda é produzir feno com qualidade 
diferenciada e entrega marcada. Acesse o novo portal da empresa, elaborado com o intuito de aprimorar o relacionamento 
com os clientes. A parte tecnológica do site é de responsabilidade do IDEAGRI, que apresenta, através deste lançamento, 
seu mais novo ramo de atuação - desenvolvimento de portais inteligentes. Clique aqui e conheça o portal. 

A Fazenda Santa Helena há 13 anos vem revolucionando a produção de feno no Brasil e encantando seus clientes, principalmente pela qualidade das 
mudas e feno de Tifton 85, resultando em uma ótima alternativa para você, que necessita deste produto de qualidade o ano inteiro. 
  
Atualmente, a Fazenda encontra-se no posto de maior produtora de feno do país. A explicação do que faz desta propriedade referência na atividade está 
na equipe altamente treinada e motivada a entregar um produto diferenciado no mercado, no acompanhamento agronômico e veterinário, nos fardos mais 
densos, gerando economia no frete, além da utilização de alta tecnologia desde a frota de tratores e máquinas até a ampla área irrigada e armazenagem.  
  
A pontualidade na entrega e o suporte da equipe pós-venda da fazenda garantem a satisfação de seus clientes. 
  
Acesse www.fenosantahelena.com.br e conheça o novo site. 
  
Para informações sobre os serviços de desenvolvimento de sites oferecidos pelo IDEAGRI, entre em contato com nossa equipe: 
ideagri@ideagri.com.br (31)3344-3213 

 
  

 
A Fazenda Santa Helena é usuária e parceira do sistema de gestão IDEAGRI. 
  

 
  



 
 

 
A qualidade Rasip coloca sabores na mesa e orgulho no coração  

 

A Rasip Conquistou o Troféu Bronze no PGQP (Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade), fruto de todo seu 
investimento e planejamento estratégico que refletem um espírito corporativo bastante sólido e unido. A equipe IDEAGRI 
parabeniza nossa cliente e parceira pela importante conquista.Clique aqui e veja os detalhes. 

  



 
  
  

 
A Rasip utiliza o sistema de gestão IDEAGRI para gerenciamento da Pecuária Leiteira - confira o depoimento: 
  
  
“O IDEAGRI é uma ferramenta que, de forma simples, consegue atender às necessidades de todos os integrantes da nossa equipe. O sistema consegue 
proporcionar rapidamente os mais variados relatórios, permitindo uma rápida tomada de decisões. O IDEAGRI apresenta ainda uma equipe altamente 
qualificada que auxilia e esclarece eventuais dúvidas que possam surgir.” 
  
Ricardo Luis Snel Zanettini, Médico Veterinário Rasip Agropastoril, Vacaria - RS 
  

 
  
 

 
Ganhe tempo na seleção de animais em diferentes telas do IDEAGRI 

 

Aprenda a utilizar a ferramenta “Aplicar selecionados -> Selecionados” para facilitar os lançamentos em diferentes telas, 
tornando o lançamento de dados mais dinâmico e fácil. A funcionalidade garante a economia do tempo necessário à 
realização das tarefas diárias. Clique aqui e acompanhe o passo-a-passo. 

A seguir, confira o passo-a-passo da funcionalidade desta ferramenta: 
 
1) Em qualquer tela de lançamento, selecione os animais que serão incluídos em uma nova rotina. 
Para selecionar os animais, clique no campo “Ação” localizado antes do número ou nome do animal. 



 
  
2) Após seleção dos animais, clique no botão “Copiar”. 



 
  
3) Realize normalmente a rotina de lançamentos.  
Ao abrir a tela da próxima rotina, clique no botão “Aplicar selecionados > Selecionados”. 



 
  
4) Os animais que foram selecionados na rotina anterior estarão disponíveis no grid. 



 
  
5) Realize a rotina de lançamentos normalmente. 
 
Com a utilização desta ferramenta os lançamentos são realizados de maneira dinâmica e com muita eficiência. 
 
Gostou desta dica? Clique e confira também a dica referente à funcionalidade do botão “Aplicar selecionados -> Gravados”. 
  

 
  
 

 
10 erros básicos que podem estragar o seu dia e o seu computador  

 

Esta é uma lista de erros previsíveis e facilmente evitáveis, que os usuários cometem frequentemente em seus 
computadores, muitas vezes com consequências nada agradáveis. Clique aqui e leia o conteúdo completo. 

Todo ser humano erra e usuário de computador não é exceção. Pressionando a combinação errada de teclas ou clicando "sim" quando deveria ser "não" 
pode acontecer uma perda de tempo - alguns minutos ou muitas horas. 
  
Alguns usuários novatos acreditam que, clicando no lugar errado, podem destruir o computador de maneira irreversível, mas, a não ser que ele "clique 
com uma marreta de 5 Kg" no gabinete, as conseqüências geralmente são banais. 
  
Esta é uma lista de erros previsíveis e facilmente evitáveis, que os usuários cometem frequentemente em seus computadores, muitas vezes com 



consequências nada agradáveis.  
 

Erro número 1 – Ignorar cópias de segurança 
Muito bem, você fez tudo certinho, mas um raio fritou seu computador com tudo o que havia nele. Pode acontecer. Não adianta deitar no chão, espernear 
e chorar. Sua única salvação será ter uma cópia de segurança de seus dados, de preferência atualizada. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, 
utilizando-se pastas na rede, pen drives, CDs, DVDs, HDs externos, servidores de dados na internet, etc. Estas cópias de segurança podem ficar 
assustadoramente grandes. É preciso então separar o que é essencial do que não é na hora de salvar seus dados. É fundamental organizar seus arquivos de 
acordo com a importância, fazendo mais frequentemente cópias de segurança daqueles arquivos que forem os mais importantes. Uma boa opção são os 
sistemas de sincronização de cópias de segurança, que detectam e fazem backups apenas dos arquivos que foram alterados. Vale a pena também fazer 
uma cópia do sistema com programas como “ghost” ou “clone” isso evita o tedioso e demorado trabalho de reinstalação após o desastre. Não é tão difícil. 
Com um pouco de disciplina e planejamento é possível evitar as armadilhas da informática e se recuperar facilmente de desastres potencialmente 
catastróficos.  
 

Erro número 2 – Escolher senhas inseguras 
Um erro comum que pode deixá-lo exposto a ataques é o uso de senhas inseguras. Mesmo que você não esteja em uma rede onde um administrador chato 
lhe force a escolher senhas seguras e a trocá-las regularmente, faça isso por conta própria. Não use senhas fáceis de descobrir como sua data de 
aniversário, telefone, número do RG, nome dos filhos, etc. Use senhas longas com no mínimo 8 caracteres. Quanto maior melhor. Não use palavras do 
dicionário e sim combinações de números, símbolos, letras maiúsculas e minúsculas. Se a senha for longa e difícil de lembrar, também não vai ser muito 
útil. Crie senhas com frases fáceis de lembrar como “Às vezes no silêncio da noite” que se transforma em “(Avzn5dn)”. Não use esta. A partir de agora ela 
é insegura. 
 

Erro número 3 – Compartilhar pastas e afins 
Eu sei que o padre falou que devemos compartilhar, mas compartilhamento em rede de computadores pode te expor ao perigo. Se você tem o 
compartilhamento de arquivos e impressora habilitados, outras pessoas podem acessar remotamente seu computador e seus dados, mesmo que você não 
tenha compartilhado nenhuma pasta. O Windows tem compartilhamentos administrativos ocultos que permitem que um invasor esperto faça uso deles 
para entrar em seu computador. Para se prevenir disso, desligue o compartilhamento de arquivos e impressora, principalmente se você acessa com seu 
laptop redes públicas como hotéis, aeroportos, etc. Se você precisar compartilhar, proteja seus dados ajustando as permissões de compartilhamento e de 
segurança NTFS, e faça uso de senhas seguras nas contas de usuário do seu computador. 
 

Erro número 4 – Clicar em links da internet ou no email 
Clicar em arquivos anexados às mensagens não é a única maneira de encontrar problemas. Clicar em hiperlinks de mensagens e de páginas da Internet 
pode levar você a páginas da internet que contém todo tipo de programas maliciosos, que são executados sem que o usuário se dê conta. Eles podem 
apagar completamente seus arquivos ou instalar um programa em seu computador para que um hacker possa controlá-lo à distância. Clicar no link errado 
também pode levá-lo a páginas de pornografia ou programas ou música pirateada, que podem lhe dar problemas se você usa o micro a partir do trabalho. 
Pense antes de clicar, um link pode não ser o que parece. Passe o mouse sem clicar por sobre o link e verifique na barra de status para onde o link aponta 
realmente. Um link www.uol.com.br pode estar apontando para www.pudim.com.br. Preste atenção antes de clicar. 
 

Erro número 5 – Abrir arquivos anexados 



Algumas pessoas não têm salvação, quando recebem uma mensagem com um arquivo anexado, agem como se ganhassem um presente. Abrem correndo 
para ver o que tem dentro. Assim como o pacote que aparece na porta de sua casa e pode ser uma bomba, o arquivo que veio anexado a sua mensagem 
pode conter um programa que apagará seus arquivos, danificará o seu sistema operacional ou ainda poderá mandar um vírus para cada pessoa em sua 
agenda de email. Antigamente, arquivos texto e fotos eram seguros, mas não são mais. A extensão do arquivo pode estar oculta, o arquivo 
“leiame.txt.exe” pode aparecer como “leiame.txt” em sua tela. Apenas abra um arquivo anexado se o mesmo vem de uma pessoa confiável e se você 
estiver esperando aquele arquivo. Mesmo que o arquivo venha de uma pessoa confiável, é possível que o computador daquela pessoa esteja infectado com 
vírus sem que ela saiba ou que o nome do remetente tenha sido falsificado por um vírus em uma terceira máquina infectada. 
 

Erro número 6 – Deixar os discos cheios e fragmentados 
Um dos resultados de ficar instalando e desinstalado programas, copiando e apagando coisas do seu disco rígido, é que ele vai ficar fragmentado. A 
fragmentação acontece por causa da maneira que os dados são gravados no disco: em um disco novo e vazio, quando você salva um arquivo ele é guardado 
em seções contínuas chamadas clusters. Quando você apaga um arquivo que ocupava 5 clusters e grava no lugar um arquivo que ocupa 8 clusters, o 
sistema grava os primeiros 5 clusters no espaço vazio e procura o próximo cluster vazio para gravar os dados restantes. Isto deixa o arquivo fragmentado 
ou dividido. Para acessar este arquivo o sistema não vai encontrar o arquivo em um só lugar então vai buscar as partes onde elas estiverem, em locais 
diferentes do disco. Se o arquivo for um programa ele vai ficar muito lento. Um disco bastante fragmentado vai ficar lento como uma carroça. O Windows 
tem um desfragmentador que pode ser utilizado de tempos em tempos para reorganizar o disco juntando os arquivos novamente em blocos contínuos. 
Outra causa de desempenho ruim e erros inexplicáveis é o disco cheio. Muitos programas criam arquivos temporários que precisam de um espaço extra no 
disco para funcionar. Você pode usar a ferramenta de limpeza de disco do Windows para apagar arquivos raramente usados ou apagar manualmente 
arquivos que não são mais necessários em suas pastas pessoais. 
 

Erro número 7 – Instalar e desinstalar todo tipo de programas, inclusive versões de teste 
Se você gosta de estar à frente de todos, então, frequentemente, instala novos programas. Programas de demonstração são gratuitos e oferecem a chance 
de saber as novidades que serão lançadas na próxima versão de algum programa, antes que ele esteja disponível para venda. Existem também muitos 
programas shareware e freeware que podem ser baixados da Internet e instalados, disponibilizados pelos próprios autores. Eu sei que você nunca faria 
isso, mas existem até usuários que usam programas piratas em seus computadores! Mesmo que você só instale programas legais e registrados, muitas 
instalações e desinstalações podem abarrotar o registro do sistema de dados obsoletos. Isto vai deixando o sistema cada vez mais lento, com o tempo. 
Você deve instalar somente os programas que você realmente usa, com programas originais, de qualidade, e tente minimizar o número de instalações e 
desinstalações. 
 

Erro número 8 – Negligenciar a atualização do antivírus ou do antispyware e atualizações de segurança do sistema 
operacional 
Vamos reconhecer, os programas antivírus são um estorvo: bloqueiam aplicativos que você quer usar, você tem que desligar sempre que vai instalar um 
novo programa, e eles têm que ser atualizados com frequência para serem úteis. Parece que estão sempre expirando e você, em muitos casos, tem que 
pagar uma taxa para renovar. Mas hoje em dia você não pode ficar sem a proteção de um antivírus. Os antivírus detectam – cavalos-de-tróia, vermes, 
vírus, etc. – que não só podem estragar seu computador, mas podem também se espalhar através do seu computador e por toda a rede a qual você esteja 
conectado. Spywares são outra ameaça em crescimento; são programas que se instalam em seu computador (geralmente sem o seu conhecimento) e 
coletam informações do seu sistema, que é enviada para o autor do spyware para fins que só ele sabe. Programas antivírus geralmente não detectam 
spyware, por isso é recomendável se ter um programa exclusivo para detectar e remover estas pragas. Não devemos esquecer que o sistema operacional 
também tem atualizações de segurança, que consertam falhas de segurança que foram descobertas recentemente pelos programadores. Estas falhas 
podem ser utilizadas por pessoas mal intencionadas para invadir seu computador e usá-lo de maneira indevida e sem o seu conhecimento. Programe seu 
computador para verificar semanalmente a existência de atualizações e observe os avisos e instruções para que elas sejam instaladas. 
 

Erro número 9 – Surfar na Internet sem um firewall 
Muitos usuários plugam seus computadores em um cabo de rede conectado à Internet sem se dar conta que estão correndo o risco de que vírus e/ou 
invasores possam ter acesso à máquina. Toda conexão com a Internet deveria ser protegida por um firewall: que já existe dentro do seu roteador ou 
modem de internet; um servidor na rede servido de firewall; ou um firewall pessoal instalado em seu computador, como o firewall que vem com o 
Windows, ou outro como o Zone Alarm. Uma grande vantagem do firewall pessoal em computadores portáteis é que você sabe que ele irá protegê-lo, 



mesmo quando estiver conectando em uma rede não confiável. Mas você deve se assegurar que está com a versão mais atual, e configurada da maneira 
mais segura. 
 

Erro número 10 – Ligar o computador na tomada sem um filtro de linha 
Você pode argumentar: “Mas eu tenho um estabilizador!” Ele fica fazendo tique-tique em baixo da mesa!” Jogue fora seu estabilizador e substitua-o por 
um filtro de linha. O problema é a maneira como estes “estabilizadores” funcionam, ligando e desligando relês, que provocam surtos de tensão a cada 
variação da rede elétrica. Estes surtos de tensão avariam memórias, corrompem os dados dos discos e provocam o travamento do computador, impedindo 
até que o computador carregue o sistema operacional. O computador é bastante tolerante à variação de tensão da rede elétrica, mas tem uma tolerância 
muito baixa a surtos de tensão, como os gerados por ar-condicionado, secador de cabelo, aquecedor elétrico, ferro de passar roupa e estabilizadores 
baratos. A função do filtro de linha é atenuar estes surtos de tensão até o nível que o computador possa ignorá-lo. Compre o melhor filtro de linha que 
puder. Eles custam bem menos que um estabilizador e são muito mais úteis. Se puder, compre um no-break e configure-o para desligar o computador 
quando as baterias estiverem abaixo de 20%. O no-break, então, vai fechar os seus arquivos e desligar o computador da maneira correta. É a solução 
definitiva para os problemas com a rede elétrica. 
  
Traduzido e adaptado por Silvio Pomin; do artigo de Debra Littlejohn Shinder e baseado no “Top ten list of David Letterman’s late show” 
  

 
http://www.icmc.usp.br 
 

 
Grandes questões ligadas à gestão de finanças em uma propriedade rural  

 

O artigo aborda metodologias de apuração e controle financeiro e econômico dos negócios. As ferramentas de gestão 
financeira e econômica são fundamentos que devem estar presentes em qualquer sistema produtivo, seja ele pequeno, 
médio ou grande. Clique aqui e confira o artigo completo. 

Este artigo tem como objetivo discutir questões ligadas à metodologia, apuração e meios para contabilização e uso dos controles financeiros e econômicos nas 
empresas rurais. 
  
Para que serve um controle de finanças dentro de uma empresa? 
  
O mercado mundial, principalmente o do agronegócio, tem passado por grandes mudanças. Essas mudanças estão diretamente ligadas aos avanços 
tecnológicos e, principalmente, à melhoria de qualidade do produto final. Outros fatores, tais como custos dos insumos usados na produção e meios como 
estes insumos são transportados, interferem no valor final do produto. No entanto, o produtor rural, o gestor e o técnico não conseguem repassar seus custos 
aos produtos agropecuários. 
  
Considerando que a grande maioria dos produtos agropecuários são commodities, ou seja, produtos com preços estabelecidos pelo mercado, é interessante 
que o gestor use ferramentas que possibilitem previsões de caixa, tracem melhores estratégias de compra, mostrem análises de custos e outros fatores, para 
tornar a atividade competitiva ao mercado. Quando os controles financeiros e zootécnicos são bem feitos, a empresa se torna competitiva. 
  

 
  
Como iniciar um controle de finanças? 
  
Antes de começar um trabalho de controle de finanças em uma empresa, as prioridades devem ser avaliadas. Estas questões resumem-se em saber quais as 
expectativas e necessidades. O início do trabalho de controle de finanças, na maioria dos casos, faz com que a empresa passe por grandes mudanças. O 
empresário e os responsáveis pelos controles dentro da fazenda precisam estar cientes destas mudanças para que sejam os pontos de apoio dentro do 
processo. É uma tarefa difícil e ao mesmo tempo essencial ao trabalho que será realizado na empresa.    
  
Após apurar a necessidade da empresa, é hora de buscar o foco inicial do trabalho, traçando um cronograma que definirá qual método será utilizado. Este 
cronograma nada mais é que o espelho da necessidade da empresa. Neste início, busca-se saber se a empresa está preocupada em descobrir qual o custo em 
R$/unidade produzida (controle de custo); se o interesse é dar foco ao caixa da empresa, programando recebimentos e pagamentos (fluxo de caixa); ou ainda, 
focar no ponto que mostra o comportamento da empresa dentro de um período estabelecido (orçamento anual), permitindo que se tracem estratégias de 
venda, de animais e leite, por exemplo, bem como de compra de insumos. 
  
Quais são as principais dificuldades em desenvolver um trabalho de finanças? 
  
É preciso definir os responsáveis pelos controles dentro da empresa. As pessoas somente executam com eficiência suas tarefas quando as conhecem em 
detalhes e sabem a importância do que estão fazendo. Os dados coletados por essas pessoas serão transformados em informações que, por sua vez, fazem 
parte das análises financeiras e econômicas. Fica clara, assim, a exigência de que estes dados sejam confiáveis e seguros. 
  
Não se deve tentar fazer tudo de uma só vez. Estabeleça um cronograma. Lembre-se de que quanto maior o numero de informações necessárias, maior deve 



ser a dedicação das pessoas envolvidas. 
  
Considerações importantes no início do trabalho: 
• Qual é a estrutura física da propriedade? 
• Qual o perfil da mão-de-obra envolvida? 
• Já existe controle de estoque? 
• Qual o grau de informatização? 
• Quais as ferramentas (softwares, equipamentos) disponíveis? Quais serão necessárias? 
  
Essas e outras perguntas devem ser feitas visando estabelecer a necessidade e definição de recursos. 
  
Quais são os principais itens trabalhados nas finanças de uma empresa rural? 
  
Dentre os métodos de gestão administrativa, com foco em controles financeiros, destacam-se:  
• Controle de custos; 
• Fluxo de caixa; 
• Plano orçamentário. 
  

 
  
Fluxo de caixa 
  
Mostra uma visão financeira. Tem a finalidade de contabilizar as receitas e despesas, funcionando, assim, como uma grande agenda financeira. Identifica 
data, valor, fornecedor, clientes e saldo em conta.  
  
Uma vantagem adicional é que, quando as receitas e despesas são classificadas, há uma visão gerencial das informações.  
  
Seu uso direciona a dinâmica de recebimentos e pagamentos. O sucesso na contabilização e uso do fluxo de caixa é fundamentado na agilidade em 
contabilizar as informações, realizar a conciliação bancária e no nível de dedicação dos gestores. 
  
Veja um exemplo gráfico de acompanhamento de fluxo de caixa: 
  



 
  
Fonte: IDEAGRI 
  
Plano orçamentário 
  
Mostra uma visão de futuro. Seu objetivo é ser uma referência na projeção das receitas e despesas previstas, fundamentadas em parâmetros técnicos e 
análises de mercado.  
  
O orçamento aplica-se como a projeção de grandes metas. As avaliações das receitas e despesas previstas versus realizadas predizem com agilidade as ações a 
serem efetuadas.  
  
O plano orçamentário deve ser o “patrão” da propriedade. O orçamento é que irá direcionar as estratégias de compra, venda, investimentos, distribuição de 
resultado e, até mesmo, captação de recursos. A chave para o sucesso do orçamento está no amplo conhecimento das tendências de mercado e interação 
entre técnicos e gestores. 
  
Veja um exemplo gráfico de acompanhamento de planejamento orçamentário: 
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Custo de produção 
  
Mostra uma visão de consumo. Os dados são gerados quando se aplica/utiliza insumos e serviços.  
  
Possibilita individualizar resultados das diversas atividades produtivas, contabiliza e informa quais são os gastos diretos e indiretos, custos fixos e variáveis, 
depreciações, custo econômico e ponto de equilíbrio produtivo.  
  
O seu principal objetivo é consolidar uma análise econômica da atividade. Seu uso fundamenta ferramentas de gestão, identificando pontos de eficiência e 
ineficiência e direciona possíveis ações corretivas dentro do sistema produtivo. Mediante depreciações, provisiona recursos para se reinvestir na atividade. 
Aspectos como coleta correta de dados e padrão de metodologia são os pontos limitantes e cabíveis de falha. 
  
Para a realização do controle de custos da empresa, a junção de três ações é fundamental: 
1. Gestão de estoque; 
2. Gestão dos índices zootécnicos; 
3. Boa estratégia de compras. 
  
Veja um exemplo gráfico de apuração de custos: 
  



 
  
Fonte: IDEAGRI 
  
Conclusão 
  
O principal intuito das ações é a geração de resultados eficazes e mensuráveis. Os controles permitirão que o produtor rural tenha uma nova visão 
administrativa de seus negócios, passando a atuar como empresário rural e a tratar sua propriedade como empresa. 
  
  

 
  
O artigo foi adaptado por Heloise Duarte, equipe IDEAGRI, a partir de material publicado por Felipe Cury, originalmente no site www.rehagro.com.br. 
  
  
 

 
 


