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Administrar bem, lucrar sempre. Administrador: papéis, 
processos e resultados 
Hoje, a solução de muitos dos complexos problemas que afligem o 
mundo moderno reside na administração. Gerir, aglutinar e utilizar 
recursos escassos, de forma cada vez melhor, rumo à excelência são 
objetivos de todas as organizações que buscam atingir suas metas. 
Acompanhe esta série de artigos que propõem uma visão sobre 
diversos conceitos e ferramentas aplicáveis pelo administrador na 
execução de seu papel organizacional. (Texto 1). Clique e fique por 
dentro. 

 

Educação à distância ReHAgro - tudo em um só lugar - 
confira os cursos disponíveis em 2011 
Como no agronegócio, muitas vezes, as pessoas encontram-se em 
lugares distantes dos centros urbanos e existe a dificuldade em se 
deslocar e destinar tempo para realização de cursos e 
aperfeiçoamento profissional, a Educação a Distância ReHAgro veio 
para suprir essa lacuna. Por meio dessa modalidade, é possível se 
capacitar e tornar-se mais competitivo no mercado, sem precisar 
alterar sua rotina. Clique e programe-se. 

 

Alta comercializa 10 milhões de doses de Sêmen em 
2010 
A Alta Genetics anunciou que as vendas mundiais de sêmen da 
empresa alcançaram, em 2010, a marca das 10 milhões de doses. O 
resultado foi divulgado pelo presidente internacional da Alta, Cees 
Hartmans, em comunicado enviado a todos os funcionários da 
empresa no mundo. Para ele, o resultado deste sucesso é uma 
mistura da qualidade genética dos reprodutores da empresa, aliada 
ao desempenho profissional do time que integra a empresa. Clique e 
saiba mais. 

 

Conheça o IMO e acesse: Skype, MSN, Facebook e 
MySpace diretamente do navegador de internet 
O IMO Chat é um aplicativo web gratuito que lhe permite realizar 
chats de texto, voz e vídeo com seus amigos do MSN, Skype, dentre 
outros, direto pelo navegador, sem que você precise instalar 
programas em seu computador. Ele é capaz de vincular suas contas 
do MSN, Skype, Yahoo, Google Talk, Facebook, AIM/ICQ, Jabber e 
MySpace. Dessa forma, você só precisa digitar um login para 
acessar todas as suas contas. Clique e veja os detalhes. 

 

Utilize de forma completa as rotinas relacionadas à 
mastite no IDEAGRI e aprimore seus controles 
A mastite é um dos maiores problemas sanitários, senão o maior, 
que determina grande prejuízo econômico na atividade leiteira – 
aprenda a utilizar, de forma completa, os controles relacionados à 
mastite no IDEAGRI e acompanhe relatórios para coleta de dados e 
análises de: prevalência de mastite clínica, eficiência de 
tratamentos, histórico de saúde de úbere, cultivos microbiológicos e 
muito mais. Clique e confira a dica. 

 

A pecuária não é a vilã do aquecimento, por José de 
Assis Belisário 
 

  
A trigésima edição do Boletim 
dá início a uma série de artigos 
que propõem uma visão sobre 
diversos conceitos e 
ferramentas aplicáveis pelo 
administrador na execução de 
seu papel organizacional. 

Confira a programação do EAD 
ReHAgro para 2011. O 
informativo destaca a marca de 
10 milhões de doses de sêmen 
comercializadas pela Alta no 
mundo. Leia também o ponto de 
vista sobre aquecimento global 
x pecuária. 

Aproveite a dica especial sobre 
o lançamento de mastite e 
tratamentos no IDEAGRI e 
conheça o prático IMO. 

 

 
 

 

 

RELATÓRIOS IDEAGRI: Portfólio completo  

 

DEPOIMENTOS: Opinião de quem usa e indica  

 

Faça contato com nossa equipe  

 

Conheça nossa empresa  

 

  

O IDEAGRI é uma empresa inovadora 
no ramo de tecnologia da 
informação. Seu foco principal é a 
prestação de serviços voltada para o 
agronegócio. 

O IDEAGRI é fruto da parceria entre 
empresas de excelência em suas 
áreas de atuação: ALTA GENETICS, 
LINKCOM e REHAGRO. 

O negócio do IDEAGRI é gerar 
informações rápidas e confiáveis para 
o agronegócio, transformando dados 
técnicos e financeiros em indicadores 
para a tomada de decisão. 

 

 

 

 



Os produtores rurais estão sendo vistos como os grandes 
responsáveis pelo aquecimento global. Isso, de algum modo, está 
“demonizando” o setor produtivo. Vários são os pesquisadores 
contrários a estas afirmações e que saem na defesa da pecuária, 
inclusive os da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). A melhor atitude que o produtor tem a tomar é se 
informar e buscar conhecimento, pois este é o melhor caminho para 
desmistificar a imagem negativa do setor. Clique e leia o ponto de 
vista completo.  
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Administrar bem, lucrar sempre. Administrador: papéis, processos e resultados  

por IDEAGRI 

 
A administração tornou-se o principal desafio para o mundo dos negócios e para todas as organizações que dele participam. O 
administrador passou a ser o elemento fundamental para a sobrevivência e sucesso das organizações, qualquer que seja o nível 
administrativo em que esteja situado. O administrador utiliza o processo administrativo de planejar, organizar, dirigir e 
controlar a ação organizacional para alcançar resultados (eficácia) e fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis 
(eficiência). Para tanto, as habilidades do administrador devem ser aprimoradas de modo que ele possa desempenhar todos os 
papéis dentro da sua organização. 
  
Administrar é fazer acontecer 
 
Administrar não significa simplesmente executar tarefas ou operações, mas fazer com que elas sejam executadas por outras 
pessoas em conjunto e de maneira satisfatória e que traga resultados. O administrador não é o que faz, mas o que faz fazer. A 
administração faz as coisas acontecerem através das pessoas em conjunto para permitir que as organizações alcancem sucesso 
em suas estratégias e operações. Na realidade, a administração não é uma ciência exata, mas uma ciência social, pois ela lida  
com negócios e organizações basicamente através de pessoas e conceitos. 
  
A eficiência e a eficácia 
  

  
Fig.1: Análise da qualidade da utilização dos recursos em relação ao grau de alcance dos objetivos. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 

  
Processo Administrativo 
  
Processo significa uma sequência de ações que se sucedem para chegar a um determinado ponto. Uma maneira sistemática de 
fazer as coisas. É um meio, método ou maneira de conduzir certas atividades. A administração é um processo, posto que todos 
os administradores, independentemente de seus níveis ou funções, se engajam continuamente em certas atividades inter-



relacionadas – como planejar, organizar, dirigir e controlar – para alcançar os objetivos desejados. Assim, o processo 
administrativo é o conjunto e sequência das funções administrativas.  
  

 
Fig.2: O Processo Administrativo. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 

  
Habilidades e Papéis do Administrador 
 
O sucesso do administrador depende mais do seu desempenho do que de seus traços particulares de personalidade, ou seja, 
daquilo que ele faz e não daquilo que ele é. E o seu desempenho é o resultado de certas habilidades que o administrador possu i 
e utiliza. Uma habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação e que resulta em um desempenho desejado. 
  

 
Fig.3: Habilidades do administrador. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 



  
Um papel é um conjunto de expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa. Cada papel representa 
atividades que os administradores conduzem para cumprir as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar.  
  

 
Fig.4: Papeis administrativos. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 

  
Análise 
 
As competências do administrador - que são as qualidades que o fazem capaz de analisar uma situação, apresentar soluções e 
resolver assuntos ou problemas - constituem o seu maior patrimônio pessoal, seu capital intelectual e sua maior riqueza. 
Todavia, num mundo em constante mudança e transformação, a aquisição de uma nova competência pode significar o abandono 
de outra competência que se tornou velha e ultrapassada. O segredo está em adquirir competências duráveis, isto é, que mesmo 
em tempos de rápida mudança, não se tornem descartáveis e nem obsoletas. Diante de todos esses desafios, o administrador, 
para ser bem-sucedido profissionalmente, precisa desenvolver: conhecimento, perspectiva e atitude; agregar estes 
desenvolvimentos às suas habilidades e, como consequência disto, obter sucesso. 
  



 
Fig.5: Os recursos do administrador de sucesso. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 

  
Conceitos-chave 
- ADMINISTRAÇÃO - É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para alcançar 
determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz.  
- ATITUDE - Significa o comportamento diante das situações, o estilo pessoal e a determinação de fazer as coisas acontecerem. 
- CONHECIMENTO - Significa o acervo de informações teorias, conceitos, ideias, experiências e aprendizagens a respeito da área 
de atuação. 
- CONTROLE - É a função administrativa que monitora as atividades para manter a organização no caminho para o alcance dos 
objetivos, permitindo as correções necessárias. 
- DIREÇÃO - É a função administrativa que utiliza a influência para ativar e motivar as pessoas no sentido de alcançar objetivos 
organizacionais. 
- EFICÁCIA - Significa atingir objetivos e resultados. Um trabalho eficaz é um trabalho proveitoso e bem-sucedido. 
- EFICIÊNCIA - Significa fazer bem e corretamente as coisas. O trabalho eficiente é um trabalho bem executado. 
- NÍVEL INSTITUCIONAL - É o nível administrativo mais elevado e aberto da organização pelo fato de interagir com o ambiente 
externo. 
- NÍVEL INTERMEDIÁRIO - É o nível administrativo que serve de ligação entre o nível institucional e o nível operacional. É 
geralmente ocupado por gerentes. 
- NÍVEL OPERACIONAL - É o nível administrativo mais baixo da organização e que cuida da execução das tarefas e atividades 
quotidianas. 
- ORGANIZAÇÃO - É a função administrativa de arranjar e alocar o trabalho, autoridade e recursos entre os membros de uma 
organização visando o alcance dos objetivos organizacionais. 
- PERSPECTIVA - Significa a capacidade de colocar o conhecimento em ação, de transformar a teoria em prática e de resolver 
problemas. 
- PLANEJAMENTO - É a função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários para 
alcançá-los adequadamente. 
  
REFERÊNCIA 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. Elsevier: Rio de Janeiro, 2004. 

 
  

Educação à distância ReHAgro - tudo em um só lugar - confira os cursos 
disponíveis e faça a sua programação para 2011  

por IDEAGRI 

 
Como no agronegócio, muitas vezes, as pessoas encontram-se em lugares distantes dos centros urbanos e existe a dificuldade em 
se deslocar e destinar tempo para realização de cursos e aperfeiçoamento profissional, a Educação a Distância ReHAgro veio 



para suprir essa lacuna. Por meio dessa modalidade, é possível se capacitar e tornar-se mais competitivo no mercado, sem 
precisar alterar sua rotina. 
  
O EAD se adapta ao seu ritmo e sua disponibilidade de estudo. A solução de dúvidas e a troca de experiências com outras 
pessoas permitem a riqueza de uma sala de aula comum, porém com a tranquilidade de poder participar no momento que 
desejar. Isso é possível através da internet, em qualquer horário e de qualquer lugar onde ela esteja disponível. Nossos cursos 
de Educação a distância são formatados conforme as mais modernas técnicas e conceitos aplicáveis às plataformas de EAD. O 
aluno contará com tutorias técnicas e pedagógicas; atendimento on-line e professor à disposição para acompanhamento. 
  
No Brasil, já são mais de 3 milhões de alunos matriculados em cursos na modalidade EAD. Isso significa que um em cada oitenta  
brasileiros já estudou por EAD. Venha fazer parte desse time! 
 

 
 Metodologia de ensino inovadora, com locuções, animações, esquemas, imagens e outros recursos que facilitam o aprendizado 
 Acesso à metodologia de trabalho do ReHAgro 
 Acesso a conteúdos práticos e grande aplicabilidade no campo 
 Tutores atuantes, que propõe discussões e solucionam suas dúvidas 
 Oportunidade de troca de experiência com os demais participantes do curso e ampliar sua rede de relacionamentos 
 Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Caso tenha interesse em algum destes cursos ou deseje sugerir um tema para o desenvolvimento de um curso, entre em contato 
conosco pelo email rehagro@rehagro.com.br. 
  
Para informações completas, acesse http://www.rehagro.com.br/ead 
  

 
  

Alta comercializa 10 milhões de doses de Sêmen em 2010 
por IDEAGRI 

 



A Alta Genetics anunciou que as vendas mundiais de sêmen da empresa alcançaram, em 2010, a marca das 10 milhões de doses. 
O resultado foi divulgado pelo presidente internacional da Alta, Cees Hartmans, em comunicado enviado a todos os funcionários 
da empresa no mundo. Para ele, o resultado deste sucesso é uma mistura da qualidade genética dos reprodutores da empresa, 
aliada ao desempenho profissional do time que integra a empresa, “Eu só posso me curvar e aplaudir toda a empresa por mais 
essa conquista. Vejo também que cada vez mais clientes desejam fazer negócios com a Alta, na verdade temos um puro reflexo 
do sucesso, da realização e do respeito pelas pessoas da Alta”, comentou Hartmans na nota divulgada. 
  
Com centrais na Holanda, China, Argentina, Estados Unidos, Canadá e Brasil, a Alta exporta sêmen para mais de 70 países em 
todo o mundo. A marca das 10 milhões de doses reflete um crescimento no mercado mundial que consolida o trabalho da 
empresa. Para Heverardo Rezende de Carvalho, diretor da Alta Brasil, o sucesso não é surpresa “Ter atingido essa marca era 
uma conquista que não tardaria em acontecer. É fruto do trabalho e da dedicação de nossas equipes no campo, nos laboratórios 
e nos escritórios, que concluem uma cadeia de atendimento de qualidade”, avalia. 
  

 
Por: Luiz Maurício Pereira 

Assessor de Comunicação 

MTB 14.657/MG - JP  

E-mail: lpereira@altagenetics.com 

Telefone direto: (34) 3318-7743 

PABX: (34) 3318-7777 

  

Conheça o IMO e acesse: Skype, MSN, Facebook e MySpace diretamente do 
navegador de internet 

por IDEAGRI 

 
O IMO Chat é um aplicativo web gratuito que lhe permite realizar chats de texto, voz e vídeo com seus amigos do MSN, Skype, 
dentre outros, direto pelo navegador, sem que você precise instalar programas em seu computador. Ele é capaz de vincular suas 
contas do MSN, Skype, Yahoo, Google Talk, Facebook, AIM/ICQ, Jabber e MySpace. Dessa forma, você só precisa digitar um login 
para acessar todas as suas contas. 

  

 
Ele permite que você realize chat de voz com qualquer um dos seus amigos, independentemente de qual cliente de mensagens 
instantâneas eles usam e se o cliente tem suporte embutido de voz. O recurso de chat de vídeo, funciona exatamente como o 
chat de voz, mas com vídeo. 
  
Para facilitar o acesso as pessoas com quem você mais conversa, você pode colocar seus amigos no grupo favoritos. Isso lhe 
ajuda a ver facilmente se os seus amigos favoritos estão online ou não. 
  
Além disso, você pode pesquisar na sua lista de amigos para encontrar um contato rapidamente. Basta digitar o nome do amigo 
que você gostaria de encontrar no campo “Pesquisa de amigos”. 
  
Você também pode organizar sua lista de amigos movendo os contatos entre os grupos. Para mover um amigo de um grupo para 
o outro, basta clicar e arrastar o nome do amigo para o novo grupo. 



  
Para evitar contatos indesejáveis, você pode usar os recursos de bloqueio e invisibilidade. Quando você bloqueia um amigo, você 
aparece offline para ele, e ele não será capaz de lhe enviar mensagens. Todos os seus amigos bloqueados aparecerão em um 
grupo identificado como “bloqueado”. 
  
Quando você se torna invisível, você aparece offline para todos seus amigos. Porém este modo lhe dá a capacidade de enviar 
mensagens instantâneas, enquanto continua a aparecer offline para todos. 
  
Por fim, para que você possa navegar e conversar com os amigos ao mesmo tempo, você pode abrir o imo chat em uma janela 
pop-up. Além disso, sempre que você recebe uma nova mensagem, ele exibe uma notificação na área de trabalho e emite um 
alerta sonoro. 
  
Para usar o imo chat, basta acessar sua página: 
https://imo.im/ 
  

 
  

Utilize de forma completa as rotinas relacionadas à mastite no IDEAGRI e aprimore 
seus controles 

por IDEAGRI 

 
A mastite é um dos maiores problemas sanitários, senão o maior, que determina grande prejuízo econômico na atividade leiteira 
– aprenda a utilizar, de forma completa, os controles relacionados à mastite no IDEAGRI e acompanhe relatórios para coleta de 
dados e análises de: prevalência de mastite clínica, eficiência de tratamentos, histórico de saúde de úbere, cultivos 
microbiológicos e muito mais. 
  
O primeiro passo para o lançamento de mastite clínica é o cadastro dos tipos de tratamentos utilizados mensalmente. 
A seguir, confira o passo-a-passo da funcionalidade desta rotina: 
  
1) Acesse o menu 'Sanidade'. 

 
  
2) Clique no botão 'Tratamento mastite/CMT'. 

 
  
3) Nesta tela é possível visualizar todos os tratamentos cadastrados no sistema.   



 
  
4) Para consultar um tratamento cadastrado, dê um duplo clique na linha do mesmo, ou clique na aba 'Cadastro'. 

 
  
5) Para incluir um novo tratamento, clique no botão 'Incluir'. 



 
  
6) Preencha o período (mês/ano) e o número de tratamentos que serão utilizados no período. 
No grid, selecione as bases que serão utilizadas em cada tratamento.  

 
  
7) É obrigatório o preenchimento do campo 'Base (princípio ativo) 1' para todos os tratamentos.  



 
  
9) Após preenchimento dos campos, clique em 'Gravar'. 

 
  
Após o cadastro dos tratamentos que serão utilizados no período, é necessário realizar o cadastro de ocorrência de mastite 
clínica. 
Para realizar o lançamento de mastite clínica, clique no botão 'Mastite' localizado no menu 'Sanidade'. 

 
  
O lançamento de mastite clínica é realizado individualmente por animal e teto. 
Na tela, selecione o setor e o animal. 



O lançamento das datas de ocorrência de mastite pode ser realizado de duas maneiras: Manual ou Automática. No exemplo a 
seguir, será utilizado a opção manual de lançamento de data. 
Confira a dica 'Ganhe tempo ao lançar mastite - conheça a opção de preenchimento automático de datas'. 
É obrigatório o preenchimento do campo 'Nº de lançamentos' quando a opção 'Manual' estiver selecionada. 
Após preenchimento dos campos, clique em 'Filtrar'. 
Após filtragem, é possível visualizar o número do animal e a quantidade de lançamentos que serão realizados. 

 
  
Preencha os campos data, ordenha, grau de mastite observada em cada teto e o tratamento utilizado. 
Após preenchimento dos campos, clique em 'Gravar'. 



 
  
Após a realização dos lançamentos de mastite clínica, confira as análises disponíveis no Ideagri, como: prevalência de mastit e 
clínica, histórico individual de saúde de úbere, eficiência dos tratamentos, cultivo microbiológico, distribuição do número de 
casos por DEL, entre outros. 
Confira também o relatório de coleta de dados de mamite clínica. 
Veja todos os relatórios disponíveis no Portifólio de Relatórios do Ideagri. 
  

 
  
  

A pecuária não é a vilã do aquecimento, por José de Assis Belisário  
por IDEAGRI 

 
Os produtores rurais estão sendo vistos como os grandes responsáveis pelo aquecimento global. Isso, de algum modo, está 
“demonizando” o setor produtivo. Vários são os pesquisadores contrários a estas afirmações e que saem na defesa da pecuária, 
inclusive os da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A melhor atitude que o produtor tem a tomar é se 
informar e buscar conhecimento, pois este é o melhor caminho para desmistificar a imagem negativa do setor. 
  
No ano passado, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), divulgou nota afirmando que os 
bovinos geram mais gases de efeito estufa do que o setor de transporte. A entidade aponta também que os rebanhos são uma 
das principais causas para a degradação do solo e dos recursos hídricos. Para ela, a pecuária é responsável por 9% de todo o 
dióxido de carbono (C02) oriundo de atividades humanas e 65% de óxido nitroso, que tem 296 vezes mais potencial de 
aquecimento global. A maior parte disso vem do esterco. Também responderia por 37% do metano (23 vezes mais prejudicial 
que o C02) e 64% do amoníaco, que contribui para a chuva ácida. Vários são os pesquisadores, contrários a essas afirmações e 
que saem na defesa da pecuária, inclusive os da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que apontam o metano 
emitido pela pecuária, por exemplo, com uma participação de 0,06% no aquecimento global, ou seja, quase nada. Além dessa 
comprovação, é registrado cientificamente que 95% do aquecimento global são responsabilidade do vapor de água, enquanto 
3,6% cabem ao gás carbônico, e desse total do CO2, 3,5% são provenientes do oceano, da decomposição de matéria. 



 
Segundo a Embrapa, cada bovino emite de 50 a 60 quilos de metano por ano. Entretanto, um estudo da Embrapa Pecuária 
Sudeste aponta que todo o rebanho nacional não responde nem por 2% de todo o gás emitido pelas atividades humanas. “O dano 
maior ao ambiente é com relação às queimadas, à devastação de florestas e de áreas agropecuárias”. É preciso entender que o 
boi não é um elemento isolado no sistema. 
O boi emite metano, mas pelo manejo da pastagem é possível sequestrar carbono e minimizar o impacto das emissões. Também, 
a Embrapa Gado de Corte aponta que, se o gado ingerir alimento de boa qualidade e não caminhar muito atrás de água e 
comida, se não houver queimadas de pastagens e se o manejo de adubação ou agroflorestal for intensificado, é possível reduzir 
as emissões de carbono. O uso de simples tecnologias, a exemplo da utilização de cana-de-açúcar picada com um pouco de 
concentrado na seca reduz a emissão de metano mais do que se o animal ingerisse só capim. A melhor atitude que o produtor 
tem a tomar é se informar, buscar conhecimento, pois, este é o melhor caminho para desmistificar a imagem negativa do setor. 
 
Fonte: A gazeta online 
 
 
Texto: José de Assis Belisário, Professor da UVV 
  

 
  
 


