
1 

 

Boletim IDEAGRI 
 

Caso não visualize a mensagem - Clique aqui 
Para versão em PDF - Clique aqui 

 
Janeiro 2013 - 54ª edição 

 

IDEAGRI News IDEAGRI News 

 

Novo site IDEAGRI 

 

IDEAGRI amplia equipe 

      

IDEAGRI News Vídeos IDEAGRI 

 

Resultados da pesquisa de 
satisfação IDEAGRI 

 

FIV: Conheça as vantagens 

      
Vídeos IDEAGRI Vídeos IDEAGRI 

 

Vídeo Rehagro 

 

Conforto Animal 

      
Ponto de Vista Dicas IDEAGRI 

 

Saltos para Aspirações Pessoais e 
Profissionais 

 

IDEAGRI no iPad com o LogMeIn 

      
Dicas IDEAGRI Dicas INFO 

 

Manual IDEAGRI Desktop 

 

10 dicas para não perder tempo 
com as redes sociais 

      
  

Novo site IDEAGRI 
O site do IDEAGRI foi completamente reformulado, facilitando a 
localização dos conteúdos. O design ficou mais limpo e o visual muito 
mais agradável. As inovações permitem a navegação completa em 
dispositivos móveis. Conheça estas e outras novidades navegando em 
nosso portal. Clique e navegue. 
 
IDEAGRI amplia equipe 
Começamos 2013 com novidades em nossa Equipe: a contratação de 
Naiara, para o departamento comercial e a ampliação do programa de 
estágios, com a entrada de Breno Assis e Gustavo Vieira. Clique e saiba 
mais. 
 
Resultados da pesquisa de satisfação IDEAGRI 
O desempenho dos serviços prestados e a efetividade da ferramenta 
IDEAGRI foram avaliados por dezenas de usuários - 99% dos clientes 
indicariam o sistema para amigos. Clique e confira os resultados. 
 
FIV: Conheça as vantagens 
Confira o vídeo que explica a FIV (fertilização in vitro) e confira os 
relatórios do IDEAGRI que analisam o desempenho desta técnica. O 
vídeo foi exibido no programa 'Pecuária em Alta', do canal 'Terra Viva'. 
Clique e aproveite. 
 
 

 

 Confira, nesta edição, nosso 
novo site, a ampliação da 
equipe, os resultados da 
pesquisa de satisfação e 
assista ao vídeo institucional 
do Rehagro. 

 Aproveite as reportagens 
sobre FIV e conforto animal. 

 Leia o ponto de vista sobre 
desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

 Confira as dicas IDEAGRI: 
manual e acesso remoto ao 
IDEAGRI no iPad. 

 Desfrute a dica sobre a 
utilização de redes sociais. 

 

 Vídeo institucional do 
IDEAGRI 

 RELATÓRIOS IDEAGRI: 
Portfólio completo 
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Vídeo Rehagro 
O Rehagro é uma Instituição de Ensino que desde 2002 atua na 
formação de pessoas no agronegócio, transferindo conhecimento e 
gerando resultados. O IDEAGRI se orgulha de ser fruto deste sucesso. 
Clique e assista. 
 
Conforto Animal 
A intensificação dos sistemas de produção de leite tem aumentado a 
preocupação dos técnicos e produtores com o conforto animal. O vídeo 
mostra o trabalho de empresas rurais para oferecer conforto aos 
animais. A GVS Agropecuária, cliente IDEAGRI, participa da matéria. 
Clique e fique por dentro. 
 
Saltos para Aspirações Pessoais e Profissionais 
É possível sermos inspirados pela sabedoria da natureza para obtermos 
desenvolvimento pessoal e profissional? Leia, neste 'Ponto de Vista', 
dicas do autor para aprendermos observando 'saltos' do reino animal. 
Clique e leia o ponto de vista na íntegra. 
 
IDEAGRI no iPad com o LogMeIn 
É possível usar o IDEAGRI Desktop no iPad, via 'acesso remoto'. O 
programa que permite acessar o computador através do iPad se chama 
LogMeIn e tem uma versão gratuita. Clique para mais informações. 
 
Manual IDEAGRI Desktop 
Acesse o manual do software IDEAGRI diretamente no sistema. O 
manual é classificado por assuntos, reunindo todos os tópicos de ajuda 
das telas e relatórios do software IDEAGRI, bem como a coletânea das 
dicas já disponibilizadas. Clique e veja o passo-a-passo. 
 
10 dicas para não perder tempo com as redes sociais 
As dicas abordam: seletividade, otimização de mensagens, foco, gestão 
do tempo, agregadores, relevância, prioridades e muito mais. Clique e 
fique atualizado. 

 DEPOIMENTOS: Opinião de 
quem usa e indica 

 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: 

 

 

 

 

 

Rua Gávea, 358, sls 206 e 207, Jardim América, CEP 30.421-340, Belo Horizonte, MG 

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

 

Novo site IDEAGRI 
por IDEAGRI 

 

O site do IDEAGRI foi completamente reformulado, facilitando a localização dos conteúdos. O design 
ficou mais limpo e o visual muito mais agradável. As inovações permitem a navegação completa em 
dispositivos móveis. Conheça estas e outras novidades navegando em nosso portal. 

Confira os detalhes da nova estrutura: 

 

Menu de acesso aos conteúdos, publicações e utilidades do site. Os menus contêm subdivisões 
organizando de forma bastante didática as informações disponíveis. Em caso de dúvidas nos 
primeiros acessos, verifique que há um mapa de conteúdo completo, na parte inferior do site.  

 

 

Busca no site: digite 'palavras-chave' e procure os itens desejados em todo o conteúdo do site. 
O termo buscado deve conter pelo menos 5 caracteres. Os resultados da busca serão exibidos 
em tópicos, com link para os respectivos conteúdos. 
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Links de acesso aos sistemas web do IDEAGRI: IDEAGRI IATF, IDEAGRI CONTROL, IDEAGRI 
CLASS, CHAVES IDEAGRI e IDEAGRI WEB. 

 

 

Formulário de contato com a equipe IDEAGRI. Informe seu nome, e-mail e demanda no 
formulário eletrônico. 

 

 

Últimas publicações: as notícias e conteúdos mais recentes são exibidos de forma dinâmica. 
Para acessar um item específico, clique em 'Veja +'. 

 

 

Formulário de solicitação de demonstração dos sistemas IDEAGRI. 

 

 

Serviços IDEAGRI: acesso rápido às informações. 

 

 

Boletins IDEAGRI: formulário para cadastrar e-mail e receber os Boletins.  

 

 

Casos de sucesso: confira os depoimentos de clientes do IDEAGRI. 

 

 

Parceiros: acesso aos sites dos parceiros do IDEAGRI.  

 

 

Redes sociais do IDEAGRI: Twitter, Blog, Google + e Facebook. 

 

 

Chat on line: contato direto com nossa equipe de atendimento. 

 

 

Fórum IDEAGRI: espaço livre para discussões. 

 

 

Mapa completo do site. 
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IDEAGRI amplia equipe 
por IDEAGRI 

 

Começamos 2013 com novidades em nossa Equipe: a contratação de Naiara, para o departamento 
comercial e a ampliação do programa de estágios, com a entrada de Breno Assis e Gustavo Vieira. 

 

Naiara Meireles é médica veterinária, pós-graduanda em Gestão do Agronegócio pela 
Rehagro. No IDEAGRI, atua como assistente comercial. E-mail: 
naiara.meireles@ideagri.com.br. 

 

Gustavo Vieira é graduando em Design Gráfico (FUMEC). Aluno da SAGA (School of Arts 
and Animation) no curso de especialização em Artes e Animação. No IDEAGRI, participa do 
Programa de Estágio, na área de desenvolvimento de cursos EAD. E-mail: 
gustavo.vieira@ideagri.com.br    

  

  

Breno Assis é graduando em Medicina Veterinária (FEAD Minas). No IDEAGRI, participa do 
programa de estágio, na área técnica. E-mail: breno.assis@ideagri.com.br.  
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Resultados da pesquisa de satisfação IDEAGRI 
por IDEAGRI 

 

O desempenho dos serviços prestados e a efetividade da ferramenta IDEAGRI foram avaliados por 
dezenas de usuários - 99% dos clientes indicariam o sistema para amigos. 

Os participantes, cuja contribuição para nosso aprimoramento é inestimável, têm diferentes perfis (em 
relação ao uso do sistema e à tomada de decisões estratégicas nas propriedades) e atividades (porte 
das propriedades e tipo de cultura). 

O retorno obtido, além de servir de avaliação para o desempenho do ano de 2012, está sendo utilizado 
como base para a elaboração de ações para 2013. Os resultados revelaram que: 

 81% avalia a comunicação com a equipe IDEAGRI como ótima e 19% como boa.  

 98% analisa a efetividade da solução das dúvidas como ótima ou boa. 

 95% dos usuários têm ótimo ou bom nível de satisfação com a empresa. 

 94% considera o sistema IDEAGRI ótimo ou bom. 

99% dos clientes indicariam o sistema para amigos. 

A pesquisa junto aos usuários serve como ferramenta para a administração da empresa. "As 
informações são subsídios para que possamos aprimorar ainda mais os nossos serviços", afirma a 
diretora executiva do IDEAGRI, Heloise Duarte. Ela observa que a busca da qualidade da empresa ao 
longo dos anos é refletida nas pesquisas que vem sendo realizadas desde 2008. "A evolução das 
avaliações reflete a sintonia cada vez maior do IDEAGRI com seus clientes e a importância dada à 
fidelização, que garante o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo. Agradecemos a todos os que 
contribuíram e, em especial, ao carinho demonstrado nos depoimentos", conclui Duarte. 

As ótimas avaliações se refletem  nos depoimentos de alguns clientes, que expressaram opiniões 
voluntárias sobre o IDEAGRI: 

 

"Apesar de ser uma usuária mais recente do Ideagri, tenho sentido muita facilidade para ingressar em 
novas áreas de controle da fazenda, aumentando os tipos de lançamentos que permitem gerar 
cruzamentos de dados bem interessantes. As respostas buscadas nos relatórios têm sido muito 
proveitosas e já demonstraram sua importância em análises que antes não eram feitas." Vania Novato, 
Fazenda Belo Vale. 

"É muito interessante usar o IDEAGRI em nossa propriedade. Com ele descobrimos o ganho de peso 
exato das novilhas exato e, o mais importante, a  taxa de serviço do nosso rebanho. Isso foi 
fantástico." Jonas Antônio Sbeghen, Cabanha FJ. 

"O programa Ideagri é uma ótima opção para quem deseja manter controles financeiro e técnico da 
sua empresa. O nível do suporte é um dos melhores que já pude usufruir." Fernanda de Lourdes 
Tobias, Curral de Minas. 
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"O que mais me impressiona é a qualidade do atendimento das pessoas que falaram comigo até hoje." 
Luciano Lacerda Nunes, Lagoa Do Servo. 

"Estamos há pouco tempo com o Ideagri, mas nesse pouco temos que somente agradecer pelo serviço 
prestado a nós. Sempre com muita atenção, e sempre esclarecendo as dúvidas da melhor forma 
possível." Hans Rudolf, Nova Esperança. 

"A gentileza no atendimento das pessoas do IDEAGRI é um ponto muito forte e merece ser destacada." 
Marcelo Veneroso, Fazenda Divino Espírito Santo. 

 

Nesta versão da pesquisa, foram incluídas duas novidades em relação às pesquisas anteriores: a 
pergunta sobre a indicação para amigos e um espaço para apresentação de demandas e sugestões. 

Em relação às demandas apresentadas, surgiram muitas ideias excelentes que serão futuramente 
convertidas em novidades no sistema. Em alguns casos, o pedido já existe, por isso, elaboramos um 
quadro com as informações com o intuito de esclarecer sobre funcionalidades no sistema, inéditas para 
alguns usuários, e para dar feedback aos usuários que muito gentilmente enviaram as ideias. Nos 
empenhamos em tabular a maior parte das sugestões enviadas. Alguns clientes, com demandas mais 
específicas, receberão contatos individuais. 

LEGENDA: 

Funcionalidade já existente, de acordo com nossa interpretação. Caso a solução 
apresentada não seja adequada à demanda ou existam dúvidas para obter as informações, por 
gentileza, entre em contato com nossa equipe. 

Encaminhado para o desenvolvimento. 

Encaminhado para estudo. 

Comentários específicos. 

  

Demandas: Assunto Situação Comentário IDEAGRI 

Módulo específico para agricultura 
nos moldes que o IDEAGRI já 
disponibiliza para Pecuária. 

Agricultura 
 

O módulo 'agricultura' foi disponibilizado na versão 195.
Confira a dica: 'MÓDULO AGRICULTURA: Com as novas 
rotinas, aprenda a gerenciar os índices econômicos e 
financeiros de maneira ainda mais rápida e eficiente'. 

Consulta de relatórios e lançamento 
de dados através de dispositivos 
móveis. 

Conectividade 
 

O acesso ao IDEAGRI Desktop por dispositivos móveis é 
possível através de acesso remoto.
Confira a dica: 'IDEAGRI no iPad com o LogMeIn'. 

Opção de gerar alguns relatórios 
com nome e não numero dos 
animais. 

Geral 
 

Nas configurações do sistema, a opção 'Apresentação 
animal' (Número ou Nome) mudará o padrão de exibição 
nas telas do sistema e em vários relatórios. 

Relatório de análise de ganho e 
coleta de peso da recria mais 
simples, listagem dos animais com 
última pesagem data/peso. 

Produção 
 

A utilização do gerador de relatórios com filtro associado, 
permite a criação de relatórios personalizados para a 
finalidade demandada.
Confira a dica: 'Confeccione relatórios exclusivos e 
personalizados no IDEAGRI, de acordo com a sua 
necessidade '. 

Relatório de Curva de Lactação. Produção 
 

Os dados ficam disponíveis, individualmente, no relatório 
'Ficha completa' e para o rebanho, no relatório 'Curva de 
lactação'. 

Geração de relatório detalhado por 
categoria, idade ou Relatório com 
animais agrupados por categoria. 

Produção 
 

A funcionalidade 'Faixas por filtros' no gerador de relatório 
existe, exatamente, para este fim. 
Confira as dicas:
'Confeccione relatórios exclusivos e personalizados no 
IDEAGRI, de acordo com a sua necessidade.'
'Nova funcionalidade - Faixas por Filtro - mais flexibilidade 
no gerador de relatórios.' 

Gostaria de ter os relatórios de IPP 
(idade ao primeiro parto) e IEP 
(intervalo entre partos em meses). 

Relatórios 
zootécnicos 

 

As informações podem ser acessas no relatório 'Índices 
produtivos e reprodutivos', dentre outros.
Confira a dica: 'Confira o conteúdo altamente diferenciado 
dos relatórios avançados do IDEAGRI WEB'. 
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Inclusão da média de produção 
vitalícia de leite da vaca. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

A informação da produção de leite vitalícia da vaca está 
disponível no relatório 'Ficha completa.' 

Relatório com vacas a parir em cada 
mês. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

A informação pode ser obtida através dos relatórios 'Agenda 
de partos, secagem e desmama' e 'Análise'. 

Ponto de Nivelamento (break event 
point). 

Relatórios 
econômicos 

 

Trata-se do 'Ponto de equilíbrio' que está disponível no 
relatório 'Apuração de custos'.
Confira o artigo: 'Qual o ponto de equilíbrio de seu negócio?' 

Relatório de animais vacinados e a 
vacinar contra doenças mais 
comuns, como Brucelose, por 
exemplo. 

Relatórios 
sanitários 

 

A utilização do gerador de relatórios com filtro associado, 
permite a criação de relatórios personalizados para a 
finalidade demandada.
Confira a dica: 'Instruções para emissão do relatório de 
'fêmeas a vacinar contra brucelose' e lançamento da 
vacinação.' 

No campo de lançamento de 
inseminação artificial gostaria de ter 
opção para ordenar por nome ou 
por número. 

Reprodução 
 

Clique no nome da coluna do grid para ordená-lo pelo 
critério que desejar. 

Ficha do animal: Liberar a opção 
“Descarte” para machos. 

Cadastro 
animal 

 

As demandas classificadas como 'Encaminhado para 
desenvolvimento' serão colocadas na lista de implementação 

para próximas versões (prazo a ser definido 
posteriormente). 

Cadastro de despesas: Acrescentar 
na seleção de dados a opção filtrar 
entrada pela conta gerencial. 

Gestão 
 

Relatório: Produtos inativos com 
estoque zero, não aparecer no 
inventário. 

Relatórios de 
estoque 

 

Separador de milhar na apuração de 
custos. 

Relatórios de 
gestão 

 

Inclusão, no relatório 'Índice 
produtivo e reprodutivo' do campo 
idade à primeira concepção de 
novilhas. 

Reprodução 
 

Criação de calendário de vacinação. Sanidade 
 

Avaliação da eficácia da terapia de 
vacas secas. Sanidade 

 

Avaliação de quantas vacas estão 
no lote da mastite (em tratamento) 
e não só os que estão com grumo. 

Sanidade 
 

Incluir os tetos perdidos, descarte e 
secagem de vacas por mastite na 
avaliação da taxa de cura dos 
tratamentos. 

Sanidade 
 

Inclusão de um campo 'Observação' 
na tela de lançamentos de 
'Transferências bancária'. 

Transferência 
bancária 

 

Criação de mapa de cotação único. Mapa de 
cotação 

 

As demandas classificadas como 'Encaminhado para estudo' 
terão a viabilidade e impacto avaliados para definição futura 

. 

Mapa de cotações sintético. Mapa de 
cotação 

 

Lançamento coletivo de mastite, 
para várias matrizes, através dos 
'dados padrão'. 

Mastite 
 

Criação de relatório de persistência 
de lactação. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

Relatórios com históricos mensais 
em um único relatório.
 Ex.: jan/12, fev/12, ........, 
dez/12  (relatório taxa de 
concepção). 

Relatórios 
zootécnicos 

 

Um campo no 'mais filtros', onde 
seja possível incluir observações 
que apareceriam no cabeçalho do 
relatório impresso. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

Inclusão de médias no relatório 
'Índices produtivos e reprodutivos' 
da web. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

Existência de relatório que 
comparassem índices de vários 
anos. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

Inclusão de anomalias e acidentes 
que impactam diretamente na 
produção de leite. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

Relatório com vacas possíveis 
retorno ao cio. Reprodução 
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Controle de estoque de sêmen mais 
específico. 

Estoque 
 

A opção de não fazer o controle de estoque de sêmen 
automatizado foi tomada com base na experiência com 
outros sistemas que geram insatisfação e inconsistência nos 
resultados obtidos. 

Estoque: Permitir a baixa do 
produto para mais de um centro de 
custo. 

Estoque 
 

Esta demanda envolve alto grau de complexidade em função 
do padrão da tela. Além disso, impactaria na forma de 
cálculo de todos os relatórios relacionados ao estoque. 
Dessa forma, a viabilidade é pequena. 

A exportação de relatórios também 
deveria gerar arquivos de versões 
mais recentes dos softwares 
destino. 

Geral 
 

Optamos por exportar os dados em *xls e *.doc pois estes 
formatos são relativamente universais e podem ser abertos 
em versões recentes do Office, sem restrições. 

Criação de agenda para gerenciar 
ações planejadas. 

Gestão 
 

Entendemos a demanda por agendamentos e controles. No 
entanto, em função da grande oferta de aplicativos para 
este fim, integrados com outlook, celulares, tablets, que 
permitem envio de lembretes, e-mails para os envolvidos, 
etc., consideramos a viabilidade e aplicabilidade pequena. 

Relatório unificado com as 
informações: período de serviço, 
taxa de concepção, intervalo entre 
partos, média de produção geral do 
rebanho, quantos kg de leite cada 
vaca produziu no seu período de 
lactação todo, quantos animais 
gestantes, quantos animais vazios. 

Relatórios 
zootécnicos 

 

As informações podem ser obtidas pela combinação de 
relatórios. No entanto, havendo interesse, podemos montar 
relatórios personalizados para a fazenda, através do serviço 
'IDEAGRI Report'. Entre em contato com nossa equipe para 
obter mais detalhes. 
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FIV: Conheça as vantagens 
por Alta Genetics - Programa Pecuária em Alta - Canal Terraviva 

 

A tecnologia na área de bovinos evolui a cada dia e possibilita que técnicas avançadas garantam um 
progresso genético em curto espaço de tempo. A Fertilização in vitro vem ao encontro do 
melhoramento genético e abre novas possibilidades para o maior aproveitamento de matrizes de 
reconhecido valor genético, maximizando sua utilização. A FIV é um processo simples de ser feito, mas 
deve seguir alguns passos que são fundamentais para bons resultados. A quantidade de óocitos varia 
de acordo com a raça do animal. O material selecionado, após a análise na fazenda, é direcionado para 
o laboratório, que dá continuidade ao processo iniciado na fazenda. 

No software IDEAGRI existem rotinas e relatórios específicos para controlar os processos relativos 
tanto à FIV quanto à TE (transferência de embriões) e avaliar o desempenho de forma bastante 
abrangente. Clique nos links, confira as dicas que abordam estes tópicos e faça contato com nossa 
equipe para obter mais esclarecimentos sobre nosso sistema de gestão: 

Coleta de embriões e FIV com transferências e/ou congelamento de embriões simultâneos 

A rotina permite o preenchimento dos dados detalhados da coleta de TE ou FIV registrando o 
desempenho da doadora e realizando a transferência ou congelamento dos embriões, 
simultaneamente.   
 
Avaliação FIV/TE - verifique o desempenho das doadoras e acompanhe o destino dos 
embriões neste novo relatório 

Neste relatório é possível visualizar a avaliação do desempenho de doadoras pelas técnicas de FIV 
(Fertilização in vitro) e TE (Transferência de embrião). Os dados no relatório serão exibidos em forma 
de tabelas e em forma de gráficos. Existem diversas opções de filtragem que permitem avaliações 
flexíveis e personalizadas. 
 
Associação de animais aos tipos: "Doadora", "Receptora" e "Descarte" 

Esta rotina permite associar, por períodos, as matrizes aos tipos: "Doadora", "Receptora" e 
"Descarte". Os tipos "Doadora" e "Receptora" estão associados à rotina "Coleta FIV/TE". O tipo 
"Descarte" permite que as matrizes associadas ao mesmo tipo possam ser avaliadas separadamente, 
não impactando nos índices reprodutivos da fazenda. Os filtros para os tipos estão presentes nos 
principais relatórios reprodutivos do sistema: "Acompanhamento geral de matrizes leiteiras", 
"Acompanhamento individual de matrizes leiteiras", "Índice de retorno reprodutivo", "Taxa de 
concepção" e "Taxa de prenhez".  
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Vídeo Rehagro 
por Rehagro 

 

O Rehagro é uma Instituição de Ensino que desde 2002 atua na formação de pessoas no agronegócio, 
transferindo conhecimento e gerando resultados. O IDEAGRI se orgulha de ser fruto deste sucesso. 

 

O IDEAGRI é fruto de empresas de empresas de excelência em seus ramos de atuação: 

- Alta Genetics 

- Linkcom  

- Rehagro 
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Conforto Animal 
por Alta Genetics - Programa Pecuária em Alta - Canal Terraviva 

 

A intensificação dos sistemas de produção de leite tem aumentado a preocupação dos técnicos e 
produtores com o conforto animal. O vídeo mostra o trabalho de empresas rurais para oferecer 
conforto aos animais. A GVS Agropecuária, cliente IDEAGRI, participa da matéria. 
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Saltos para Aspirações Pessoais e Profissionais 
por Prof. João Mariano de Almeida 

 

É possível sermos inspirados pela sabedoria da natureza para obtermos desenvolvimento pessoal e 
profissional? 
 

 

O sapo, "anfíbio anuro", aparência rude, saltos pequenos e constantes, 
espontâneos ou instigados. Devora vorazmente os insetos, que tanto 
prejuízo trazem, sem pedir nada em troca. Tem por inimiga a cobra, 
rastejante e traiçoeira, mas que apenas exerce a lei da natureza, no 
ciclo de alimentação. Apesar da qualidade de depurador ambiental, ele, 
às vezes, é morto por medo ou pela sua aparência.  

O que podemos aprender com ele?  

Dar saltos constantes em nossos negócios e vida pessoal, fixar uma 
direção e metodicamente ir saltando em direção à mesma. 

 

O coelho, "mamífero leporídeo cavador", herbívoro, sempre alerta, pele 
bonita e colorida, tão dócil e com dentes em crescimento constante, 
sendo forçado a estar sempre roendo algo para seu desbaste. Só morde 
quando realmente incomodado e ganhou fama pela sua capacidade 
reprodutiva. Ele inspira pela beleza e graça, mas também sofre com os 
cães que os matam como intrusos no território, com as crianças que 
torcem suas orelhas como se fossem de pelúcia e os adultos que os 
transformam em fonte de renda, pela pele ou carne.  

O que podemos aprender com ele?  

Seus saltos podem ser laterais ou para frente, um pouco maiores que os 
do sapo e podem nos levar mais rapidamente aos nossos objetivos, 
possibilitando avanços e desvios de rota quando necessário, tal qual em 
nossas vidas, quando as situações nos obrigam a recuar, mudar de 
direção ou avançar rápido. Temos que ter essa flexibilidade para 
sobreviver.  

 

  

 

O canguru, "mamífero marsupial herbívoro", nosso conhecido de filmes e 
documentários. É tão diferente na postura em dois pés, nas dimensões 
dos membros, pernas longas e braços pequenos, dando saltos enormes 
e contínuos e com a capacidade de viver em grupo. Na Austrália, sua 
terra, se transforma em alimentação dos aborígenes e abrigo pelo couro. 
No cinema e em circos, faz o papel engraçado de boxeador. Sua 
reprodução descontrolada o faz procurar fonte de alimentos nas 
fazendas como se desejasse dizer aos fazendeiros australianos: "nós já 
estávamos aqui antes de vocês".  

O que podemos aprender com ele? 

Em que fase de vida devemos saltar como o canguru para chegar aos 
nossos objetivos, nossas metas pessoais ou profissionais? Talvez, ao sair 
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de uma longa hibernação ou crise em que ficamos observando o mundo 
sem fazer nada, sem realizar. Então, teremos que saltar rapidamente 
para recuperar o tempo perdido na busca simultânea de novas opções, 
de novos caminhos. 

  

O gato, "felídeo domesticado", famoso pela fábula em que ensinou 
alguns saltos para a onça e deixou um trunfo na manga para o momento 
crítico, quando o aluno quis devorar o mestre e este saltou para trás, o 
famoso "pulo do gato". Também símbolo de beleza masculina, "ele é um 
gato", ou de gente desonesta e esperta, "cuidado com o gato" ou 
"gatuno". É admirado tanto por homens quanto mulheres pelo jeitão 
tranquilo e quase silencioso de se manter em casa, principalmente em 
apartamentos, onde os cães se revelam inadequados.  

O que podemos aprender com ele? 

Poderíamos comparar o seu salto em direção à presa, com precisão, 
àquelas ocasiões em que teremos apenas uma oportunidade de atingir 
nossa meta, naquele momento, naquele instante, e temos que nos 
concentrar como ele faz e com calma calcular as nossas possibilidade e, 
então, SALTAR E AGARRAR A OPORTUNIDADE! 

 

 

Quem mais pode saltar tão bem que possa nos inspirar em nossa vida pessoal ou profissional, 
principalmente nos dias atuais, em que rapidamente nosso conhecimento fica defasado, exigindo uma 
retomada rápida, que não poderá ser feita em passos, mas sim em saltos, para não ficarmos atrás na 
fila das oportunidades? É hora de pensar nos "SALTOS DA VIDA" e COMEÇAR A SALTAR! 

AUTOR 
Prof. João Mariano de Almeida, administrador de empresas, com pós em RH e mestrando em Gestão 
de Negócios, atuando desde 1981, em Projetos de Melhorias de Resultados 
(produtividade/processos/qualidade, reduzir custos/desperdícios, marketing/vendas/gerar novos 
negócios, RH/motivação), em negócios familiares. É autor dos áudios (cd´s/voz) "As 10 Dicas para 
Sucesso da Empresa Familiar" e "Sugestões para Solucionar Problemas na Gestão Familiar", já 
disponíveis na região. Realiza também palestras gratuitas, com fins sociais, para recolher alimentos 
para entidades sociais. Cel. (17) 9702-1007 / em: pmr.mariano@bol.com.br / 
pmr_almeida@hotmail.com 
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IDEAGRI no iPad com o LogMeIn 
por IDEAGRI 

 

Temos recebido alguns questionamentos sobre a possibilidade de trabalhar com o IDEAGRI Desktop no 
iPad. Como o sistema operacional do iPad é o ‘iOS’ e o IDEAGRI Desktop foi desenvolvido para o 
sistema operacional ‘Windows’, não é possível instalar o IDEAGRI Desktop (nem qualquer outro 
sistema que opere no ambiente Windows) no iPad. No entanto, é possível usar o IDEAGRI Desktop no 
iPad via “acesso remoto”.  

Para que seja possível utilizar esta modalidade de acesso é necessário que: 

a) o iPad tenha acesso à internet 

b) o computador que será acessado (onde o IDEAGRI Desktop está instalado) esteja ligado e 
conectado à internet. 

O programa que permite acessar o computador através do iPad se chama LogMeIn e tem uma versão 
gratuita. 

1) Será necessário instalá-lo no iPad e no computador. Para obter o instalador na App Store, procure 
‘logmein’ e instale o aplicativo no iPad 

 

2) Para instalar o programa no computador, acesse: 
https://secure.logmein.com/US/products/free/register.aspx. Na página que surge, crie sua conta (não 
se esqueça dos dados usados pois eles serão necessários para realizar os acessos): 
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Na próxima tela, clique em ‘Download & Install Software’: 

 

 Após o término do download, execute o aplicativo ‘LogMeIn.msi’. Clique em ‘Avançar’: 
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Crie o código de acesso ao computador – ele é necessário para acessar o computador do iPad: 

 

Pronto! O computador estará disponível para ser acessado do iPad. Você pode instalar o LogMeIn em 
outro computador e também usar o aplicativo para acesso entre computadores. 

 

3) Acessando o computador do iPad: 

Clique no ícone e acesse o programa: 

 

Na tela que surge, clique em 'Tenho uma conta': 

 

Preencha os dados e clique em LogMeIn: 
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Clique no nome do computador a ser acessado: 

 

Clique no ícone em destaque: 

  

Digite o código de acesso ao computador e clique em 'Efetuar login': 
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Clique em 'Continuar para o computador': 

 

Veja o IDEAGRI funcionando no iPad: 
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Manual IDEAGRI Desktop 
por IDEAGRI 

 

Acesse o manual do software IDEAGRI diretamente no sistema. O manual é classificado por assuntos, 
reunindo todos os tópicos de ajuda das telas e relatórios do software IDEAGRI, bem como a coletânea 
das dicas já disponibilizadas.  

Para acessar o manual, no Software IDEAGRI Desktop, acesse o menu 'Utilitários': 

 

Clique em 'Manual (Help)': 

 

O manual será exibido como ilustrado a seguir: 
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10 dicas para não perder tempo com as redes sociais 
por Mundo Caixa 

 As dicas abordam: seletividade, otimização de mensagens, foco, gestão do tempo, 
agregadores, relevância, prioridades e muito mais. 

Seja seletivo nas suas redes – Quantidade de redes não é qualidade. Para que participar de redes 
sociais que não são relevantes? O ideal é focar nas principais redes em que seus amigos e interesses 
estão. Um exemplo é usar apenas quatro redes: Facebook, LinkedIn, Twitter e Orkut, nessa ordem de 
importância. 

Cancele e-mails de notificações – Todas as redes permitem configurar o aviso de recebimento de e-
mails. O melhor é cancelar todos, assim você comanda a rede e acessa quando quiser. Caso contrário, 
vai ser difícil controlar a vontade de saber por que você foi “tagueado” na foto da sua amiga… 

Determine um foco nas redes – Quem tenta agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo se 
complica com um dos lados. Crie uma estratégia para cada rede que você tiver. Por exemplo: se você 
for utilizar o Twitter para fins profissionais, não misture com assuntos pessoais. Muitas empresas 
utilizam as redes sociais na hora de contratar um profissional e “pega mal” ter fotos constrangedoras, 
por exemplo. Mantenha coerência no perfil definido com fotos, textos e comentários. Muita gente tem 
se queimado sem perceber por falta de estratégia! 

Determine horários – Checar o perfil pessoal no Facebook durante o horário de expediente pode não 
ser problema, desde que não se torne abuso. Utilize os horários antes ou após o expediente e o horário 
de almoço caso queira acessar no trabalho as redes para fins pessoais. Uma dica é ver e responder 
suas redes no final do dia, em casa. 

Siga poucas pessoas, mas relevantes – Para que seguir gente que não tem nada a ver ou cujo 
conteúdo se tornou irrelevante? Faça uma dieta de pessoas que você segue. Repare nos próximos dias 
quem não tem agregado valor e simplesmente deixe de seguir esta pessoa. 

Utilize agregadores – Existem sites e softwares que permitem centralizar as redes sociais ou 
atualizar a partir de um único post. Um deles é o Tweetdeck, que permite atualizar Facebook, Twitter e 
LinkedIn de uma só vez.  

Seja relevante nas suas redes – As pessoas gostam de seguir pessoas que fornecem um conteúdo 
relevante, na medida certa e com periodicidade. Aquele chato que tuíta muito de uma vez só acaba 
perdendo seguidores. E aquele que tuíta posts dizendo que acordou de mau humor também não 
agrega. 

Aproveite seu tempo de espera – Atualizar suas redes quando está no aeroporto ou esperando um 
evento começar pode ser uma boa. Aproveitar esse tempinho é muito válido, desde que seu celular ou 
tablet estejam habilitados para tal. Existem centenas de softwares para esses dispositivos que 
mandam muito bem. 

Rede social não requer “real time answer” – Não se sinta obrigado a responder uma mensagem 
na mesma hora em que a pessoa enviou. Se fosse urgente de verdade, ela encontraria outra forma de 
falar com você. Se você cria esse péssimo hábito de responder assim que chega, além de acostumar 
mal as pessoas, vai perder muito tempo desnecessariamente. 

A vida existe lá fora – Não é porque a vida social se tornou digital que você vai se esconder atrás de 
um computador em seus relacionamentos. É preciso reservar um tempo para estar junto com os 
amigos e família presencialmente! 

 
 


