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Assista ao vídeo do IDEAGRI 
O vídeo apresenta um pouco da história do IDEAGRI, nossa atuação, o perfil de nossos 
clientes, nossos principais diferencias e nossas fortalezas. Aproveite a oportunidade 
para conhecer melhor nossa empresa e nossas soluções informatizadas para a gestão 
agropecuária. Clique e assista. 
 
Confira as inovações do site IDEAGRI 
O site do IDEAGRI foi modificado com o intuito de facilitar a localização dos conteúdos. 
O design ficou mais limpo e o visual mais agradável. Algumas funcionalidades 
importantes foram adicionadas, como a 'Solicitação de demonstração', que permite 
que o visitante faça contato, de forma eficiente, com nossa equipe, preenchendo um 
formulário básico que permite o pronto atendimento. Conheça essas e outras 
novidades, navegando em nosso portal. Clique e navegue. 
 
Pecuária em Alta - se ligue nessa novidade 
Estreou, neste sábado, no Terra Viva, o Pecuária em Alta, um programa voltado para a 
genética animal e biotecnologia. Nele, você confere entrevistas, reportagens e 
depoimentos de produtores e autoridades. Assista a todos os blocos do programa e 
não deixe de conferir trechos da entrevista com Heverardo Carvalho, diretor da Alta, 
destacando o papel do IDEAGRI na atuação da equipe Alta. Clique e fique por dentro. 
 
IDEAGRI na FEICORTE 2012 
Feicorte 2012: negócios, relacionamento e troca de informações transformam São 
Paulo na capital mundial da pecuária de corte - Terminou na sexta-feira (15 de junho) 

 

 A quadragésima oitava edição do 
Boletim destaca o vídeo do 
IDEAGRI e as novidades de nosso 
site. 

 Conheça o programa da Alta 
Genetics no canal Terra Viva, o 
'Pecuária em Alta'. 

 Leia sobre a presença do 
IDEAGRI na Feicorte e sobre o 
leilão da Agropecuária Marajoara. 

 Passe um dia com Geraldo 
Francisco de Assis, gerente da 
Fazenda Queima Ferro. 

 Confira o ponto de vista 
'Descendo a ladeira (...) Como 
evitar?'. 

 Aproveite as dicas IDEAGRI, 
abordando: identificação 
eletrônica e instruções básicas 
para a utilização do módulo da 
gestão econômico-financeira. 

 Atualize seus conhecimentos com 
a dica 'Evite perdas ao trabalhar 
com aplicativos do Office'. 
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a Feicorte 2012 – 18ª Feira Internacional da cadeia Produtiva da Carne, na cidade de 
São Paulo. A maior feira indoor do setor na América Latina recebeu a visita de 30 mil 
pessoas e reuniu 250 empresas expositoras. A empresa IDEAGRI marcou presença no 
stand da Alta Genetics. Clique e saiba mais. 
 
2º Leilão da Agropecuária Marajoara 
Confira as informações completas do 2º Leilão da Agropecuária Marajoara. A fazenda 
produz leite há mais de 40 anos e está entre os 25 maiores produtores de leite do 
Brasil, com 13.000 litros por dia, possuindo um plantel de 1.700 animais. O leilão será 
no dia 14 de julho, sábado, às 14 horas, em Lorena - SP. A Agropecuária Marajoara é 
parceira e usuária do IDEAGRI. Clique e confira os detalhes. 
 
Um dia de trabalho de Geraldo Francisco de Assis, gerente da Fazenda 
Queima Ferro 
A visita acompanha um dia de trabalho de Geraldo Francisco de Assis, gerente da 
Queima Ferro, localizada em Pitangui, MG. A fazenda trabalha com bovinocultura de 
leite a pasto. A principal atividade é a produção e comercialização do leite. A empresa 
rural está entre as maiores produtoras de leite do Brasil. A fazenda Queima Ferro foi 
uma das primeiras a implantar o IDEAGRI e trabalha com o sistema desde 
2008. Clique e acompanhe. 
 
Descendo a ladeira (...) Como evitar? 
Atualmente, no mundo dos negócios, com a competição cada vez mais acirrada e com 
os produtos se tornando “commodities” (está tudo igual, o que faz a diferença são as 
condições de fornecimento e atendimento), não existe perdão para alguns erros 
sérios. Muitas empresas já saíram do mercado por não terem percebido que o 
mercado mudou rapidamente. Estas empresas continuaram atendendo do mesmo jeito 
e ainda se gabaram: temos tradição, estamos aqui há trinta anos, somos os maiores, 
etc. Autor: Prof. João Mariano de Almeida. Clique e leia o ponto de vista na íntegra. 
 
Confira o passo-a-passo sobre o trabalho com identificação eletrônica 
no IDEAGRI 
Confira o passo-a-passo que facilita o entendimento sobre o funcionamento do 
IDEAGRI com dispositivos de identificação eletrônica. Saiba como associar os animais 
cadastrados aos identificadores eletrônicos e como importar arquivos com as rotinas 
de campo. Clique e veja o passo-a-passo. 
 
Instruções básicas para a utilização do módulo da gestão econômico-
financeira do IDEAGRI 
Está com dúvidas para iniciar o controle de gestão na sua fazenda? Não perca tempo, 
clique e confira a dica: Instruções básicas para a utilização do módulo da gestão 
econômico-financeira do IDEAGRI. Confira o passo-a-passo para o cadastramento de: 
centros de custos, plano de contas, produtos, serviços, despesas e receitas. Clique e 
aproveite. 
 
Evite perdas ao trabalhar com aplicativos do Office 
Aprenda como determinar um intervalo curto entre as gravações de cópias de 
recuperação de arquivos nos programas do pacote do Office (Word, Excel e Power 
Point) e evite perder seus trabalhos, em casos de queda de energia elétrica ou panes 
do computador. Confira também como localizar os arquivos salvos 
automaticamente. Clique e previna-se. 

 

 

Clique e confira: Vídeo 
institucional do IDEAGRI 

 

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 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 
Fone/Fax:             (31)3344-3213      , Skype: ideagri 

Assista ao vídeo do IDEAGRI 
por IDEAGRI 

 
O vídeo apresenta um pouco da história do IDEAGRI, nossa atuação, o perfil de nossos clientes, nossos principais 
diferencias e nossas fortalezas. Aproveite a oportunidade para conhecer melhor nossa empresa e nossas soluções 
informatizadas para a gestão agropecuária. 
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Confira as inovações do site IDEAGRI 
por IDEAGRI 

 
O site do IDEAGRI foi modificado com o intuito de facilitar a localização dos conteúdos. O design ficou mais limpo 
e o visual mais agradável. Algumas funcionalidades importantes foram adicionadas, como a 'Solicitação de 
demonstração', que permite que o visitante faça contato, de forma eficiente, com nossa equipe, preenchendo um 
formulário básico que permite o pronto atendimento. Conheça essas e outras novidades, navegando em nosso 
portal 
 
Para Leonora Duarte, Gerente Comercial IDEAGRI, as mudanças no site já estão trazendo bons resultados. "O 
novo formato tem agradado bastante. Além de facilitar o acesso aos diversos conteúdos, a plataforma agora 
contempla uma ferramenta fácil e rápida para que interessados conheçam nossos sistemas. A melhor maneira de 
avaliar um software é navegar nas suas funcionalidades e, principalmente para um sistema de gestão, poder gerar 
relatórios com dados factíveis. Sempre disponibilizamos a versão DEMO de nossos sistemas sem quaisquer custos, 
porém, esta praticidade nunca esteve tão ao alcance dos usuários do nosso site. Ao acionar o novo 'Solicite uma 
demonstração', a pessoa informa dados básicos, tais como a área de interesse e o sistema desejado, e recebe 
todas as informações pedidas num curto espaço de tempo. Por exemplo, interessados no Software IDEAGRI 
podem instalar o sistema completo e ter acesso a bancos de dados exemplo, baseados em propriedades reais 
atuantes na pecuária de corte, leiteira e agricultura. Mesmo para sistemas web, como é o caso do novíssimo 
IDEAGRI IATF, disponibilizamos o acesso para consulta a bancos já cadastrados e, até mesmo, para lançamentos 
em bancos exclusivamente criados para este período de avaliação. Com o site renovado, estamos ainda mais 
próximos e conectados ao mercado." 
Clique e solicite: 

 
  

 
Pecuária em Alta - se ligue nessa novidade 

por Alta 

 
Estreou, neste sábado, no Terra Viva, o Pecuária em Alta, um programa voltado para a genética animal e 
biotecnologia. Nele, você confere entrevistas, reportagens e depoimentos de produtores e autoridades. Assista a 
todos os blocos do programa e não deixe de conferir trechos da entrevista com Heverardo Carvalho, diretor da 
Alta, destacando o papel do IDEAGRI na atuação da equipe Alta. 
  
O programa é exibido de segunda a sexta-feira às 20h15. No dia 14/07 confira o 'Pecuária em Alta' especial Corte, 
das 10 às 14h. 
  
Clique e assista ao trecho da entrevista com Heverardo Carvalho, diretor da Alta, destacando o papel do IDEAGRI 
na atuação da equipe. 
  
  
Clique nos links para assistir aos blocos do programa: 
 Confira o 1º bloco do programa Pecuária em Alta 
 Confira o 2º bloco do programa Pecuária em Alta 
 Confira o 3º bloco do programa Pecuária em Alta 
 Confira o 4º bloco do programa Pecuária em Alta 
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IDEAGRI na FEICORTE 2012 
por IDEAGRI 

 
Feicorte 2012: negócios, relacionamento e troca de informações transformam São Paulo na capital mundial da 
pecuária de corte - Terminou na sexta-feira (15 de junho) a Feicorte 2012 – 18ª Feira Internacional da cadeia 
Produtiva da Carne, na cidade de São Paulo. A maior feira indoor do setor na América Latina recebeu a visita de 
30 mil pessoas e reuniu 250 empresas expositoras. A empresa IDEAGRI marcou presença no stand da Alta 
Genetics. 
  
Classificada como a maior feira indoor da pecuária de corte na América Latina, a FEICORTE 2012 contou com 14 
leilões e julgamentos de 13 raças (12 raças bovinas e uma ovina) e reuniu 4 mil animais, de 22 raças, entre 
bovinos (Brahman, Canchim, Marchigiana, Charolês, Limousin, Simental, Simbrasil, Nelore e Nelore Mocho, Angus, 
Caracu, Senepol, Wagyu, Guzerá, Brangus, Hereford, Braford, Sindi e Gir Leiteiro), ovinos Dorper, White Dorper e 
Santa Inês, além de equinos Mangalarga. 
 
O evento também contemplou diversas atividades como o ‘Caminho da Carne’ (dinâmica com as etapas da 
produção da pecuária), o ‘Congresso Internacional Pecuária Corte’ (com especialistas nacionais internacionais para 
debater o setor), a ‘Edição II do Prêmio Nelson Pineda – Excelência em Confinamento’ (que homenageou os 40 
confinamentos mais eficientes do País e os 10 que mais se destacaram em sustentabilidade e bem estar animal), o 
‘Espaço Degustação’ (com degustação diária de carnes de diversas raças) e a ‘Academia da Carne’ (projeto com 
palestras e atividades para estudantes das áreas de agronomia, zootecnia, veterinária e ciências agrárias). 
 
Prestigiada por um público altamente selecionado (pesquisadores, estudantes, pecuaristas, grupos de 
estrangeiros, lideranças e autoridades), a FEICORTE 2012 consagrou-se, mais uma vez, como um modelo de feira 
a ser adotado em todo o Brasil e como uma vitrine da pecuária de corte para o mundo. 
 
Leonora Duarte, Gerente Comercial IDEAGRI, destaca a importância da participação da empresa no evento, “A 
participação do IDEAGRI na FEICORTE é primordial para que a empresa possa estar próxima ao nosso público. O 
evento é muito relevante para a cadeia produtiva da carne. A troca de conhecimentos e os contatos realizados são 
essenciais para o posicionamento do IDEAGRI no mercado.” 
 
Confira as fotos do evento: 
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2º Leilão da Agropecuária Marajoara 

 
Confira as informações completas do 2º Leilão da Agropecuária Marajoara. A fazenda produz leite há mais de 40 
anos e está entre os 25 maiores produtores de leite do Brasil, com 13.000 litros por dia, possuindo um plantel de 
1.700 animais. O leilão será no dia 14 de julho, sábado, às 14 horas, em Lorena - SP. A Agropecuária Marajoara é 
parceira e usuária do IDEAGRI. 
 
  

 
  
A Agropecuária Marajoara é parceira e usuária do IDEAGRI. 
  

 
 
Confira o depoimento de Carlos José Zeraick,  da Agropecuária Marajoara, Lorena - SP, sobre o sistema 
de gestão IDEAGRI: 
  
"Com o IDEAGRI, temos confiança, liberdade para criar e, principalmente, atendimento on line." 
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Um dia de trabalho de Geraldo Francisco de Assis, gerente da Fazenda Queima Ferro 
por Adaptado de texto publicado pelo Rehagro 

 
A visita acompanha um dia de trabalho de Geraldo Francisco de Assis, gerente da Queima Ferro, localizada em 
Pitangui, MG. A fazenda trabalha com bovinocultura de leite a pasto. A principal atividade é a produção e 
comercialização do leite.  A empresa rural está entre as maiores produtoras de leite do Brasil. A fazenda Queima 
Ferro foi uma das primeiras a implantar o IDEAGRI e trabalha com o sistema desde 2008. 
 
O gerente da fazenda Queima Ferro, Geraldo Francisco de Assis é técnico agrícola e cursa, atualmente, a 
faculdade de Administração. Geraldo destaca que o Rehagro teve um importante papel em sua formação 
profissional. Além dos cursos dos quais participou como aluno, hoje, ele participa, como facilitador, no curso 
"Gerenciamento de Empresas Rurais" - "Depoimento de um Gerente de Sucesso". A fazenda Queima Ferro é 
cenário de muitas aulas práticas dos cursos do ReHAgro. 
 
Cursos realizados por Geraldo, no ReHAgro: 
    * Manejo Intensivo de Gado de Leite. 
    * Manejo Sanitarista; 
    * Gestão da Pecuária de Leite; 
    * Gerenciamento de Empresas Rurais. 

 

 
Figura 1: Geraldo Francisco de Assis - gerente da Fazenda Queima Ferro. 

 
Geraldo é gerente geral da fazenda, onde trabalha há 9 anos. Atua como gerente há cerca de 8 anos. 
 
Atividades exercidas na fazenda: 
 
Geraldo Assis exerce as atividades gerenciais de forma sistêmica, tendo cuidado especial com o gerenciamento 
das pessoas. Ele é  responsável pelo processo de contratação de funcionários, desde a entrevista, admissão, 
apresentação da fazenda até o treinamento. 
 
A fazenda realizada treinamentos relacionados às atividades de rotina, em parceria com empresas, além de 
palestras com temas não relacionados às atividades, como doenças sexualmente transmissíveis, trânsito, 
primeiros socorros, etc. 
 
Geraldo faz a programação das atividades da fazenda, monitora os resultados, gerencia o manejo dos animais, faz 
o manejo dos piquetes e a programação de férias. 
 
Segundo Geraldo: "O gerente deve ficar atento ao todo e evitar se acostumar com a rotina. Além disso, sempre 
deve ter a visão geral de como é o serviço e quais as dificuldades em sua execução, para cobrar do funcionário". 
 
Uma das preocupações  do gerente é sempre resolver os problemas e atender à solicitação de cada colaborador o 
mais rápido possível, executando a tarefa ou delegando a alguém capaz de realizá-la. 
 
Uma atividade interessante é a eleição do colaborador do ano, realizada em Janeiro. A eleição é democrática e o 
resultado é baseado em três perguntas, feitas para todos os funcionários: 
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• Qual colaborador está mais aberto a mudanças? 
• Qual colaborador tem bom relacionamento com os colegas? 
• Qual colaborador tem comprometimento com o trabalho? 
 
No dia da divulgação do resultado da eleição, ocorre um pequeno evento para a entrega do prêmio ao colaborador 
escolhido, com exibição de fotos do setor do eleito e com uma palestra motivadora, com o apoio de empresas 
parceiras. 
 
Geraldo ressaltou a importância e a necessidade de visitar cada setor. Quando não realiza as visitas, os próprios 
funcionários dão feedback e cobram isso a ele. O gerente sempre promove gincanas e confraternizações entre os 
funcionários.  
 
Atividades desenvolvidas no dia da visita: 
 
• Planejamento do transporte de vacas secas para outra fazenda. 
 
• Acompanhamento da rotina das ordenhas da manhã e da tarde: ao acompanhar a rotina da ordenha, ele tem um 
check-list para saber quais pontos devem ser verificados, mas não fica com a prancheta na mão todo o tempo, 
pois o funcionário se sente constrangido. Ele executa as atividades e observa como está o trabalho de todos. 

 

 
Figura 2: Verificação do filtro de leite da ordenha / Verificação do check-list da ordenha. 

  

 
Figura 3: Teste dos 3 jatos de leite / Secagem dos tetos. 

 
É interessante perceber que o Geraldo nunca fala com o colaborador diretamente que ele fez algo de incorreto. Ele 
questiona o que aquele fato pode trazer de ruim para a execução do seu trabalho. Por exemplo, se há uma pedra 
na estrada onde as vacas passam para ir para a ordenha, ele pergunta ao tocador de vacas se aquela pedra 
poderia prejudicar o seu serviço, questionando se a vaca poderia pisar na pedra, desenvolver uma lesão no casco, 
andar mais devagar, atrasando assim, o serviço dele. 
 
• Checagem do trato dos animais: Geraldo observa se a alimentação está no cocho no horário adequado e se a 
quantidade é suficiente. 
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Figura 4: Verificação da distribuição da dieta no cocho. 

 
• Checagem com o responsável por cada setor se houve alguma morte. Caso tenha ocorrido, discute qual foi a 
causa da morte, qual o tratamento foi realizado e o que pode ser feito para evitar que outros animais morram com 
a mesma causa. 
 
• Verificação de anomalias: anomalia é tudo que ocorre durante o dia que pode prejudicar a produção do leite. 
Exemplo: se o trator quebra, atrasa a distribuição do trato para as vacas e isso prejudica a produção de leite. 
 
• Desenvolvimento dos demais: toda semana ele escolhe uma das 18 competências da Inteligência Emocional, que 
é um dos tópicos do curso de Gerenciamento de Empresas Rurais, para colocar em prática. Esta semana, por 
exemplo, ele está colocando em prática a competência "desenvolvimento dos demais", ajudando as pessoas a se 
desenvolverem, a terem melhor direcionamento. Faz isso também através do feedback. 
 
Vídeo: Depoimento do gerente Geraldo Francisco na aula prática do curso Gerenciamento de Empresas Rurais, 
realizada na Fazenda Queima Ferro. 
 
• Reunião com os inseminadores para discutir os resultados da reprodução: o que está bom e o que pode ser feito 
para melhorar, ouvindo a opinião de cada um. 
 
• Acompanhamento da inseminação artificial e observação de cio. Verifica se apenas uma pessoa é suficiente para 
observar ou se é necessária mais uma. 
 
• Treinamento da ordenha: tem dois funcionários novos na ordenha. No treinamento, ele mostra a importância de 
realizar cada procedimento. 
 
• Pesquisa de preços de produtos e discussão com o veterinário da fazenda. 
 
• Manejo de pasto: verificar a altura do pasto e determinar quais lotes de vacas iriam para cada piquete. 
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Figura 5: Manejo das pastagens. 

 
Organização e planejamento 
 
Geraldo é bastante organizado. Ele divide as atividades em agenda diária, semanal e anual. No final de cada dia, 
ele planeja as atividades do dia seguinte e, no último dia do mês, ele planeja as atividades do próximo mês. Faz a 
agenda diária em uma planilha e organiza por ordem cronológica para não pular as atividades. 

 

 
Figura 6: Agenda diária. 
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Figura 7: Agenda semanal do escritório. 

 

 
Figura 8: Agenda mensal. 
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Figura 9: Agenda anual. 

  
O gerente já tem uma planilha matriz com todas as atividades e, de acordo com a necessidade, faz as 
modificações, acrescentando ou não outras atividades. Normalmente, executa mais atividades de manhã e deixa a 
tarde mais disponível, devido aos imprevistos. Na sua agenda, sempre deixa algumas linhas em branco para 
anotar as atividades que surgem e não estavam programadas. 
 
Outra ferramenta que o ajuda muito é o celular com câmera, pois tira fotos e filma atividades que podem ser 
usadas em treinamentos futuros. 

 

 
Figura 10: Ferramenta 3Q 1 POC que implementou na fazenda. Complementou a ferramenta com mais um item: 

materiais necessários. 
 
O trabalho do técnico e o ReHAgro 
 
Geraldo acredita que está há tanto tempo na fazenda devido às ferramentas que aprendeu nos cursos do 
ReHAgro. Ele ressalta o autocontrole, que ajuda muito nos momentos em que há grandes problemas. 
 
“Após realizar os cursos do ReHAgro melhorei muito o meu relacionamento com as pessoas, tanto no trabalho 
quanto na minha vida pessoal, pois o grande desafio que tenho hoje na fazenda é o relacionamento”. Melhorei 
muito em relação a ter iniciativa e à comunicação . Posso citar como exemplo a checagem de entendimento. 
 
É muito prazeroso ajudar as pessoas, procurar conhecê-las e entendê-las. Assim, passo não ser apenas um colega 
de trabalho, mas um amigo.” 

 



13 
 

 
Figura 11: Ficha de auto-avaliação. 
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Descendo a ladeira (...) Como evitar? 
por Prof. João Mariano de Almeida 

 
Atualmente, no mundo dos negócios, com a competição cada vez mais acirrada e com os produtos se tornando 
“commodities” (está tudo igual, o que faz a diferença são as condições de fornecimento e atendimento), não existe 
perdão para alguns erros sérios. Muitas empresas já saíram do mercado por não terem percebido que o mercado 
mudou rapidamente. Estas empresas continuaram atendendo do mesmo jeito e ainda se gabaram: temos 
tradição, estamos aqui há trinta anos, somos os maiores, etc. 
Confira uma lista com erros que uma empresa não pode cometer. 
 
ERROS QUE UMA EMPRESA NÃO PODE COMETER  
 
1. DESCONHECER OS SEUS CUSTOS OPERACIONAIS: sejam os custos comerciais da atividade interna (...a 
central de tele-atendimento.....) e externa (...a diária dos vendedores, refeição, transporte ou ajuda de custo do 
uso do veículo.....), dos serviços adicionados aos produtos (...exemplo: colocar gratuitamente uma peça ou 
acessório....), os custos industriais da fabricação (sejam os diretos, da matéria-prima e processos), os indiretos 
(da mão-de-obra da liderança) e as perdas (os tempos improdutivos, as perdas dos processos em matéria-prima e 
tempo).... TUDO DEVERÁ SER MENSURADO, em níveis cada vez mais apurados, gerando IDR- indicadores de 
desempenho (....comparando com as peças produzidas....com as vendas realizadas....), que possam ajudar nas 
decisões dos proprietários da empresa.... DECIDIR SEM APOIO DE NÚMEROS, na base empírica, na intuição, 
poderá ser um RISCO, um PERIGO para seus negócios...É hora de largar os CADERNINHOS,  as fichinhas 
compradas nas papelarias e partir para o uso de processos mais elaborados para apurar seus custos, sejam 
planilhas Excel, que têm ótimos recursos ou sistemas ou pedindo ajuda para profissionais aí da sua região, que 
certamente conhecem o assunto.  
 
2. NÃO INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS: sejam da família (...ah, já está comigo no balcão 
desde os 15 anos, sabe tudo....),  colaboradores (....é casado, tem filho pequeno, não tem tempo para ir a cursos 
ou estudar à noite.....)....Vai ser difícil competir, sem estar cada vez mais preparado....parece uma corrida sem 
fim, na qual todos nós estamos competindo....mas faz parte do novo mercado, estar pelo menos informado do que 
ocorre com os concorrentes, com toda cadeia produtiva da qual fazemos parte, com os fabricantes de autopeças, 
sejam nacionais ou multinacionais, os programas de qualidade em evidência (ASE, IAA e outros), as novidades..... 
É HORA DE ACORDAR E FAZER PARTE DESTE NOVO MUNDO COMPETITIVO E IMPIEDOSO com aqueles que ainda 
estão hibernando na ilusão de que tempo de casa faz diferença para garantir os empregos, os lucros....O pior não 
é desejar investir, mas existem pessoas que fogem de cursos, arrumam mil desculpas (...choveu....não 
choveu....atrasei o serviço...amanhã vai ser um dia duro.....etc....) 
 
3. ECONOMIZAR EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E INFORMÁTICA: há pouco tempo visitei 
um empresário que tem horror a computador, tem apenas uma máquina mais atualizada no financeiro, nos 
demais setores, ainda lida com Pentium 3, com tendência a defasar mais ainda....Conversando com ele, percebi 
que sua mesa parece uma torre de babel, com papéis onde as coisas estão anotadas em várias posições 
diferentes, alguns bilhetes colados com durex nos objetos decorativos da mesa, um canto recheado de caixas de 
brindes..... Quando ele comentou que precisava de “marketing”....e melhorar as vendas, por pouco não me 
contive, com a vontade de dizer para ele....”ok, vamos começar limpando esse depósito de lixo que está a sua 
mesa”.....Na verdade, ele está descendo a ladeira há algum tempo e já afeta seus bens pessoais, mas é 
extremamente teimoso, tem até curso superior (fez propaganda) e resiste às ideias....Dei algumas sugestões, por 
te sido indicado por um amigo do mesmo e espero que consiga mudar seu “jeitão” ou será um forte candidato a 
sair do mercado.... É hora de SAIR DOS SISTEMAS CASEIROS, ajeitados por amigos dos filhos ou nossos 
conhecidos e buscar mecanismos mais eficientes de controlar os resultados dos negócios....Tem empresário que 
compra máquinas novas, mas conserva os sistemas antigos, mal projetados....Um risco que alertamos é que a 
maior parte dos sistemas não permite ajustes, como a criação de novos indicadores de desempenho...o pessoal da 
manutenção resiste bastante, atrasa as alterações, enrolam a gente....MAS É JUSTAMENTE, ESSA PRESSÃO DOS 
CLIENTES que faz com que eles sejam melhor desenvolvidos e tenham versões mais compatíveis com as novas 
necessidades.  Contribua com isso! 
 
4. DEIXAR DE TRABALHAR OS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA E DISTRIBUIÇÃO: todos se lembram dos 
clientes, mas esquecem os fornecedores....vamos fazer uma festa e convidar todos os clientes...Eu pergunto: E os 
fornecedores, serão convidados também ?....É hora de olhar a cadeia de produção e fornecimento – distribuição, 
da qual fazem parte de uma forma mais integrada, buscando misturar nos mesmos momentos e eventos, tanto os 
fabricantes, como os distribuidores, sejam atacados ou varejo, fazendo com que passem a falar a mesma língua e 
talvez até minorando as diferenças de foco que tem do mercado e geram tantos conflitos na distribuição....SOMOS 
APENAS UM DOS ELOS DE UMA CORRENTE, QUE UNE NUMA PONTA, OS FABRICANTES E NA OUTRA OS 
DISTRIBUIDORES – SEJAM VAREJO OU ATACADO....com elos fortes, seremos cada vez mais forte na essência, no 
total. 
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5. FAZER RETIRADAS E GASTAR ACIMA DO QUE DEVERIA: esse é um processo que até há poucos anos nos 
negócios familiares era dos mais críticos...os filhos tinham contas correntes nos postos de combustíveis onde 
abasteciam e mandavam as contas para o pai pagar na empresa....as mulheres usaram o crédito dos maridos nas 
lojas.....estes gastavam por conta do faturamento nas concessionárias.....Bons tempos, a farra do boi acabou!   As 
margens de lucro foram sendo achatadas e novos comportamentos estão surgindo....Muitos empresários abrem 
contas para seus filhos....filhas....esposas e cada um paga suas contas com seus próprios recursos....algumas 
retiradas são dimensionadas já baseadas no lucro líquido e não nos faturamentos....os carros já não são trocados 
com tanta volúpia....o modelo mais novo já espera um pouco mais....É UM PROCESSO MATEMÁTICO EXATO E 
IMPERDOÁVEL....SE GASTAR ACIMA DO QUE GANHA, QUEBRA!.... 
 
6. ANDAR NA ILEGALIDADE: como leitor habitual de vários jornais, alguns regionais e outros de nível estadual 
ou nacional, dou uma rápida olhada nas notícias apelativas, sejam policiais ou políticas e vejo quase sempre que 
alguém foi pego com a boca na botija....As leis do universo são claras....É PLANTAR E COLHER .....não adianta 
querer ser o esperto do bairro, crescer mais rápido que poderia crescer pelos caminhos adequados....Todos têm 
suas próprias opções, mas quem escolhe a ilegalidade sabe que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair e com ele, 
às vezes as conquistas feitas em areia movediça.....Há alguns dias, na loja de pneus de um amigo, apareceram 
somente no sábado cedo, dois garotos oferecendo toca cd.....ele foi taxativo, compro se vocês me apresentarem a 
NOTA FISCAL deles.....Saíram e não voltaram....isso ocorre direto, seja com mercadorias desviadas de cargas 
furtadas, sejam com esses garotos que roubam “cds” de carros para suas despesas “especiais”....NÃO SE 
ENVOLVA JAMAIS COM ISSO !....OPORTUNIDADE VEM A PÉ....E CASTIGO A CAVALO!...... 
 
Autor: Prof. João Mariano de Almeida, pós em Rh, mestrando em Gestão de Negócios, atuando desde 1981 em 
PMR-Projetos de Melhorias de Resultados (Produtividade/Qualidade/Processos, RH/Avaliação Desempenho/Política 
Salarial/Plano de Carreira/PPR-Participação nos Resultados /  Reduzir Custos/Desperdícios, 
Marketing/Vendas/Gerar Novos Negócios, Formar e Reciclar Lideranças e Programas Motivacionais), em negócios 
familiares. É autor dos áudios (cd´s-voz) “AS 10 Dicas para o Sucesso da Empresa Familiar” e “Sugestões para 
Solucionar Problemas na Gestão Familiar”, já disponíveis na região. Realiza também palestras com fins sociais, 
para recolher alimentos e doar para asilos e outras entidades sociais. Cel.             (17) 9702-1007       / 
pmr.mariano@bol.com.br / pmr_almeida@hotmail.com  
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Confira o passo-a-passo sobre o trabalho com identificação eletrônica no IDEAGRI 
por IDEAGRI 

 
Confira o passo-a-passo que facilita o entendimento sobre o funcionamento do IDEAGRI com dispositivos de 
identificação eletrônica. Saiba como associar os animais cadastrados aos identificadores eletrônicos e como 
importar arquivos com as rotinas de campo. 
 
Atualmente, a importação é possível para o formato dos arquivos gerados pelo 'Animal Tag'. Havendo demandas 
por comunicações com outros tipos de dispositivos, os interessados podem entrar em contato com nossa equipe 
técnica para informações adicionais, através do e-mail: suporte@ideagri.com.br. 
 
A funcionalidade está disponível para as rotinas: 
- Identificação de animais 
- Pesagem 
- Vacinação 
- Aplicação de medicamentos 
- Escore de condição corporal 
- Secagem/Desmama 
- Controle leiteiro 
 
Em nosso exemplo, ilustramos as rotinas 'Identificação de animais', 'Pesagem' e 'Vacinação'. O funcionamento é o 
mesmo para as demais rotinas. 
 
Confira o passo-a-passo 
Passo 1: 'Associar eventos cartão eletrônico' - identificação 
Passo 2: Associar animais cadastrados às suas respectivas identificações eletrônicas 
Passo 3: 'Associar eventos cartão eletrônico' – Vacinação e pesagem 
Passo 4: Importar rotinas de campo – Vacinação 
Passo 5: Importar rotinas de campo – Pesagem 
  
 
Passo 1: 'Associar eventos cartão eletrônico' - identificação 
 
Veja as etapas para carregar o sistema com as identificações eletrônicas dos animais de forma coletiva: 
 
Acesse o menu 'Produção'. 

  
 
Clique em 'Associar eventos cartão eletrônico'. 

 
 
Este procedimento é realizado apenas 1 vez para cada rotina. Em nosso exemplo, a fazenda possui os animais 
cadastrados, mas ainda não tem a associação dos mesmos com o identificador eletrônico. É o que faremos agora: 
 
- Informaremos ao sistema qual é o identificador que remeterá à identificação dos animais. 
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Para tanto: 
- Selecione 'Numero/123' 
- Clique em 'Incluir' 
- Digite o identificador relativo à rotina, em nosso exemplo '111111111111111' (serão sempre 15 dígitos*) 
- Marque ativo 'Sim' 
- Clique em 'Gravar' 
 
* Os identificadores das rotinas são chips, como os dos animais, que são separados para identificar as rotinas que 
serão realizadas (denominado teclado do 'peão'). No campo, o usuário identifica o animal, com seu brinco ou 
bolus, e identifica a rotina, com o chip específico para isso. 
 
Passo 2: Associar animais cadastrados às suas respectivas identificações eletrônicas 
 
Acesse o menu 'Animal'. 

 
 
Clique em 'Identificação eletrônica'. 

  
 
Na tela que surge, localize o arquivo que contém as informações. 
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Clique em 'Abrir'. 

  
 
Clique em 'Importar'. 
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Aguarde o processamento. O sistema exibe uma tela com os dados que foram capturados com sucesso do arquivo. 
Em nosso exemplo, foram identificados 2.301 animais. 

  
 
Clique em 'Confirmar'. 
 
O sistema exibe os dados na tela. Clique, então, em 'Gravar'. A associação está pronta. 
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Para conferir, vamos acessar, após a realização da rotina, a ficha de algum animal. 
 
Acesse o menu 'Animal'. 

  
 
Clique em 'Animal'. 

  
 
Clique em 'Filtrar'. 
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O rebanho será exibido na tela. 
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Vamos consultar um animal da listagem clicando 2 vezes na linha do mesmo. Os detalhes do animal serão 
exibidos. Perceba que o campo 'Brinco eletrônico' foi preenchido. 



23 
 

  
 
O preenchimento também pode ser feito diretamente na ficha do animal de forma individual por animal. 
 
Caso haja necessidade de ajustes individuais neste campo, eles poderão ser feitos na ficha do animal. 
 
Uma vez que os animais possuam identificação eletrônica, será possível realizar importação de rotinas realizadas 
no campo, através de arquivos específicos. Em nosso exemplo, simularemos algumas rotinas: 
- vacinação; 
- pesagem. 
 
Passo 3: 'Associar eventos cartão eletrônico' – Vacinação e pesagem 
 
Este procedimento é realizado apenas 1 vez para cada rotina. 
 
Acesse o menu 'Produção'. 

 
  
Acesse o menu 'Associar eventos cartão eletrônico'. 
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a)    Para criar o evento 'Vacinação': 
- Selecione 'Vacinação' 
- Clique em 'Incluir' 
- Digite o identificador relativo à rotina, em nosso exemplo '333333333333333' 
- Selecione o produto 
- Informe a dose 
- Marque ativo 'Sim' 
- Clique em 'Gravar' 

  
 
a)    Para criar o evento 'Pesagem': 
- Selecione 'Pesagem' 
- Clique em 'Incluir' 
- Digite o identificador relativo à rotina, em nosso exemplo '222222222222222' 
- Marque ativo 'Sim' 
- Clique em 'Gravar' 

 
  
Passo 4: Importar rotinas de campo – Vacinação 
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Acesse o menu 'Sanidade'. 

 
  
Clique em 'Aplicação'. 

  
 
Na tela que surge, clique em 'Aplicar sel.' e 'Arquivo'. 



26 
 

  
 
Na tela que surge, localize o arquivo que contém as informações e clique em 'Abrir'. 
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Aguarde o processamento. O sistema exibe uma tela com os dados que foram capturados com sucesso do arquivo. 
Em nosso exemplo, foram identificados 100 animais com vacinação. 

  
 
Clique em 'Confirmar'. 
 
O sistema exibe os dados na tela. Clique em 'Gravar'. A vacinação está pronta. 
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Caso deseje completar alguma informação, antes de gravar, selecione o que deseja completar no campo 'Dados 
padrão', clique em 'Ação' para marcar todos os animais e clique em 'Preencher'. 
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Os dados serão atualizados coletivamente. Clique em 'Gravar'. 
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Passo 5: Importar rotinas de campo – Pesagem 
 
Acesse o menu 'Produção'. 

  
 
Clique em 'Pesagem'. 



31 
 

  
 
Na tela que surge, clique em 'Aplicar sel.' e 'Arquivo'. 

  
 
Na tela que surge, localize o arquivo que contém as informações e clique em 'Abrir'. 
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Aguarde o processamento. O sistema exibe uma tela com os dados que foram capturados com sucesso do arquivo. 
Em nosso exemplo, foram identificados 44 animais com pesagens. 

 
  
O sistema exibe os dados na tela. Clique em 'Gravar'. A pesagem está pronta. 
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IMPORTANTE: Caso exista algum animal no arquivo que não seja localizado na fazenda, será exibida mensagem 
específica. 
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Clique nos links e conheça alguns exemplos de arquivos de importação - Layout 'Animal Tag': 
- Identificação 
- Pesagem 
- Vacinação 
   

 
  
  
  
  
IMPORTANTE: temos, em todas as telas do Ideagri Desktop, o acesso à ajuda do sistema (Help). Na ajuda 
das telas, é possível saber a finalidade de cada campo. Além disso, é possível visualizar no Help as dicas que 
são publicadas em nosso site. As dicas detalham e ilustram determinados processos. 

  

  
Para acessar o Help: 

    

 

    

  Para acessar as dicas no Help: 
  

  

  Após clicar no sinal de interrogação, a ajuda do sistema será exibida. Localize, do lado esquerdo da tela, a 
opção “Dicas”. Clique em “+” para expandir as opções. Serão exibidas as categorias. Acione o sinal “+” 
novamente para expandir as dicas da categoria desejada. Clique sobre a dica que queira visualizar e a mesma 
será exibida. Confira abaixo: 
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Instruções básicas para a utilização do módulo da gestão econômico-financeira do IDEAGRI 
por IDEAGRI 

 
Está com dúvidas para iniciar o controle de gestão na sua fazenda? Não perca tempo, clique e confira a dica: 
Instruções básicas para a utilização do módulo da gestão econômico-financeira do IDEAGRI. Confira o passo-a-
passo para o cadastramento de: centros de custos, plano de contas, produtos, serviços, despesas e receitas. 
  
No sistema IDEAGRI, as análises dos dados de gestão podem ser consideradas sob dois aspectos: 
  
• Análise Financeira: esta análise considera os compromissos financeiros, ou seja, as entradas e saídas de 
recursos na instituição. Confira o passo-a-passo para o alastramento dos centros de custo, plano de contas, 
produtos e serviços, despesas e receitas. 
 
• Análise Econômica: nesta análise contabiliza-se tudo o que foi gasto, em determinado período, para a 
produção de um bem. Por exemplo: valores gastos com a produção do litro de leite ou da arroba de boi. 
  
As duas visões são importantes e serão utilizadas em momentos distintos, de acordo com as necessidades da 
empresa rural. 
  
A definição dos centros de custo e das contas gerenciais são os primeiros passos para se iniciar o controle pelo 
sistema. O passo-a-passo está disposto em etapas: 
 
1) Cadastramento dos centros de custo;  
2) Plano de Contas; 
3) Cadastro de produtos e serviços; 
4) Cadastramento de Despesas e Receitas. 
  

 
 
1- Cadastramento dos centros de custo 
  
Centros de custo são as unidades geradoras de despesas ou receitas dentro de um sistema. Estes deverão ser 
definidos de acordo com o que se deseja controlar dentro de uma instituição (considerando sua capacidade de 
registrar as despesas separadamente). 
 
Para cadastrar o centro de custo, acesse o menu “Cadastros” e clique em “Centro de custo”. Para incluir um centro 
de custo, clique em “Incluir”, preencha os campos obrigatórios e, em seguida, clique em “Gravar”. 
 
Atenção: fique atento à data de início do centro de custo. A data inserida neste campo deve ser a data de início 
dos controles. 
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Observação: O sistema possui um centro de custo previamente cadastrado. A sua identificação pode ser alterada. 
Para isso, clique em “Filtrar”; abra o cadastro do centro de custo; altere o campo “Descrição” e clique em 
“Gravar”. 
 
Fique atento à configuração do centro de custo. Um centro de custo pode ser: 
 
• Produtivo: trabalha diretamente com a produção, ou seja, gera receita. Por exemplo, leiteria, engorda, silagem 
de milho entre outros. 
• Rateado: é aquele que não produz, porém, gera despesa. Por exemplo, administrativo (DGA). 
• Não produtivo e não rateado. 
  
 
2- Plano de Contas  
 
O IDEAGRI possui um plano de contas já estruturado (padrão). Este plano deve ser adaptado à realidade da 
fazenda. Para isso, inative as contas que não serão utilizadas e, caso necessário, crie novas contas. 
 
Conta gerencial é a classificação ou categorização da despesa/receita. O Plano de Contas deve expressar, por meio 
das contas contábeis, o negócio e a particularidade de uma organização. 
 
Para incluir uma nova conta gerencial, acesse o menu “Cadastro” – botão “Contas Gerenciais”. Na tela que surge, 
marque a opção “Todas” e clique em “Filtrar”. Será exibido o plano de contas do sistema. Localize a conta 
gerencial a partir da qual se deseja criar uma subconta. Marque a mesma e clique em “Incluir”. Veja abaixo: 
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Esta conta deverá ser configurada. Para maiores detalhes dos campos, acesse o Help. 
 
Atenção: 
• É possível criar contas somente a partir do 3° nível. 
• Ao criar uma subdivisão para uma conta gerencial já existente e que possua lançamentos, os dados que 
estiverem na conta “mãe” serão realocados na 1º subconta criada. 
 
3- Cadastro de produtos e serviços. 
 
O IDEAGRI conta com mais de 10.000 produtos inativos já cadastrados. Estes produtos são medicamentos, 
herbicidas, fungicidas, inseticidas e etc. Antes de incluir um novo produto, certifique-se que o mesmo não se 
encontra cadastrado. Caso queira utilizar um produto existente no sistema, basta ativá-lo acessando o cadastro do 
mesmo. 
 
No momento da inserção de produtos no sistema, é necessário sinalizar para o programa se o mesmo será 
gerenciado em estoque. Caso não queira controlar o produto em estoque, basta desmarcar a opção “Estocável”. 
 
Para maiores detalhes sobre o controle de estoque no IDEAGRI, acesse a dica: Como gerenciar seu estoque. 
  
4- Cadastro de Despesas e Receitas 
 
A tela de despesa foi estratificada. Abaixo, seguem as informações detalhas dos campos obrigatórios (em 
vermelho) e alguns facultativos (em laranja). O cadastramento de receita segue a mesma lógica do de despesa. 
 
Área Geral: 
  
Para produtos não estocáveis e/ou serviços, o sistema considera a data de entrada (no caso de despesa) ou a data 
de saída (no caso de receita) para a apropriação dos custos. 
 
Já para produtos estocáveis, a data de entrada se refere ao momento em que o produto foi contabilizado em 
estoque, sendo que, o valor do mesmo somente será apropriado para o (s) centro (s) de custos ao se informar a 
saída de estoque (consumo). 
 
O campo “Data de entrada” não é de preenchimento obrigatório. Caso esta informação não seja inserida, o valor 
da despesa não será contabilizado nos custos de produção e se o produto for estocável, a quantidade do mesmo 
não será incluída no estoque. 
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Área Dados Padrão: 
 
Antes de inserir os itens da nota, caso queira informar o valor unitário do (s) produto (s) e/ou serviço (s), marque 
a opção correspondente no campo “Tipo de lançamento”. 
  

  
  
  
Área Itens: 
  
Insira na aba “Itens” todos os produtos/serviços que compõe a despesa. 
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Atenção: somente os campos em "amarelo", no grid da tela de itens, podem ser preenchidos. Os campos em 
"cinza" são preenchidos automaticamente pelo sistema. 
 
Área Pagamentos: 
  
A análise financeira é obtida através das informações inseridas área. 
  
  

 
  
 
Após informar todos os dados da despesa, clique em “Gravar”. 
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IMPORTANTE: temos, em todas as telas do Ideagri Desktop, o acesso à ajuda do sistema (Help). Na ajuda 
das telas, é possível saber a finalidade de cada campo. Além disso, é possível visualizar no Help as dicas que 
são publicadas em nosso site. As dicas detalham e ilustram determinados processos. 

  

  
Para acessar o Help: 

    

 

    

  Para acessar as dicas no Help: 
  

  

  Após clicar no sinal de interrogação, a ajuda do sistema será exibida. Localize, do lado esquerdo da tela, a 
opção “Dicas”. Clique em “+” para expandir as opções. Serão exibidas as categorias. Acione o sinal “+” 
novamente para expandir as dicas da categoria desejada. Clique sobre a dica que queira visualizar e a mesma 
será exibida. Confira abaixo: 
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Evite perdas ao trabalhar com aplicativos do Office 
por IDEAGRI 

 
Aprenda como determinar um intervalo curto entre as gravações de cópias de recuperação de arquivos nos 
programas do pacote do Office® (Word®, Excel® e Power Point®) e evite perder seus trabalhos, em casos de 
queda de energia elétrica ou panes do computador. Confira também como localizar os arquivos salvos 
automaticamente. 
 
Há algo pior do que jogar trabalho fora porque acabou a energia elétrica e você se esqueceu de salvar a última 
hora de atividade? Para evitar esses percalços, o melhor é programar os programas para fazer uma cópia de 
recuperação automaticamente a cada intervalo de tempo. 
 
Os três principais aplicativos do Office® trazem esse recurso. A forma de acesso varia um pouco em função da 
versão do Office®. Em nosso exemplo, vamos ilustrar o funcionamento no Word®, do pacote do Office® 2010. 
Em linhas gerais, as instruções serão úteis para a localização das configurações em outras versões do Office®. 
  
Para o Word® (Office 2010®): 
 
Na guia Arquivo, abra Opções: 
 

 
  
Na área Salvar, confira se a opção 'Salvar Informações de AutoRecuperação' está marcada e também verifique se 
o intervalo de tempo no qual esta tarefa será realizada está adequado. Vale conferir o local padrão, onde fica 
armazenado esse arquivo de recuperação. Em caso de danos, será possível localizar o arquivo nesta pasta.  
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Adaptado de http://info.abril.com.br 
 


