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Planejamento na pecuária leiteira  
Constantes mudanças econômicas, políticas, mercadológicas, sociais e tecnológicas, agregadas de 
alterações na percepção dos clientes em relação aos produtos e serviços ofertados, fazem com que 
as organizações busquem ferramentas de orientação dentro de novas realidades. A aplicação de um 
sistema de medição e acompanhamento dos indicadores de desempenho configura-se como uma 
medida acertada nesta tarefa. Leia o ponto de vista e confira informações sobre o IDEAGRI Control - 
o sistema web de gestão de metas do IDEAGRI.  

O IDEAGRI expande suas instalações 
O IDEAGRI expande suas instalações e conta, agora, com uma nova sala de 
treinamento. O espaço é amplo e viabiliza um treinamento de alta qualidade, com 
total conforto para nossos clientes. A expansão também contempla uma área de 
convívio para colaboradores e clientes, um departamento de assessoria, além da 
diretoria executiva para receber as visitas de nossos clientes e parceiros. Clique e 
leia mais. 

IDEAGRI marca presença na II Sezoo 
No último dia 11 de maio, durante a 2ª semana de Zootecnia do Instituto Federal 
do Triângulo Mineiro, em Uberaba - MG, a diretora do IDEAGRI ministrou uma 
palestra com o tema: "Informatização no Agronegócio: desafios e oportunidades". 
Tanto a palestra, como os demais eventos da programação, foram muito bem 

 

 A quadragésima sexta edição do 
Boletim destaca o ponto de vista 
sobre planejamento e apresenta 
o IDEAGRI Control, nosso sistema 
web de gestão de metas. 

 Conheça nossas novas 
instalações e saiba sobre a 
atuação do IDEAGRI na Sezoo. 

 Veja os detalhes da Pós 
Graduação em gestão do 
Agronegócio do Rehagro. 

 Saiba tudo sobre os leilões de 
junho: leilão do Nenê e Estrelas 
do Leite. 

 Acompanhe a programação da 9º 
Simpósio do Leite e 3º Fórum 
Nacional de lácteos em Erechim, 
RS. 

 Aproveite as dicas IDEAGRI, 
abordando: relatório de coleta de 
dados de mastite clínica e 
configurações no Windows Seven. 



recebidos pelos alunos e convidados. Clique e fique por dentro. 

Pós Graduação - Gestão do Agronegócio Rehagro 
O curso Pós-Graduação em Gestão do Agronegócio traz, através de professores com 
profundo conhecimento teórico e ampla experiência prática, uma visão integrada 
dos vários segmentos da gestão de empresas, sempre com foco em ampliar 
resultados no agronegócio. Clique e saiba mais. 

5º Grande Leilão do Nenê - 17 de junho 
A Agropecuária 2N Ltda. é uma empresa ligada ao agronegócio, trabalha com 
produção de leite a pasto, venda de gado Girolando e Holandês da própria fazenda, 
produção de feno, milho, e prestação de serviços com máquinas de grande porte. 
No 5º Grande Leilão do Nenê serão oferecidas: 90 vacas em lactação, 120 novilhas 
prenhas, 150 bezerras, embriões e prenheses do maior valor genético, todas 
registradas, e muitas de TE. Clique e participe. 

Leilão Virtual - Estrelas do Leite, 17 de junho de 2012, domingo às 
10 horas 
Gir leiteiro, Girolando e Jersolando - 200 Fêmeas Leiteiras. Fazendas participantes: 
Agropecuária Araçá, Estrela Pecuária, Pecuária São Domingos, Girolando Ponte Alta, 
JP Agropecuária, Rancho Belvedere e Santa Rosa do Pingo. 100% Inseminação 
artificial ou Transferência de embriões. As fazendas utilizam o sistema de gestão 
IDEAGRI! Clique e confira os detalhes. 

9º Simpósio do Leite e 3º Fórum Nacional e Lácteos - Erechim, RS, 
19 e 20 de junho 
O Simpósio de Bovinocultura de Leite do Alto Uruguai, é um evento que vai ao 
encontro às necessidades econômica e social da agropecuária regional, e há um 
grande número de produtores rurais, que tem sua base econômica na atividade 
leiteira. Clique e veja a programação. 

Confira o passo-a-passo de como emitir o relatório "Coleta de dados 
de mamite clínica" 
A mastite, ou mamite, é uma doença que acomete os bovinos e afeta 
relevantemente a produção de leite. Os animais afetados reduzem a produtividade 
do sistema ao gerar a necessidade de reposição, gastos com prevenção, 
tratamento, controle e maior tempo gasto com o manejo. Com o intuito de facilitar 
a coleta de dados de mastite clínica e garantir maior confiabilidade dos dados a 
serem lançados no sistema, elaboramos uma dica completa para a emissão do 
relatório "Coleta de dados de mamite clínica". Clique e veja o passo-a-passo. 

Windows Seven: como manter o controle de contas de usuário 
ativado e o IDEAGRI funcionando 
O Windows Seven contempla uma funcionalidade de verificação da compatibilidade 
de softwares instalados. Dessa forma, parte significativa de programas executados 
neste sistema operacional deve ter sua compatibilidade averiguada por aplicativo 
específico para tal. Confira nesta dica como fazer este ajuste na compatibilidade 
entre o IDEAGRI e o Windows Seven e viabilize o completo funcionamento do seu 
sistema de gestão. Clique e aproveite. 

A nova Rede Social: Google+ 
Com a rápida queda do número de acessos à rede social Orkut, principalmente no 
Brasil, e com a expansão absurda do Facebook, a Google resolveu voltar à batalha 
lançando uma nova rede social, o Google +. Visite a página do IDEAGRI na nova 
rede. Clique e fique atualizado. 

 Conheça a nova rede social: 
Google +. 

    

 

 

RELATÓRIOS IDEAGRI: Portfólio 
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DEPOIMENTOS: Opinião de quem 
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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 negócio do IDEAGRI é gerar 
informações rápidas e confiáveis 
para o agronegócio, 
transformando dados técnicos e 
financeiros em indicadores para a 
tomada de decisão. 

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

    

 

 

 

  

 

Rua Gávea, 358, sls 206 e 207, Jardim América, CEP 30.421-340, Belo Horizonte, MG 
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Ponto de Vista 
14/05/2012 

Planejamento na pecuária leiteira 
por Rehagro e IDEAGRI 



 
Constantes mudanças econômicas, políticas, mercadológicas, sociais e tecnológicas, agregadas de alterações na 
percepção dos clientes em relação aos produtos e serviços ofertados, fazem com que as organizações busquem 
ferramentas de orientação dentro de novas realidades. A aplicação de um sistema de medição e acompanhamento 
dos indicadores de desempenho configura-se como uma medida acertada nesta tarefa. Leia o ponto de vista e 
confira informações sobre o IDEAGRI Control - o sistema web de gestão de metas do IDEAGRI. 
  

 
  
Todo planejamento deve passar por uma análise do passado, a fim de identificar quais foram os erros cometidos 
ou resultados que podem ser melhorados. Como uma fazenda é um sistema complexo, a identificação dos fatores 
críticos de sucesso na atividade leiteira é fundamental para entender onde ocorreram falhas que resultaram em 
maior impacto na atividade. Em geral, os produtores conhecem bem seus fatores críticos de sucesso, mas gastam 
pouco tempo criticando os resultados alcançados e propondo desafios de melhoria para o próximo ano. 
  
Existem alguns fatores críticos de sucesso que podem variar de acordo com a fazenda, no entanto, os mais 
comuns são: custo de produção, média de leite produzido por vaca, reprodução, mortalidade e descarte, qualidade 
de leite e ganho de peso de recria. 
  
A utilização de índices financeiros e zootécnicos auxilia a identificação de falhas e quais as principais oportunidades 
de melhorias. Por exemplo, imagine uma fazenda com resultado de mortalidade de recria alto. Como esse é um 
indicador muito importante, foi definido que seria necessário reduzir a mortalidade para o próximo ano. Mas, como 
definir quanto deve ser melhorado no índice? Algumas referências podem ser utilizadas, como resultados obtidos 
por outras propriedades ou resultados de anos anteriores da fazenda. É bom lembrar que resultados diferentes só 
serão alcançados com ações diferentes. Por isso, ao definir metas de melhoria para o próximo ano, é fundamental 
definir ações que garantirão que esses resultados serão obtidos. 
  
A definição das ações a serem implantadas deve partir de uma avaliação honesta dos fatos que levaram ao 
resultado indesejado, ou seja, é imprescindível chegar às causas do problema para propor ações de correção. As 
ações devem ser documentadas em um plano de ação para nos lembrarmos de executá-las ao longo do ano. 
  
O fim do ano é um bom momento para avaliar os resultados alcançados e traçar objetivos de melhoria para o ano 
seguinte. Após uma avaliação honesta do ano anterior, é necessário definir as metas do próximo ano. A definição 
das metas deve estar baseada em indicadores que serão monitorados na fazenda, pois é frustrante ter uma meta 
e não conseguir saber se ela está sendo atingida ou não. Comece com poucas metas no primeiro ano e aumente à 
medida que a fazenda evoluir na apuração dos resultados. 
  
Um fato muito importante de qualquer meta é que é preciso nos conectar emocionalmente com ela. Essa conexão 
emocional nada mais é que pensar todos os dias nessa meta, ou seja, nossas ações serão direcionadas pela 
mesma. Uma prática que facilita essa conexão é definir uma meta geral que se fixará na mente. Por exemplo, 
definir que a meta da fazenda será vender 1 milhão de litros de leite no ano. Embora essa meta esteja desdobrada 
por mês para que possa ser checada mensalmente, o valor a ser lembrado será 1 milhão de litros de leite. Em 
toda checagem mensal, se a meta estiver sendo alcançada será lembrado que a fazenda está no caminho do seu 
objetivo final. Isso é o que motiva e impulsiona as pessoas. 
  
As metas financeiras devem partir de um orçamento bem realizado. A base para o orçamento de uma fazenda de 
leite é a evolução de rebanho, onde serão consideradas as variações de quantidade de animais em cada categoria 
ao longo do ano. Como dito anteriormente, as metas devem ser definidas para cada mês do ano e checadas 
mensalmente. A checagem das metas e definição de ações nos resultados não alcançados nos auxilia a voltar a 
fazenda para atingir a meta mensal, e por consequência a meta do ano. 
  
Portanto, planeje os resultados desejados e cheque periodicamente o alcance das metas. Caso elas não estejam 
sendo atingidas, aja rapidamente para corrigir eventuais falhas. 

 
 

Por Sérgio Soares, equipe ReHAgro 
  

 
  
O IDEAGRI disponibiliza, em seu portifólio de serviços, um sistema web específico para gestão de metas de 
empresas rurais: IDEAGRI Control. 
 
IDEAGRI Control: Monitoramento de informações do planejamento estratégico traçado. Aumento da 
competitividade. Redução de custos. Elevação da qualidade dos produtos e serviços. 
 
Para mais detalhes, entre em contato com nossa equipe clicando aqui! 



  
 

 IDEAGRI News 
14/05/2012 

O IDEAGRI expande suas instalações 
por IDEAGRI 

 
O IDEAGRI expande suas instalações e conta, agora, com uma nova sala de treinamento. O espaço é amplo e 
viabiliza um treinamento de alta qualidade, com total conforto para nossos clientes. A expansão também 
contempla uma área de convívio para colaboradores e clientes, um departamento de assessoria, além da diretoria 
executiva para receber as visitas de nossos clientes e parceiros. Confira nossas novas instalações. 
  
Confira fotos recentes da ampliação da sede IDEAGRI: 
  

 
  
  
 



IDEAGRI News 
14/05/2012 

IDEAGRI marca presença na II Sezoo 
por IDEAGRI 

 
No último dia 11 de maio, durante a 2ª semana de Zootecnia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em 
Uberaba - MG, a diretora do IDEAGRI ministrou uma palestra com o tema: "Informatização no Agronegócio: 
desafios e oportunidades". Tanto a palestra, como os demais eventos da programação, foram muito bem 
recebidos pelos alunos e convidados. 
  
A missão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro é ofertar a Educação 
Profissional e Tecnológica por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo o desenvolvimento na perspectiva 
de uma sociedade inclusiva e democrática. 
  
A 2ª edição da Semana de Zootecnia, realizada pelo diretório acadêmico do curso de zootecnia, coordenado pelo 
professor Dawson José Guimarães de Faria, teve o intuito de promover, integrar e interagir alunos e profissionais 
de diferentes áreas do conhecimento. 
  
“Foi um prazer apresentar para os alunos da instituição uma visão de mercado sobre a tecnologia de informação 
no Agronegócio. Os alunos estavam extremamente atentos ao assunto e fizeram várias perguntas pertinentes e 
interessantes o que permitiu uma discussão muito produtiva sobre este relevante tema”. Heloise Duarte, diretora 
do IDEAGRI, responsável pela palestra ministrada no evento. 
  
  

 
  

IDEAGRI News 
23/04/2012 

Pós Graduação - Gestão do Agronegócio Rehagro 
por Rehagro 

 



O curso Pós-Graduação em Gestão do Agronegócio traz, através de professores com profundo conhecimento 
teórico e ampla experiência prática, uma visão integrada dos vários segmentos da gestão de empresas, sempre 
com foco em ampliar resultados no agronegócio. 
  
  

 

Público alvo: 
  
Médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos e demais 
profissionais graduados. 
  
Assuntos abordados: 
 
• Visão Integrada da Gestão do Agronegócio  
• Gestão de Pessoas e Equipes  
• Planejamento e Implementação Estratégica  
• Marketing e Estratégias de Mercado  
• Gestão de Processos  
• Negociação para Gestores  
• Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística  
• Matemática Financeira, Fundamentos de Custos e Análise 
de Investimentos  
• Gerenciamento de Projetos  
• Gestão com Foco em Resultados  
• Tecnologia da Informação  
• Gestão Ambiental  
• Estratégias de Comercialização em Commodities Agrícolas 
  
Diferenciais do programa: 
 
• Professores com profundo conhecimento teórico e ampla 
experiência de mercado  
• Assuntos que tratam da realidade das empresas, suas 
oportunidades e desafios  
• Atividades práticas em sala de aula, com discussões de 
casos reais  
• Estudos de caso em sala de aula para fixação do 
conhecimento  
• Desenvolvimento de um plano de negócio prático e 
aplicável  
• Ampliação da rede de contatos e oportunidades de novos 
negócios 
 
Resultados esperados: 
 
• Capacidade de analisar a viabilidade econômico-financeira 
de projetos  
• Conhecimento de métodos e ferramentas gerenciais  
• Aumento significativo da visão crítica da gestão de 
empresas  
• Aumento da lucratividade da empresa  
• Ampliação da rede de contatos e oportunidades de 
negócios 
 

   

 

 

Fale conosco: 
 

www.rehagro.com.br 
posgestao@rehagro.com.br

            (31) 3343-
3800       

REALIZAÇÃO: 

 

 

 

PARCERIA: 

 

APOIO: 

 



Formato do curso: 
 
19 encontros de 2 dias por mês. Sextas de 13h às 21h e 
sábados de 08h às 16h. 
  
Depoimentos 
Confira o depoimento do Edson Filho, responsável pelo 
segmento de Caprino e Ovinocultura da Alta Genetics sobre 
a importância da gestão para profissionais do agronegócio: 

 

  

“Como Médico Veterinário, tive uma formação 
muito técnica. Neste curso integramos as áreas 
da gestão como elos de uma corrente. Temos 
grandes nomes da gestão como professores com 
anos de experiência no mercado, didática e 
dinâmicas  excelentes. O curso fecha com chave 
de ouro com a elaboração do Plano de 
Negócio.”  
Paolo Vivenza – Mestrando em Produção 
Animal UFMG 

  

“O Curso me ajudou a enxergar a empresa como 
um todo, no cumprimento de metas, na 
melhoria do relacionamento com clientes e na 
argumentação de vendas. Os conhecimentos 
adquiridos no curso me auxiliaram a ser 
promovido na empresa.”  
Wandeir Morais – Representante Vendas 
Itambé 

  

“Venho de uma graduação em Administração de 
Empresas, mas neste curso aprofundamos mais 
o conhecimento em gestão. O aprendizado é 
altamente aplicável.”  
Cléber Pereira – Responsável Região 
Leiteira Embaré 

  

  
 

  

 

IDEAGRI News 
10/05/2012 

5º Grande Leilão do Nenê - 17 de junho 
por IDEAGRI 

 



A Agropecuária 2N Ltda. é uma empresa ligada ao agronegócio, trabalha com produção de leite a pasto, venda de 
gado Girolando e Holandês da própria fazenda, produção de feno, milho, e prestação de serviços com máquinas de 
grande porte. No 5º Grande Leilão do Nenê serão oferecidas: 90 vacas em lactação, 120 novilhas prenhas, 150 
bezerras, embriões e prenheses do maior valor genético, todas registradas, e muitas de TE. 
  
O evento será transmitido pelo canal Terra Viva no dia 17 de junho de 2.012, a partir de 14 horas no Centro de 
Eventos da 2N, trevo de Candeias (BR 354). Coordenação Embral Leilões. 
  
A Agropecuária 2N é cliente e parceira do IDEAGRI. 
  
Visite o site oficial do leilão: www.agropecuaria2n.com.br 
  

 
  

IDEAGRI News 
25/04/2012 

Leilão Virtual - Estrelas do Leite, 17 de junho de 2012, domingo às 10 
horas 

por IDEAGRI 

 
Gir leiteiro, Girolando e Jersolando - 200 Fêmeas Leiteiras. Fazendas participantes: Agropecuária Araçá, Estrela 
Pecuária, Pecuária São Domingos, Girolando Ponte Alta, JP Agropecuária, Rancho Belvedere e Santa Rosa do 
Pingo. 100% Inseminação artificial ou Transferência de embriões. As fazendas utilizam o sistema de gestão 
IDEAGRI! 
  
  

 
 
 
200 Fêmeas Leiteiras: 
- Vacas até 3° Lactação 
- Bezerras e Novilhas 
- Prenhezes ½ HPB 
- Prenhezes Gir Leiteiro 
 
Mercado do Leite - Agrocanal 



 
ASSESSORIA 
Janot F. Andrade Jr. 
janot@peqpro.com.br 
 
Fazendas participantes: 
 
- Agropecuária Araçá 
- Estrela Pecuária 
- Pecuária São Domingos 
- Girolando Ponte Alta 
- JP Agropecuária 
- Rancho Belvedere 
- Fazenda Santa Rosa do Pingo 
 
ANIMAIS FILMADOS EM POMPÉU, ABAETÉ E MORADA NOVA DE MINAS. 
  
Leiloeira Nova Sat             (34)3317-7000       

 

IDEAGRI News 
25/04/2012 

9º Simpósio do Leite e 3º Fórum Nacional e Lácteos - Erechim, RS, 19 e 
20 de junho 

por IDEAGRI 

 
O Simpósio de Bovinocultura de Leite do Alto Uruguai, é um evento que vai ao encontro às necessidades 
econômica e social da agropecuária regional, e há um grande número de produtores rurais, que tem sua base 
econômica na atividade leiteira. 
  
  
  



 



 



 



 



 



 







Dicas IDEAGRI 
10/05/2012 

Confira o passo-a-passo de como emitir o relatório “Coleta de dados de 
mamite clínica” 

por IDEAGRI 

 
A mastite, ou mamite, é uma doença que acomete os bovinos e afeta relevantemente a produção de leite. Os 
animais afetados reduzem a produtividade do sistema ao gerar a necessidade de reposição, gastos com 
prevenção, tratamento, controle e maior tempo gasto com o manejo. Com o intuito de facilitar a coleta de dados 
de mastite clínica e garantir maior confiabilidade dos dados a serem lançados no sistema, elaboramos uma dica 
completa para a emissão do relatório “Coleta de dados de mamite clínica”. 
  
O Ideagri permite gerar relatórios para o controle da mastite. O objetivo desta dica é facilitar a coleta de dados de 
mastite clinica pelo ordenhador e garantir maior confiabilidade de dados de lançamento. 
  
Veja o passo-a-passo de como emitir o relatório “Coleta de dados de mamite clínica”. Este relatório deve ser 
impresso e deixado sob a responsabilidade do ordenhador. Antes de se realizar as ordenhas, ele deve fazer o teste 
da caneca de fundo preto (ou outro método adotado na fazenda) e anotar os resultados no relatório. 
 
1º) Abra o Ideagri Desktop e, em seguida, acesse o botão ‘Relatórios’, localizado no menu ‘Relatório’: 
  

 
 
2º) O sistema exibirá a tela ‘Gerador de relatórios’. Utilize o campo palavra-chave para filtrar o relatório ‘Coleta de 
dados de mamite clínica'. Acione ‘Filtrar.’ 
 
Selecione o relatório na listagem e, em seguida, clique em ‘Visualizar’. Veja o exemplo a seguir: 
  



  
  
3º) Será exibida a tela ‘Coleta de dados de mastite’. 
  
Selecione as seguintes opções: 
 
• Número de ordenhas: neste campo, selecione o número de ordenhas realizadas na fazenda. A anotação de 
controle de mastite deve ser feita a cada ordenha. 
• Quinzena: neste campo, selecione a quinzena na qual será realizada a coleta de dados de mastite. O relatório 
final irá exibir o controle quinzenal, portanto ao se escolher 1ª ou 2ª quinzena, definimos se o relatório 
apresentará os resultados com as datas 01 a 15 (1ª. Quinzena) ou 16 a 30(2ª. Quinzena). 
• Quantidade de animais: neste campo, digite o número de animais disponíveis para a coleta individual de dados. 
Esta informação será responsável pelo número de linhas do relatório. 
  

  
• Após o preenchimento dos campos selecione ‘Confirmar’. O relatório será exibido de acordo com os critérios 
selecionados. 
  
4º) O relatório será emitido conforme ilustrado a seguir: 
  



 
Interpretação do relatório: 
  

 
  

 
Para o lançamento de dados siga o exemplo abaixo: 



 

 
  
Caso queira especificar o grau da mastite, pode-se substituir o ‘X’ pelo grau da mastite, como no exemplo abaixo. 

 
Clique nos links abaixo e confira os esclarecimentos de como inserir os dados de Mastite no sistema: 
  

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

• Ganhe tempo ao lançar Mastite - conheça a opção de preenchimento automático de datas 
  

 
A mastite, ou mamite, é uma doença que acomete os bovinos e afeta elevantemente a produção. É uma 
enfermidade da glândula mamária que se caracteriza por um processo inflamatório, causando alterações físico-



químicas do leite. Pode acometer um ou mais tetos das fêmeas, independentemente do período em que elas se 
encontram (secas, em lactação, novilhas, etc). 
  
A mastite interfere diretamente na função do órgão, diminuindo a produção de leite e afetando a qualidade. 
Diminui os teores de açúcares (lactose), proteínas (caseína), minerais (cálcio, potássio) e gorduras, gerando ainda 
um aumento de imunoglobulinas, cloretos e lípases, impossibilitado o consumo do leite e sua utilização para 
fabricação de derivados. 
  
Existem duas classificações para a mastite: Clínica e Subclínica. Quando o processo é mais intenso e as alterações 
são visíveis, denominamos ‘mastite clínica’. Neste quadro, o úbere pode ficar edemaciado, dolorido e quente, e o 
leite pode apresentar grumos, pus e sangue. Em um processo mais suave, denominamos ‘mastite subclínica’. As 
alterações não são visíveis e somente as detectamos por testes de campo e análises laboratoriais, principalmente 
através do exame de contagem de células somáticas (CCS) do leite. 
  
A mastite reduz a produtividade do sistema ao gerar a necessidade de reposição de animais, gastos com 
prevenção, tratamento, controle e maior tempo gasto com o manejo dos animais. 
   

Dicas IDEAGRI 
04/05/2012 

Windows Seven: como manter o controle de contas de usuário ativado 
e o IDEAGRI funcionando 

por IDEAGRI 

 
O Windows Seven contempla uma funcionalidade de verificação da compatibilidade de softwares instalados. Dessa 
forma, parte significativa de programas executados neste sistema operacional deve ter sua compatibilidade 
averiguada por aplicativo específico para tal. Confira nesta dica como fazer este ajuste na compatibilidade entre o 
IDEAGRI e o Windows Seven e viabilize o completo funcionamento do seu sistema de gestão. 
  
Após a instalação do IDEAGRI, será criado um ícone do programa em sua área de trabalho. 
  
Clique em cima do ícone IDEAGRI com botão direito do mouse, em seguida clique em "Solucionar problemas de 
compatibilidade". 
  



  
  
Na tela "Compatibilidade de Programa", clique em: "Tentar configurações recomendadas". 
  

  
  
Na tela seguinte, clique em "Iniciar o programa" e "Avançar". 
  



  

  
  
Na próxima tela, selecione a opção ''Sim, salvar essas configurações para o programa". 
  

  
  
Logo em seguida, clique em "Fechar a solução de problemas". 
  
  



 
  
Quando abrir o IDEAGRI, surgirá uma mensagem perguntando se você deseja permitir quer o IDEAGRI seja 
executado, basta clicar em "Sim". 
  

 
  

Dicas Informática 
14/05/2012 

A nova Rede Social: Google+ 
por IDEAGRI 

 
Com a rápida queda do número de acessos à rede social Orkut, principalmente no Brasil, e com a expansão 
absurda do Facebook, a Google resolveu voltar à batalha lançando uma nova rede social, o Google +. Visite a 
página do IDEAGRI na nova rede. Clique aqui! 
  

 
 
Acesse Google+ e conheça a nova rede social da empresa Google que tem como diferencial uma comunicação por 
vídeo com diversos participantes ao mesmo tempo. E que promete brigar de frente com o Facebook. 
 
Vale a pena conferir! http://infodicas.com/blog 
  



 
 


