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Boletim IDEAGRI 

setembro - 2011 

A trigésima oitava edição do Boletim dá continuidade à série de artigos "Administrar bem. Lucrar Sempre", que abordam 
conceitos e ferramentas aplicáveis pelo administrador na execução de seu papel organizacional. O informativo apresenta a 
primeira parte do texto abordando o tema "Organização", enquanto função administrativa. 

O grande destaque do boletim é o lançamento da versão 172 do IDEAGRI - repleta de novidades. Confira também: 3 dicas que 
abordam as funcionalidades: "Rebanho Quantitativo", "Produção total de leite" e "Transferência Bancária". 

Acompanhe a notícia sobre as ações de capacitação da equipe IDEAGRI e o ponto de vista sobre o produtor e o agronegócio. 

Administrar bem, lucrar sempre. Organização: a segunda função da administração (Parte 1) 

Organizações precisam ser organizadas para poderem funcionar melhor e produzir melhores resultados. Elas 
não alocam seus recursos ao acaso ou ao sabor dos ventos. A organização constitui a segunda das funções 
administrativas, vindo após o planejamento e antes da direção e do controle. Continue acompanhando esta 
série de artigos que propõem uma visão sobre diversos conceitos e ferramentas aplicáveis pelo administrador 
na execução de seu papel organizacional. (Texto 8). Clique e leia o artigo na íntegra. 

 

por Leonora Duarte, administradora e gerente de atendimento ao cliente IDEAGRI 

Todas as organizações – sejam indústrias, bancos, supermercados, universidades, empresas rurais, etc. – requerem uma 
estrutura interna que lhes garanta coordenação interna e integração. A organização é uma importante função administrativa e 
deve servir como base fundamental para a estratégia organizacional. A estratégia define o que fazer, enquanto a organização 
define o como fazer. A estrutura organizacional é uma ferramenta para o administrador utilizar no sentido de harmonizar os 
recursos, de modo que tudo seja feita através da estratégia estabelecida. 

O sucesso da organização repousa em grande parte na maneira como consegue se organizar para funcionar e proporcionar 
resultados. Contudo, organizar a organização é um enorme e constante desafio. Como as organizações são sistemas vivos –
nascem, crescem, desenvolvem e pode até morrer – sua organização não é um dado fixo e imutável: as organizações precisam 
ser constantemente organizadas e reorganizadas para poderem sobreviver e ser bem-sucedidas. 

•    Organização (Arranjo e disposição dos recursos organizacionais para alcançar objetivos estratégicos. Esse arranjo se 
manifesta na divisão do trabalho em unidades organizacionais, como divisões ou departamentos e cargos, a definição de linhas 
formais de autoridade e a adoção de mecanismos para coordenar as diversas tarefas organizacionais.) 

•    Reorganização (A ação de alterar a estrutura organizacional para ajustá-la às novas condições ambientais.) 

Estrutura Organizacional 

É a maneira pela qual as atividades da organização são divididas, organizadas e coordenadas. Constitui a arquitetura ou formato
organizacional que assegura a divisão e coordenação das atividades dos membros da organização. Nesse sentido, a estrutura 
organizacional costuma apresentar uma natureza predominantemente estática. 
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Fig. 1: Os fatores envolvidos no desenho organizacional. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 

A estrutura organizacional pode ser definida como: 

1.    O conjunto de tarefas formais atribuídas às unidades organizacionais – divisões ou departamentos – e às pessoas. 

2.    As relações subordinação, incluindo linhas de autoridade, responsabilidade pelas decisões, número de níveis hierárquicos e 
amplitude do controle administrativo. 

3.    As comunicações para assegurar coordenação eficaz entre órgãos e pessoas ao longo das unidades organizacionais. 

A tarefa básica da organização, enquanto função administrativa, é estabelecer a estrutura organizacional. Existem dois caminhos 
para se abordar a estrutura organizacional: a especialização vertical e a especialização horizontal. Neste artigo, analisaremos os 
detalhes da estrutura vertical que conduz aos níveis de hierarquia. 

ESTRUTURA VERTICAL 

Refere-se ao aparato que envolve três fatores principais: a hierarquia administrativa, a amplitude e o grau de centralização ou 
descentralização do processo de tomada de decisões da organização. Esses três fatores são estreitamente relacionados entre si. 
Se uma organização adiciona mais um nível administrativo, sua amplitude de controle fica mais estreita, a estrutura 
administrativa mais elevada e o grau de centralização/descentralização é afetado. Se ela reduz um nível administrativo, sua 
amplitude de controle fica mais larga, sua estrutura administrativa mais achatada e o grau de centralização/descentralização 
também é afetado. São três fatores interligados que precisam ser considerados de maneira interdependente. 

Pontos importantes sobre a estrutura vertical: 

•    Hierarquia administrativa (Refere-se ao número de níveis de administração que uma organização adota para assegurar a 
realização das tarefas e o alcance de seus objetivos. É uma consequência da divisão do trabalho.) 

•    Divisão do trabalho (É a especialização do trabalho. É o grau em que as tarefas organizacionais são divididas e 
fragmentadas em atividades separadas. Os empregados, dentro de cada unidade organizacional, desempenham somente as 
tarefas relevantes à sua função especializada. Quando a especialização do trabalho é exagerada, os empregados se especializam 
em tarefas simples e repetitivas, por isso, muitas organizações estão abandonando esse princípio, ampliando cargos para 
proporcionar maiores desafios e atribuindo tarefas a equipes de modo que os empregados façam rotação entre as várias tarefas 
desempenhadas pela equipe.) 

•    Cadeia de comando (É uma linha contínua de autoridade que liga todas as pessoas de uma organização e que mostra quem 
se subordina a quem. Todas as pessoas na organização devem saber a quem se reportar e quais os níveis administrativos 
sucessivos que levam ao topo.) 
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•    Autoridade (É o direito forma e legítimo de tomar decisões, dar ordens e alocar recursos para alcançar objetivos 
organizacionais desejados. Atualmente, mais importante do que a base hierárquica da autoridade é a forma da liderança. O líder 
influencia as pessoas não pela sua posição funcional e hierárquica, mas pelas suas características pessoais.) 

•    Responsabilidade (É o dever de executar a tarefa ou atividade atribuída a um funcionário.) 

•    Atribuição (É o mecanismo através do qual a autoridade e a responsabilidade são distribuídas entre as pessoas ou órgãos 
da organização.) 

•    Delegação (É o processo pelo qual o administrador transfere autoridade e responsabilidade aos seus subordinados abaixo na 
hierarquia.) 

•    Amplitude Administrativa (Amplitude de Controle. Significa o número de empregados que devem se reportar a um 
administrador.) 

 

Fig. 2: A amplitude de controle. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 

Centralização/Descentralização 

O grau de centralização/descentralização refere-se ao quanto a autoridade para tomar decisões está concentrada no topo ou 
dispersada na base da organização. A centralização significa que a autoridade para decidir está localizada no topo da 
organização. A descentralização significa que a autoridade para decidir está dispersa nos níveis organizacionais mais baixos. 
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Fig. 3: Graus de centralização e descentralização. Fonte: CHIAVENATO, 2004. 

CENTRALIZAÇÃO 

A centralização promove a retenção do processo decisório na cúpula da organização. Há três vantagens que a centralização pode 
trazer: 

1.    Controle. A centralização constitui o melhor método de controlar e coordenar as atividades e recursos da organização. 

2.    Custos. Devido às economias de escala, uma função centralizada pode ser administrada com menos recursos do que uma 
função descentralizada.  

3.    Novas tecnologias. A informação é rapidamente transmitida e recebida. Esta vantagem (responder às novas tecnologias) 
também está presente nas empresas descentralizadas, mas a rapidez da comunicação é maior nas centralizadas.  

DESCENTRALIZAÇÃO 

O foco no cliente e a agilidade no atendimento das necessidades do cliente têm levado muitas organizações a migra 
resolutamente para a descentralização. Existem três vantagens principais que a descentralização pode trazer: 

1.    Agilidade. Quando o processo decisório é descentralizado para o nível local, a organização responde mais rapidamente aos 
clientes e às condições locais. 

2.    Independência. A descentralização estimula a criatividade e a independência nas pessoas nos níveis mais baixos e ajuda a 
construir um espírito de equipe e preparar candidatos para posições mais elevados. 

3.    Novas tecnologias. A tecnologia da informação (TI) permite maior descentralização da autoridade, mas garante com que a 
alta administração receba informação em tempo real. Descentraliza-se a tomada de decisões de operação e centraliza-se o 
controle dos resultados. 

Análise 

Organização significa o arranjo e disposição dos recursos organizacionais para alcançar objetivos estratégicos. Organizar é o 
processo de estabelecer a utilização ordenada de todos os recursos de uma organização. A organização é uma função 
administrativa que se distribui entre todos os níveis organizacionais. O desenho organizacional cuida da determinação da 
estrutura organizacional mais adequada à estratégia, às pessoas, à tecnologia e às tarefas da organização. Esta estrutura é a
maneira pela qual as atividades da organização, são divididas, organizadas e coordenadas. Nela prevalece a especialização 
vertical e a horizontal. A primeira é chamada de estrutura vertical e refere-se à hierarquia administrativa, envolvendo a divisão 
do trabalho vertical e a cadeia de comando. A hierarquia se assenta na autoridade, na responsabilidade e na delegação. Nesse 
quadro, sobressai a amplitude administrativa que se relaciona ao número de pessoas que devem subordinar-se a um 
administrador.  A tendência moderna é horizontalizar as organizações, isto é, reduzir a quantidade de subordinados abaixo da 
posição na estrutura, fazendo com que a amplitude seja mais ampla. O grau de centralização ou descentralização refere-se ao 
quanto a autoridade de decidir está concentrada no topo ou dispersa na base da organização. A tendência moderna é 



5 

 

descentralizar o processo de tomada de decisão. 

Conceitos-chave 

- AMPLITUDE ADMINISTRATIVA AMPLA 

Ocorre quando um administrador tem muitos subordinados abaixo de si. 

- AMPLITUDE ADMINISTRATIVA ESTREITA 

Ocorre quando um administrador tem poucos subordinados abaixo de si. 

- ATRIBUIÇÃO 

É o mecanismo através do qual se distribui a autoridade e responsabilidade entre as pessoas. 

- AUTORIDADE 

É o direito formal e legítimo de tomar decisões, dar ordens e alocar recursos para alcançar resultados organizacionais. 

- CADEIA DE COMANDO 

É uma linha contínua de autoridade que vai do topo até à base e que mostra quem se subordina a quem. 

- CENTRALIZAÇÃO 

Ocorre quando as decisões são concentradas no topo da hierarquia. 

- DELEGAÇÃO 

É o processo de transferir autoridade e responsabilidade aos subordinados. 

- DESCENTRALIZAÇÃO 

Ocorre quando as decisões são dispersadas na base da hierarquia. 

- DIVISÃO DO TRABALHO 

É o grau em que as  tarefas organizacionais são divididas e fragmentadas em atividades separadas. 

- DOWNSIZING 

É o processo de redução de níveis da hierarquia administrativa. 

- ESPECIALIZAÇÃO 

É o grau de divisão do trabalho em uma organização. 

- ESPECIALIZAÇÃO HORIZONTAL 

É a divisão do trabalho em unidades organizacionais, como departamentos ou divisões. 

- ESPECIALIZAÇÃO VERTICAL 

É a divisão do trabalho em escalões hierárquicos, determinando a hierarquia administrativa. 

- ESTRUTURA VERTICAL 

Refere-se ao aparato da hierarquia administrativa, amplitude de controle e grau de centralização/descentralização das decisões. 

- INFLUÊNCIA 

É a capacidade de afetar aquilo que as outras pessoas fazem ou acreditam. É estritamente relacionada ao poder de um indivíduo
dentro da organização, isto é, sua capacidade de afetar e controlar as ações e decisões das outras pessoas, mesmo quando elas 
possam resistir. 

- ORGANOGRAMA 
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Constitui a representação gráfica da estrutura organizacional. 

REFERÊNCIA 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. Elsevier: Rio de Janeiro, 2004. 

Atualize o IDEAGRI. Veja o passo-a-passo e as novidades da versão 172 

Informamos que, em consonância com nosso objetivo de MANTER O SISTEMA CONSTANTEMENTE 
ATUALIZADO, lançamos a nova versão do IDEAGRI. A versão está repleta de novidades: "Rebanho 
Quantitativo", "Produção total de leite", "Transferência Bancária", vários relatórios para as novas rotinas e 
muito mais! Agradecemos a colaboração de todos vocês com sugestões e feedbacks, a partir dos quais 
podemos continuar crescendo e evoluindo! Clique e confira todas as novidades do upgrade. Clique e confira 
todas as novidades do upgrade.  

 

Para fazer o download da nova versão, acesse o link: http://www.ideagri.com.br/siteideagridados/Ideagri172.exe 

Não de esqueça de que, além de atualizar a versão é necessário revalidar a chave. 

Clique nas imagens ou links das dicas para conferir em detalhes as principais novidades da versão 172: 

 

Rebanho Quantitativo - controle a alocação de animais nos grupos, sem necessidade de identificação 
individual, com informação de estoque em U.A. e kgs 

 

A dica aborda tanto o lançamento de dados como a emissão dos relatórios 
específicos. A rotina permite o controle da alocação de animais em grupos, sem 
necessidade de identificação individual. Toda a dinâmica da movimentação de 
animais será controlada, através do registro quantitativo das ocorrências: 
nascimentos, inclusões, compras, transferências entre grupos, mudanças de 
categoria, mortes, saídas e vendas. Todas as informações lançadas poderão ser 
visualizadas através de diversos relatórios do grupo "Consolidado do rebanho 
quantitativo", que apresentam as informações: listagem analítica de 
movimentações, listagem sintética de movimentações e estoque quantitativo por 
grupos. Clique e confira a dica completa. 

 

Produção total de leite - confira a nova rotina e diversos relatórios: por período, por dia, por mês e 
por funcionários - com gráficos incríveis 

 

A dica aborda tanto o lançamento de dados como a emissão dos relatórios 
específicos. A rotina permite o lançamento da produção total, especificando a 
quantidade de leite fornecida para comercialização, recria, funcionários e outros fins. 
No caso da informação do leite destinado aos funcionários, há a opção de especificar 
as pessoas. Todas as informações lançadas poderão ser visualizadas através de 
diversos relatórios do grupo "Produção total de leite", que apresentam as 
informações: detalhadas por período, consolidadas por dia, consolidadas por mês e 
consolidadas por funcionários. Clique para desfrutar o lançamento. 

 

Conciliar extratos ficou ainda mais fácil no IDEAGRI: confira a nova rotina "Transferência Bancária" 
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Através desta rotina é possível realizar a movimentação entre contas bancárias ou 
do tipo "caixa". Para realizar as movimentações, basta informar a data, a conta de 
débito, a conta de crédito e o valor. As movimentações poderão ser observadas no 
relatório "Extrato bancário". Clique e aproveite. 

 

O IDEAGRI apoia a capacitação da equipe com amplas ações de desenvolvimento profissional 

Apostar numa política constante de capacitação e qualificação é um importante investimento na 
competitividade da empresa. Dentre as ações efetivadas estão: cursos de Pós-Graduação, de Graduação e 
Capacitação, alinhados com as atividades desempenhadas pela equipe e a realidade do agronegócio brasileiro, 
ampliando, de forma significativa, as competências necessárias para a excelência no atendimento. Clique e 
saiba mais. 

 

Apostar numa política constante de capacitação e qualificação é um importante investimento na competitividade da empresa.  

Ações efetivamente apoiadas pelo IDEAGRI: 

- Adriana Duarte, gerente administrativa do IDEAGRI e Fábio Teixeira, gerente técnico da Empresa, concluem, no mês de 
outubro, a “Pós-graduação em Gestão do Agronegócio do ReHAgro”; 

- Karen Braga, que atua no atendimento aos clientes IDEAGRI, concluiu, no primeiro semestre, o curso “Gestão da Pecuária 
Leiteira do ReHAgro” e iniciou, neste mês, sua graduação no curso “Gestão Financeira”; 

- Lívia Mirelle, facilitadora do IDEAGRI, iniciou, no último mês de junho, a “Pós-graduação em Gestão do Agronegócio do 
ReHAgro”. 

- Verônica Sabrina da Silva, que atua no atendimento aos clientes IDEAGRI, inicia o curso “Gerenciamento de Empresas Rurais 
do ReHAgro”, no próximo mês de outubro. 

A capacitação da equipe agrega valor ao IDEAGRI, pois o investimento em conhecimentos garante profissionais mais preparados 
e serviços de melhor qualidade.  

As ações de formação profissional ampliam, da mesma forma, a satisfação da equipe com seu ambiente de trabalho, que, em 
última instância, reflete em nosso atendimento diferenciado e de qualidade. 

Além disso, os diferentes cursos apoiados pelo IDEAGRI estão contextualizados com as atividades desempenhadas pela equipe. 
Assim, ocorre, de fato, uma maior aproximação entre os profissionais e a realidade do agronegócio brasileiro, ampliando de 
forma significativa as competências necessárias para a excelência no atendimento. 

 

 

Rebanho Quantitativo - controle a alocação de animais nos grupos, sem necessidade de identificação individual, com informação 
de estoque em U.A. e kgs 
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A dica aborda tanto o lançamento de dados como a emissão dos relatórios específicos. A rotina permite o 
controle da alocação de animais em grupos, sem necessidade de identificação individual. Toda a dinâmica da 
movimentação de animais será controlada, através do registro quantitativo das ocorrências: nascimentos, 
inclusões, compras, transferências entre grupos, mudanças de categoria, mortes, saídas e vendas. Todas as 
informações lançadas poderão ser visualizadas através de diversos relatórios do grupo "Consolidado do 
rebanho quantitativo", que apresentam as informações: listagem analítica de movimentações, listagem 
sintética de movimentações e estoque quantitativo por grupos. Clique e confira a dica completa. 

 

dica está distribuída em tópicos: 

1. INCLUSÃO DE REGISTROS  

2. CONSULTA DE REGISTROS  

3. EDIÇÃO DE REGISTROS  

4. EXCLUSÃO DE REGITROS  

5. EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DO GRUPO "CONSOLIDADO DO REBANHO QUANTITATIVO" 

Para acessar a rotina (itens 1 a 4): 

- Clique no menu "Estoque" e, em seguida, no botão "Rebanho quantitativo", ou; 

- Clique no menu "Todos", no grupo "Estoque" e, em seguida, na chamada "Rebanho quantitativo". 

 

1. INCLUSÃO DE REGISTROS  

IMPORTANTE: Para a utilização da rotina "Rebanho quantitativo" serão considerados produtos do tipo "Animal". Não há qualquer 
relação dos animais cadastrados no rebanho com a utilização desta rotina. Sendo assim, antes da utilização da rotina, é 
necessário incluir os produtos que se deseja utilizar. 

IMPORTANTE: Os "tipos de grupo" e "grupos" disponíveis na rotina deverão ser cadastrados anteriormente nas rotinas específicas 
para que sejam disponibilizados para seleção na rotina "Rebanho quantitativo". 

 Nasc. / Inclus. 

IMPORTANTE: O relatório "Estoque_quantitativo_por_grupos_por_produtos" apresenta U.A./hectare. Para que o dado seja 
exibido é necessário que seja informado, no cadastro do grupo a área, em hectares, como ilustrado a seguir: 
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Para incluir novos registros, basta clicar em "Incluir": 

 

Assim, surge, no grid, uma linha em branco, para inclusão dos dados. 
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A inclusão de dados deve ser feita para pelo menos 1 grupo ("Nasc. / Inclus.", "Compra", "Transferência de entrada", "Morte /
Saída", "Venda",  "Transferência de saída" ou "Mudança de categoria"). Pode ser feita para mais de um grupo, simultaneamente, 
na mesma linha. 

As informações podem ser dividas em 2 grupos: 

1.1.    Geral 

1.2.    Detalhes por tipos de movimentação 

1.1.    Geral 

São as informações que serão comuns a todos os grupos: 

- Data da movimentação; 

- Tipo de grupo (com acesso ao cadastro) (o tipo "Alocação para dietas" é do sistema, utilizado nas rotinas de "Nutrição" e não 
estando relacionado à rotina "Rebanho quantitativo"): 

 

- Grupo (com acesso ao cadastro): 



11 

 

 

Após definir a data, o tipo de grupo e o grupo, é possível realizar as movimentações, que serão detalhadas a seguir. 

1.2.    Detalhes por tipos de movimentação 

1.2.1. MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA 

1.2.1.1. Nascimento / Inclusão 

Este tipo de movimentação poderá ser utilizado para 3 finalidades: 

- informação inicial das quantidades de produtos do tipo animal existentes no dia do início dos trabalhos (saldo inicial); 

- ajustes realizados quando a quantidade contabilizada no sistema não corresponder à quantidade real no campo (entrada de 
ajuste); 

- aumento de estoque por nascimentos. 

SUGESTÃO: diferencie os tipos, incluindo as informações "SALDO INCIAL", "ENTRADA DE AJUSTE" OU "NASCIMENTO" no campo 
"Observação". 

Para incluir as informações, clique em "..." na coluna "Prod." do grupo "Nasc. / Inclus." da linha da movimentação que está sendo 
trabalhada, como ilustrado a seguir: 

 

Surge, então, a tela para o detalhamento das informações: 
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Para incluir as informações, clique em "Incluir", surge, no grid, uma linha em branco para cadastro dos dados: 

 

Escolha o produto (com acesso à lista de produtos do tipo "Animal" previamente cadastrados). Informe e quantidade. As colunas 
U.A./produto e Kg/produto serão calculadas automaticamente (faremos comentários específicos em breve). Clique em "Gravar". 

Repita a operação até que todos os produtos sejam incluídos. 

Ao terminar o detalhamento, clique em "Retornar", para dar andamento ao processo. 
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Ao voltar à tela de cadastro, os dados serão mostrados como a seguir: 

 

IMPORTANTE: As informações a seguir se aplicam a todos os tipos de movimentação: 

- Na coluna "Prod." estão informados quantos tipos de produtos foram movimentados neste grupo (em nosso exemplo foram 3 
tipos de produtos: "Vacas paridas", "Bezerra mamando" e "Bezerro mamando". 

- Na coluna "Qtde." é exibida a quantidade total de todos os produtos detalhados na aba específica (em nosso exemplo 50 = 25 
+12 +13). 

Caso, na mesma data, para o mesmo grupo, tenha ocorrido outro tipo de movimentação, basta continuar o preenchimento. Caso 
contrário, basta clicar em "Gravar": 
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IMPORTANTE: 

Como comentado anteriormente, as colunas "U.A./produto" e "Kg/produto" são calculadas automaticamente. 

A informação do peso em kgs da unidade animal (U.A.) fica em "Configurações", na aba "Fazenda", como ilustrado a seguir: 
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O valor padrão é 450 kgs, podendo ser editado pelo usuário. 

O valor de referência em U.A. de cada produto do tipo animal, deve ser informado no cadastro do produto, como ilustrado a 
seguir: 
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1.2.1.2. Compra 

Para incluir as informações, clique em "..." na coluna "Prod." do grupo "Compra" da linha da movimentação que está sendo 
trabalhada, como ilustrado a seguir: 

 

Surge, então, a tela para o detalhamento das informações. Esta tela é similar à tela de detalhamento do grupo "Nascimento / 
Inclusão", porém, ela apresenta uma peculiaridade que é a opção de selecionar uma compra que tenha sido realizada pelas 
rotinas de gestão do sistema. 

A seleção de uma nota é opcional, se o usuário preferir poderá informar os dados no grid. Caso opte por selecionar uma nota de 
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compra de animal, os dados serão preenchidos automaticamente, como ilustrado a seguir: 

 

Após selecionar uma nota ou preencher os dados manualmente, clique em "Retornar", para dar andamento ao processo. 

Ao voltar à tela de cadastro, os dados serão mostrados como a seguir: 

 

Caso, na mesma data, para o mesmo grupo, tenha ocorrido outro tipo de movimentação, basta continuar o preenchimento. Caso 
contrário, basta clicar em "Gravar". 

1.2.1.3. Transferência entre grupos (entrada) 

Para incluir as informações, clique em "..." na coluna "Prod." do grupo "Transferência" (na área "Entrada") da linha da 
movimentação que está sendo trabalhada, como ilustrado a seguir: 

 

Surge, então, a tela para detalhamento dos produtos. A tela de detalhamento do grupo "Transferência - Entrada" tem uma 
peculiaridade que a difere da tela de detalhamento do grupo "Nasc./ Inclus.". A diferença é que existe uma coluna para seleção 
do grupo de origem dos animais, como ilustrado a seguir: 
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IMPORTANTE: Só será possível realizar uma transferência de entrada entre grupos caso exista estoque do produto que está 
sendo transferido no grupo de origem. 

IMPORTANTE: Ao criar uma movimentação entre grupos do tipo "entrada" o sistema cria, automaticamente, uma movimentação 
do tipo "Transferência de saída entre grupos" para o grupo de origem dos produtos. Esta movimentação pode ser acompanhada 
através do relatório "Listagem analítica de movimentações de rebanho quantitativo por grupos", como ilustrado pelo recorte a 
seguir: 

 

Ao voltar à tela de cadastro, os dados serão mostrados como a seguir: 

 

Caso, na mesma data, para o mesmo grupo, tenha ocorrido outro tipo de movimentação, basta continuar o preenchimento. Caso 
contrário, basta clicar em "Gravar". 

1.2.2. MOVIMENTAÇÕES DE SAÍDA 

1.2.2.1. Morte / Saída 

Este tipo de movimentação poderá ser utilizado para 2 finalidades: 

- ajustes realizados quando a quantidade contabilizada no sistema não corresponder à quantidade real no campo (saída de 
ajuste); 

- diminuição de estoque por mortes ou baixas. 
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SUGESTÃO: diferencie os tipos, incluindo as informações "SAÍDA DE AJUSTE" ou "MORTE" no campo "Observação". 

Para incluir as informações, clique em "..." na coluna "Prod." do grupo "Morte / Saída" da linha da movimentação que está sendo 
trabalhada, como ilustrado a seguir: 

 

Surge, então, a tela para o detalhamento das informações. Da mesma forma como ilustrado para o item "Nascimento / Inclusão" 
e "Compra", basta detalhar os produtos e as quantidades dos mesmos. Ao terminar o detalhamento, clique em "Gravar" e, em 
seguida, em "Retornar", para dar andamento ao processo. 

Ao voltar à tela de cadastro, os dados serão mostrados como a seguir: 

 

IMPORTANTE: Só será possível realizar um lançamento do tipo "Morte / Saída" caso exista estoque do produto que está sendo 
baixado. 

Caso, na mesma data, para o mesmo grupo, tenha ocorrido outro tipo de movimentação, basta continuar o preenchimento. Caso 
contrário, basta clicar em "Gravar". Em nosso exemplo, vamos utilizar o mesmo lançamento para realizar outras movimentações 
(venda). 

1.2.2.2. Venda 

Para incluir as informações, clique em "..." na coluna "Prod." do grupo "Venda" da linha da movimentação que está sendo 
trabalhada, como ilustrado a seguir: 

 

Surge, então, a tela para o detalhamento das informações. Esta tela é similar à tela de detalhamento do grupo "Nascimento / 
Inclusão" e "Morte / Saída", porém, ela apresenta uma peculiaridade que é a opção de selecionar uma venda que tenha sido 
realizada pelas rotinas de gestão do sistema. 

A seleção de uma nota é opcional, se o usuário preferir poderá informar os dados no grid. Caso opte por selecionar uma nota de 
venda de animal, os dados serão preenchidos automaticamente, como ilustrado a seguir: 
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Ao voltar à tela de cadastro, os dados serão mostrados como a seguir: 

 

1.2.2.3. Transferência entre grupos (saída) 

Para incluir as informações, clique em "..." na coluna "Prod." do grupo "Transferência" (na área "Saída") da linha da 
movimentação que está sendo trabalhada, como ilustrado a seguir: 

 

Surge, então, a tela para detalhamento dos produtos. A tela de detalhamento do grupo "Transferência - Saída" tem uma 
peculiaridade que a difere da tela de detalhamento do grupo "Nasc./ Inclus." e "Morte / Saída". A diferença é que existe uma 
coluna para seleção do grupo de destino dos animais, como ilustrado a seguir: 
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IMPORTANTE: Ao criar uma movimentação entre grupos do tipo "saída" o sistema cria, automaticamente, uma movimentação do 
tipo "Transferência de entrada entre grupos" para o grupo de destino dos produtos. Esta movimentação pode ser acompanhada 
através do relatório "Listagem analítica de movimentações de rebanho quantitativo por grupos", como ilustrado pelo recorte a 
seguir: 

  

Ao voltar à tela de cadastro, os dados serão mostrados como a seguir: 

  

Caso, na mesma data, para o mesmo grupo, tenha ocorrido outro tipo de movimentação, basta continuar o preenchimento. Caso 
contrário, basta clicar em "Gravar". 

1.2.3. MUDANÇAS DE CATEGORIA 

Este tipo de movimentação não muda a quantidade de produtos dentro de um grupo, apenas redistribui as categorias, para que o 
controle seja fiel à realidade; 

Para incluir as informações, clique em "..." na coluna "Prod." do grupo "Compra" da linha da movimentação que está sendo 
trabalhada, como ilustrado a seguir: 
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Surge, então, a tela para detalhamento dos produtos. A tela de detalhamento do grupo "Mudança de categoria" tem uma 
peculiaridade. A diferença é que existe uma coluna para seleção do "Produto novo", que representa a mudança de categoria, 
como ilustrado a  seguir: 

 

Ao voltar à tela de cadastro, os dados serão mostrados como a seguir: 

 

2. CONSULTA DE REGISTROS  

Ao acessar a tela "Rebanho Quantitativo" todos os lançamentos são exibidos no grid. 

Se preferir, use os filtros disponíveis, na área "Seleção de dados", para obter uma consulta mais específica. A utilização do filtro 
facilita sobremaneira a localização de registros, especialmente quando o volume de dados é maior. 
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3. EDIÇÃO DE REGISTROS  

Localize o registro desejado na listagem (utilize o filtro na área de "Seleção de dados" para facilitar a busca). 

Altere a informação desejada no grid e, em seguida, clique em “Gravar”. 

IMPORTANTE: A alteração só será gravada caso não cause estoque negativo do produto editado. 

4. EXCLUSÃO DE REGITROS  

Localize o registro desejado na listagem (utilize o filtro na área de "Seleção de dados" para facilitar a busca). 

Marque o campo "Ação" na linha do registro a ser excluído e clique no botão "Excluir": 

IMPORTANTE: A exclusão deve ser feita do registro mais recente para o mais antigo. 

5. EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DO GRUPO "CONSOLIDADO DO REBANHO QUANTITATIVO" 

Para acessar a o grupo de relatórios (item 5): 

- Clique no menu "Relatórios" e localize na listagem  "Consolidado do rebanho quantitativo": 

 

Filtro que antecede a emissão dos relatórios: 
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Para emitir os relatórios é obrigatório informar o período e selecionar pelo menos 1 tipo de relatório. As demais opções são de 
preenchimento facultativo e podem ser usadas de acordo com as necessidades específicas. 

Filtros disponíveis: 

- Tipo de grupo (são listados no grid apenas os tipos de grupos para os quais existam lançamentos na tela "Rebanho 
Quantitativo") (A seleção pode ser de um tipo de grupo específico, todos ou quaisquer combinações). 

- Grupo (são listados no grid apenas os grupos produtos para os quais existam lançamentos na tela "Rebanho Quantitativo") (A 
seleção pode ser de um grupo específico, todos ou quaisquer combinações). 

   

- Tipos de relatórios (pelo menos 1 tipo deve ser selecionado para a emissão): 

- Listagem analítica de movimentações; 

- Listagem sintética de movimentações; 

- Estoque quantitativo por grupos. 

- Outras configurações: 

- Ordenação do relatório "Listagem analítica de movimentações"; 

- Ordenação do relatório "Listagem sintética de movimentações"; 

- Mostrar filtros utilizados; 

A título de ilustração, exibiremos, a seguir, algumas miniaturas das modalidades de relatório (confira os exemplos em pdf, 
disponíveis para download, após a imagem de cada relatório): 
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- Listagem analítica de movimentações de rebanho quantitativo por grupos: 

 

Para visualizar o relatório completo "Listagem analítica de movimentações de rebanho quantitativo por grupos" com dados 
demonstrativos em pdf - CLIQUE AQUI!  

- Listagem sintética de movimentações de rebanho quantitativo por grupos: 

 

Para visualizar o relatório completo "Listagem sintética de movimentações de rebanho quantitativo por grupos" com dados 
demonstrativos em pdf - CLIQUE AQUI!  

- Estoque quantitativo por grupos por produtos: 
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Para visualizar o relatório completo "Estoque quantitativo por grupos por produtos" com dados demonstrativos em pdf - CLIQUE 
AQUI!  

 

Produção total de leite - confira a nova rotina e diversos relatórios: por período, por dia, por mês e por funcionários - com 
gráficos incríveis 

A dica aborda tanto o lançamento de dados como a emissão dos relatórios específicos. A rotina permite o 
lançamento da produção total, especificando a quantidade de leite fornecida para comercialização, recria, 
funcionários e outros fins. No caso da informação do leite destinado aos funcionários, há a opção de 
especificar as pessoas. Todas as informações lançadas poderão ser visualizadas através de diversos relatórios 
do grupo "Produção total de leite", que apresentam as informações: detalhadas por período, consolidadas por 
dia, consolidadas por mês e consolidadas por funcionários. Clique para desfrutar o lançamento. 

 

A dica está distribuída em tópicos: 

1. INCLUSÃO DE REGISTROS 

2. CONSULTA DE REGISTROS 

3. EDIÇÃO DE REGISTROS 

4. EXCLUSÃO DE REGITROS 

5. EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DO GRUPO "PRODUÇÃO TOTAL DE LEITE" 
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Para acessar a rotina (itens 1 a 4): 

- Clique no menu "Produção" e, em seguida, no botão "Produção total de leite", ou; 

- Clique no menu "Todos", no grupo "Produção" e, em seguida, na chamada "Produção total de leite". 

 

1. INCLUIR registros: 

Para incluir novos registros, basta clicar em "Incluir": 

 

Assim, surge, no grid, uma linha em branco, para inclusão dos dados. 

A inclusão de dados pode ser feita de duas formas: 

1.1. A partir de um registro em branco; 

1.2. Com as informações da área "Dados padrão" preenchidas. 

1.1. A partir de um registro em branco: 

Os dados podem ser informados no momento da inclusão do novo registro. Caso não seja incluída nenhuma informação na área 
"Dados padrão", o novo registro será exibido em branco, como ilustrado a seguir, para que as informações desejadas sejam 
preenchidas. 

 

1.2. Com as informações da área "Dados padrão" preenchidas. 

Para facilitar a inclusão de dados, utilize a área "Dados padrão". As informações selecionadas em "Dados padrão" virão 
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preenchidas em cada novo registro incluído. Esta funcionalidade torna o lançamento de dados mais ágil e fácil. 

O preenchimento da área "Dados padrão" não é obrigatória. Os dados podem ser informados no momento da inclusão do novo 
registro (como citado anteriormente). 

Mesmo que o novo registro venha preenchido com as informações da área "Dados padrão", as mesmas poderão ser editadas na 
nova linha incluída. 

 

1.3. Tipo de lançamento: 

No campo "Tipo de lançamento" na área "Dados padrão" é possível selecionar as opções "Total" ou "Diário". A opção influencia na 
coluna disponível para lançamento: 

1.3.1. Diário: 

Se a opção selecionada para preenchimento for "Diária", no grid, a coluna disponível para preenchimento será a "Q. dia" (em 
todas as modalidades: comercialização, funcionários, recria e outros). A coluna "Q. total" será calculada a partir da diária: 

 

1.3.2. Total: 

Se a opção selecionada para preenchimento for "Total", no grid, a coluna disponível para preenchimento será a "Q. total" (em 
todas as modalidades: comercialização, funcionários, recria e outros). A coluna "Q. dia" será calculada a partir da total: 

 

1.4. Informações disponíveis para preenchimento no grid: 

Independentemente da modalidade escolhida para inclusão dos dados (usando ou não "Dados padrão") as informações
disponíveis no grid serão as mesmas. A diferença é se a nova linha virá ou não com "Dados padrão" preenchidos. 

As informações disponíveis são (as marcadas com * são de preenchimento obrigatório): 

1.4.1. Período* (se o lançamento for feito para 1 dia, basta informar a mesma data em "De" e "Até"). 

1.4.2. Dias (calculado automaticamente). 

1.4.3. Produto* (com acesso ao cadastro para consulta) (A inclusão do produto deverá ser feita em "Cadastros" -> 
"Produtos/Serviços"). 

1.4.3. Un. (Unidade) preenchido automaticamente com a unidade do produto selecionado. 

1.4.4. R$/Un.*: valor em R$ do produto no período especificado – impacta nos relatórios. 
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1.4.5. Áreas (para gravação deve haver dados informados em pelo menos uma das áreas). Caso seja feita a tentativa de 
gravação sem informações registradas em pelo menos uma área, será mostrada mensagem de alerta: 

 

Clique em "OK" e retorne à tela para preencher pelo menos uma área. 

1.4.5.1. Comercialização: 

a) Cliente* (com acesso ao cadastro para consulta) (A inclusão do cliente deverá ser feita em "Cadastros" -> "Cliente, fabricantes 
e fornecedores"). 

b) Tanque (de preenchimento facultativo) (com acesso ao cadastro para consulta) (A inclusão do tanque deverá ser feita em 
"Fazenda" -> "Tanques"). 

c) Q. total. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Total", como comentado anteriormente). 

d) Q. dia. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Diário", como comentado anteriormente). 

1.4.5.2. Funcionários: 

Para este grupo, existe a possibilidade de realizar lançamentos de dois tipos: 

1.4.5.2.1.  Resumido: 

Nesta modalidade será informado apenas o leite destinado aos funcionários, sem especificar as pessoas. 

a) Q. total. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Total", como comentado anteriormente). 

b) Q. dia. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Diário", como comentado anteriormente). 

c) Det. (Detalhado) (de preenchimento automático) (valores possíveis N – não ou S - sim) (destaca se o lançamento foi ou não 
detalhado por funcionário, neste primeiro exemplo, a coluna virá marcada "N", uma vez que o consumo não foi detalhado por 
funcionário). 

1.4.5.2.2.  Detalhado: 

Nesta modalidade será informado o leite destinado a cada funcionário especificando as pessoas. 

IMPORTANTE: primeiro informe, no grid "Q. total." ou "Q. dia." (em função da opção de lançamento escolhida). 

Em seguida, clique em "...", na linha do lançamento, como ilustrado a seguir: 

 

Ao fazer isso, surge a tela para detalhamento por funcionário: 



30 

 

 

Os funcionários disponíveis no grid são os cadastrados como tais em "Fazenda" -> "Pessoa". 

A coluna disponível para lançamento será a total ou a diária (em função do tipo de lançamento escolhido). 

A coluna Percentual será calculada automaticamente. 

Após preencher o rateio, clique em "Confirmar". 

Fazendo isso, voltamos ao grid, com o a coluna "Det." marcada como "S" (Sim). 

 

1.4.5.3. Recria: 

a) Q. total. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Total", como comentado anteriormente). 

b) Q. dia. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Diário", como comentado anteriormente). 

1.4.5.4. Outros: 

a) Q. total. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Total", como comentado anteriormente). 

b) Q. dia. (de preenchimento obrigatório caso a opção de lançamento seja "Diário", como comentado anteriormente). 

1.5. Após o preenchimento das informações desejadas, clique em “Gravar”. 
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1.6. Caso prefira incluir vários registros, clique em "Incluir", preencha os dados em cada linha que surge e clique em "Gravar" ao 
final do preenchimento. 

2. CONSULTAR registros: 

Para consultar registros, clique no botão "Filtrar".  Fazendo isso, todos os registros serão exibidos no grid. 

Se preferir, use os filtros disponíveis, na área "Seleção de dados", para obter uma consulta mais específica. A utilização do filtro 
facilita sobremaneira a localização de registros, especialmente quando o volume de dados é maior. 

3. EDITAR registros: 

Localize o registro desejado na listagem (utilize o filtro na área de "Seleção de dados" para facilitar a busca). 

Altere a informação desejada no grid e, em seguida, clique em “Gravar”. 

4. EXCLUIR registros: 

Localize o registro desejado na listagem (utilize o filtro na área de "Seleção de dados" para facilitar a busca). 

Marque o campo "Ação" na linha do registro a ser excluído e clique no botão "Excluir": 
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Na tela que surge, confirme a exclusão, clicando em "Sim". 

  

5. EMISSÃO DOS RELATÓRIOS DO GRUPO "PRODUÇÃO TOTAL DE LEITE": 

Para acessar a o grupo de relatórios (item 5): 

- Clique no menu "Relatórios" e localize na listagem  "Produção total de leite": 

 

Filtro que antecede a emissão dos relatórios: 
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Para emitir os relatórios é obrigatório informar o período e selecionar pelo menos 1 tipo de relatório. As demais opções são de 
preenchimento facultativo e podem ser usadas de acordo com as necessidades específicas. 

Filtros disponíveis: 

- Produto (são listados no grid apenas os produtos para os quais existam lançamentos de "Produção total de leite") (A seleção 
pode ser de um produto específico, todos ou quaisquer combinações). 

- Cliente (são listados no grid apenas os clientes para os quais existam lançamentos de "Produção total de leite") (A seleção pode 
ser de um cliente específico, todos ou quaisquer combinações). 

- Tanque (são listados no grid apenas os tanques para os quais existam lançamentos de "Produção total de leite") (A seleção 
pode ser de um tanque específico, todos ou quaisquer combinações). 

- Funcionário (são listados no grid apenas os funcionários para os quais existam lançamentos de "Produção total de leite") (A 
seleção pode ser de um funcionário específico, todos ou quaisquer combinações). 

- Tipos de relatórios (pelo menos 1 tipo deve ser selecionado para a emissão): 

- Detalhado por período; 

- Consolidado por dia; 

- Consolidado por mês; 
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- Consolidado por funcionário. 

- Outras configurações: 

- Mostrar gráficos; 

- Mostrar filtros utilizados; 

- Mostrar legendas. 

A título de ilustração, exibiremos, a seguir, algumas imagens das modalidades de relatório: 

- Detalhado por período: 

 

 

Para visualizar o relatório completo "Produção total de leite - detalhado por período" com dados demonstrativos em pdf - CLIQUE 
AQUI! 

- Consolidado por dia: 



35 

 

 



36 

 

 

 

Para visualizar o relatório completo "Produção total de leite - consolidado por dia" com dados demonstrativos em pdf - CLIQUE 
AQUI! 

- Consolidado por mês: 
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Para visualizar o relatório completo "Produção total de leite - consolidado por mês" com dados demonstrativos em pdf - CLIQUE 
AQUI! 

- Consolidado por funcionário. 
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Para visualizar o relatório completo "Produção total de leite - consolidado por funcionário" com dados demonstrativos em pdf -
CLIQUE AQUI! 

 

Conciliar extratos ficou ainda mais fácil no IDEAGRI: confira a nova rotina "Transferência Bancária" 
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Através desta rotina é possível realizar a movimentação entre contas bancárias ou do tipo "caixa". Para 
realizar as movimentações, basta informar a data, a conta de débito, a conta de crédito e o valor. As 
movimentações poderão ser observadas no relatório "Extrato bancário". Clique e aproveite. 

 

Para acessar a rotina: 

- Clique no menu "Gestão" e, em seguida, no botão "Transferência bancária", ou; 

- Clique no menu "Todos", no grupo "Gestão" e, em seguida, na chamada "Transferência bancária". 

 

Na tela que surge, é possível: 

A) INCLUIR registros; 

B) CONSULTAR registros; 

C) EDITAR registros; 

E) EXCLUIR registros. 



40 

 

 

A)    INCLUINDO registros: 

- Para incluir registros, clique no botão "Incluir": 

 

- Assim, surge, no grid, uma linha em branco, para inclusão dos dados: 

 

- Informe, no grid: 
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    - Data da movimentação bancária: 

    - Conta de débito - com acesso às contas correntes (bancárias ou do tipo caixa) cadastradas no sistema e à Tesouraria (que é 
padrão do sistema); 

    - Conta de crédito - com acesso às contas correntes (bancárias ou do tipo caixa) cadastradas no sistema e à Tesouraria (que é 
padrão do sistema); 

    - Valor. 

- Após o preenchimento dos dados, clique em "Gravar". 

 

B) CONSULTANDO registros: 

- Para consultar registros,  clique no botão "Filtrar".  Fazendo isso, todos os registros serão exibidos no grid: 
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- Se preferir, use os filtros disponíveis, na área "Seleção de dados" da tela, para obter uma consulta mais específica. A utilização 
do filtro facilita muito a localização de registros, especialmente quando o volume de dados é maior. 

C) EDITANDO registros: 

- Localize o registro desejado na listagem (utilize o filtro na área de "Seleção de dados" para facilitar a busca); 

- Altere a informação desejada no grid e, em seguida, clique em "Gravar": 
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E) EXCLUINDO registros: 

- Localize o registro desejado na listagem (utilize o filtro na área de "Seleção de dados" para facilitar a busca); 

- Marque o campo "Ação" na linha do registro a ser excluído e clique no botão "Excluir": 
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- Na tela que surge, confirme a exclusão: 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

- Caso algum lançamento gere saldo negativo em alguma conta envolvida, será mostrada uma mensagem, apenas a título de 
alerta: 

 

- Caso a movimentação esteja correta, basta clicar em "Sim". Caso prefira conferir o lançamento, clique em "Não", assim é 
possível rever os lançamentos. 

- Todos os lançamentos realizados através da rotina "Transferência bancária" podem ser visualizados pelo relatório "Extrato 
bancário". 

Veja um exemplo, apenas ilustrativo: 
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O produtor e o agronegócio 

Segundo os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP), o Produto 
Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro para o ano de 2010 representou mais de 23% do PIB do país. 
Apesar desse grandioso número, a agricultura e a pecuária representaram juntas 25% do PIB do agronegócio 
(5,92% do PIB do país) — 14% para a agricultura e 11% para a pecuária. Onde estão os demais 75% do PIB 
do agronegócio? Por Kleber Carlos Ribeiro Pinto, Professor da Faculdade de Gestão e Negócios (UFU). Clique e 
leia o ponto de vista completo. 

 

A distribuição dos demais 75% do PIB do agronegócio de 2010 foi assim: 30% gerados na indústria processadora, 14% nos 
insumos para a agricultura e pecuária e 31% nas operações logísticas dos insumos e dos produtos. 

O agronegócio representa muito e a agricultura e a pecuária, que dele fazem parte, representam pouco. Como explicar essa 
diferença? Em princípio, poderíamos dizer que o alimento e a energia gerados pela agricultura e pecuária são pouco valorizados 
pelo mercado, ou que o produtor rural trabalha quase de graça. Por quê? 

Os elevados custos dos insumos impostos pelos fornecedores à agricultura e pecuária, os reduzidos preços impostos pelos 
compradores dos produtos, a ausência de uma política brasileira adequada para os preços mínimos e segurança alimentar, o 
sistema logístico brasileiro ineficiente, o câmbio desfavorável para a exportação e os subsídios dos governos da América do Norte 
e da Europa às suas produções agropecuárias fazem da produção rural no Brasil um setor que trabalha com elevada eficiência e 
baixíssimos lucros. 

O produtor rural brasileiro, além dos fatores listados acima, enfrenta outras duas questões eminentemente políticas: a defesa do 
meio ambiente e a reforma agrária. Quanto à primeira, grupos que se autodenominam defensores do meio ambiente, mas que na 
verdade representam interesses de fortes setores da economia estadunidense e européia, tentam impedir a regularização e o 
desenvolvimento sustentado da produção rural propostos no projeto de lei do Código Florestal relatado pelo deputado federal 
Aldo Rebelo. 

Quanto à segunda, movimentos sociais que se autodenominam “sem terra” com pretensões mais políticas do que produtivas, 
direcionam seus esforços para enfraquecer a união dos produtores rurais brasileiros por meio do embate entre a Confederação 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA). 

Com todos esses problemas, nosso Homem do Campo continua trabalhando, aproveitando o desenvolvimento científico criado 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e produzindo bem e barato. Para se ter uma ideia da dimensão da 
eficiência, conforme cita o ex-ministro Roberto Rodrigues, em artigo publicado na Folha de São Paulo em 30 de julho de 2011, 
“… em 20 anos, a área plantada com grãos cresceu 20%, enquanto a produção aumentou 179%”.  

Quanto à pecuária, segundo o pesquisador Eliseu Alves da Embrapa, o efeito produtividade reduziu os preços da carne ao 
consumidor, a ponto de, em 2010, o cidadão da capital São Paulo pagar apenas 30% do que pagava em 1973. 
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No último dia 28 de julho, dia do produtor rural, poucos se lembraram de agradecê-lo. Faço aqui, a minha parte: obrigado aos 
homens e mulheres do campo e ao empresário da agricultura e da pecuária. Sem vocês, seria impossível o cidadão urbano matar 
a fome de cada dia e reduzir a poluição produzida pelos motores dos nossos veículos. Sem vocês, o Brasil não estaria com as 
suas finanças equilibradas. Muito obrigado! 

Por Kleber Carlos Ribeiro Pinto, Professor da Faculdade de Gestão e Negócios (UFU) 

Fonte: http://www.correiodeuberlandia.com.br 
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