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Planejamento Estratégico na Pecuária: como o BSC pode 
ajudar? 
É cada vez maior o número de empresas que, diante da complexidade no 
cenário empresarial e de tantas incertezas, estão buscando métodos e 
técnicas que as auxiliem no processo gerencial. O planejamento estratégico 
é uma dessas ferramentas. Na pecuária leiteira, esta realidade não é 
diferente, pois é através do planejamento que o empresário rural pode olhar 
para o futuro e buscar definir se a sua propriedade se manterá no mercado 
e, o mais importante, projetar seu grau de competitividade. Todavia, o 
desafio para o produtor é justamente como estruturar e executar seu 
planejamento estratégico. Por onde começar e quais caminhos percorrer? O 
que considerar? Como acompanhar os resultados? Clique e leia o artigo 
completo. 
Fazenda Granja Axé Agropecuária, Jequié-BA 
Alta Genetics impulsiona a fantástica produção da Fazenda "Granja Axé" 
Agropecuária, Jequié-BA. De propriedade do criador Evandro Pereira 
Santana, a fazenda tem como objetivos a produção e comercialização de feno 
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de qualidade, novilhas leiteiras de grande potencial produtivo e genético, 
produção de leite com altos padrões de higiene e teores de sólidos. Todos os 
animais são identificados por brinco numérico e os dados, desde o 
nascimento, são lançados e analisados pelo software da Alta IDEAGRI, 
permitindo uma constante e precisa avaliação de custos e índices zootécnicos 
da propriedade. Clique e confira. 
 
Entenda e avalie o desempenho da IATF 
A tecnologia IATF (inseminação artificial em tempo fixo) é uma poderosa 
ferramenta para a gestão da eficiência reprodutiva nas pecuárias de corte e 
leite. O Programa "Pecuária em Alta" aborda os benefícios e os cuidados no 
emprego da técnica. Confira, também, as opções oferecidas pelo IDEAGRI, 
para a avaliação de desempenho da IATF. Clique e assista. 
 
Respeito às regras de bem-estar geram maior rentabilidade 
Conhecer o comportamento do animal e usar estratégias de manejo racional 
podem garantir o bem-estar do rebanho e gerar ganhos diretos e indiretos 
na produtividade e na qualidade do produto final. No outro extremo, quando 
o manejo é inadequado, além de causar estresse e sofrimento desnecessário, 
afeta diretamente a qualidade da carne e reduz significativamente o 
rendimento de carcaça, devido à incidência de hematomas e contusões. 
Clique e acesse o ponto de vista na íntegra. 
 
Leilões tradicionais do Grupo Cabo Verde se aproximam 
A Fazenda Santa Luzia convida você e sua família para participar de seus 
quatro leilões, com oferta especial de animais de alta qualidade das raças 
Girolando e Gir Leiteiro. A fazenda Santa Luiza é pioneira no uso do software 
IDEAGRI. Clique e programe-se. 
 
Fazenda da Gurita recebe alunos do Rehagro 
A Fazenda da Gurita, de propriedade de Paulo Gontijo, situada em Bom 
Despacho - MG, dando continuidade ao projeto de difusão do conhecimento 
em sistemas de produção de leite, recebeu, no último dia 09 de março, 
estudantes do curso de Gestão da Pecuária de Leite e Produção de 
Volumosos, realizado para os estagiários da equipe Rehagro, empresa 
parceira da fazenda. O projeto conta com o apoio de empresas de referência 
no segmento, como Alta Genetics, DeLaval, IDEAGRI, Rehagro, e Vaccinar. 
Clique e fique por dentro. 
 
Fazenda Figueiredo obtém 4 fêmeas no concurso de supremas 
2012 
No dia 06 de Março de 2013, a Fazenda Figueiredo obteve mais quatro fêmeas 
entre as melhores do Brasil na eleição para o concurso de 'Supremas' e 
'Nomeadas a Supremas' da raça Holandesa Nacional. Este concurso tem por 
finalidade escolher "as melhores entre as melhores" fêmeas da raça 
holandesa que participaram de exposições nacionais no ano de 2012. A 
Fazenda Figueiredo é parceira e usuária do IDEAGRI. Clique para mais 
informações. 
 
O leilão anual True Type – Fazenda São João foi um grande 
sucesso 
No leilão, 100% dos animais da True Type e dos convidados foram vendidos 
com um faturamento de R$1.074.998,40. Mais de 600 pessoas prestigiaram 
o evento, transmitido pelo canal Terra Viva. O IDEAGRI parabeniza toda a 
equipe da fazenda pelas realizações e agradece pela oportunidade de estar 
presente no evento. Aproveitamos para congratular Leonardo Braga (Fazenda 
Labraga), pela excelente aquisição e, também, Mauricio Silveira Coelho 
(Fazenda Santa Luzia), Pedro Nunes (Faz. Santa Maria do Brejo Alegre) e 
Sérgio Braga (Faz. Gameleira) pela participação como convidados (todas as 
fazendas são parceiras e usuárias do IDEAGRI). Clique e veja os detalhes. 
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Leilão Excelência dos Araxás 
Ninguém é excelente por acaso! O Leilão ofertará a melhor genética Girolando 
do mercado durante uma das maiores exposições do Brasil. As Fazendas 
Congonhas e Córrego Branco, clientes e parceiras do IDEAGRI, participarão 
do evento. Clique e participe. 
 
Apuração de custos das 'horas máquina' 
Saiba como controlar as horas trabalhadas dos tratores, caminhões, 
implementos e demais equipamentos, apurando o custo da máquina e 
repassando para os centros de custos que utilizaram o maquinário. Clique e 
acompanhe. 
 
Use o Dropbox para compartilhar, visualizar e imprimir 
relatórios do IDEAGRI 
Salvando os relatórios do IDEAGRI no Dropbox você poderá visualizá-los na 
nuvem ou em qualquer computador ou dispositivo móvel que deseje. Esta 
funcionalidade é extremamente útil, especialmente para quem usa o acesso 
remoto e deseja imprimir os relatórios localmente. Clique e confira o passo-
a-passo. 
 
Calculadora do Google 
Você sabia que a página do Google oferece uma calculadora bem legal, com 
mostrador de 22 dígitos e capaz de fazer cálculos trigonométricos? Para 
convocá-la, basta simular qualquer operação na caixa de pesquisas (2 + 5, 
por exemplo), ou simplesmente digitar calculadora e teclar Enter. Clique e 
saiba mais. 

 

Planejamento Estratégico na Pecuária: como o BSC pode ajudar? 

por Leonora Duarte, Administradora e Especialista em Gestão Estratégica de Processos 

 

É cada vez maior o número de empresas que, diante da complexidade no cenário empresarial e de tantas 
incertezas, estão buscando métodos e técnicas que as auxiliem no processo gerencial. O planejamento 
estratégico é uma dessas ferramentas. Na pecuária leiteira, esta realidade não é diferente, pois é através 
do planejamento que o empresário rural pode olhar para o futuro e buscar definir se a sua propriedade 
se manterá no mercado e, o mais importante, projetar seu grau de competitividade. Todavia, o desafio 
para o produtor é justamente como estruturar e executar seu planejamento estratégico. Por onde 
começar e quais caminhos percorrer? O que considerar? Como acompanhar os resultados?  
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PRINCIPAIS ETAPAS 

Pode-se iniciar o trabalho por meio da 
compreensão da estratégia a ser 
seguida e do escopo do plano a ser 
traçado. 

Isto é, o planejamento tem início na 
visão de futuro (que é a estratégia), 
seguida da definição ou validação da 
identidade organizacional (valores, 
missão, postura estratégica) e do 
diagnóstico ambiental (forças, 
fraquezas, ameaças e oportunidades) 
para a seleção de macro-objetivos 
(diretrizes) que irão se desdobrar em 
objetivos táticos a serem cumpridos 
por planos de ação (executados por 
membros de diferentes funções e 
níveis hierárquicos).  

Pode-se iniciar o trabalho por meio da compreensão da estratégia a ser seguida e do escopo do plano a 
ser traçado. Isto é, o planejamento tem início na visão de futuro (que é a estratégia), seguida da 
definição ou validação da identidade organizacional (valores, missão, postura estratégica) e do 
diagnóstico ambiental (forças, fraquezas, ameaças e oportunidades) para a seleção de macro-objetivos 
(diretrizes) que irão se desdobrar em objetivos táticos a serem cumpridos por planos de ação 
(executados por membros de diferentes funções e níveis hierárquicos).  

DEFININDO METAS 

Para evitar a criação de um planejamento engessado com indicadores que só ‘contam’ o que já se passou, 
o produtor deve adotar uma metodologia para a definição de objetivos que equilibre as várias forças que 
impulsionam seu negócio, considerando também indicadores que ‘contem’ o que pode acontecer. Com 
este objetivo, o Balanced Scorecard (BSC) pode ser adotado como uma ferramenta de vital importância. 

Mas o que é o BSC? É uma metodologia que busca alinhar ações individuais com os objetivos do negócio 
e da organização, orientando o desempenho e a responsabilidade por toda a equipe, através da definição 
de indicadores de desempenho, considerando 4 perspectivas chave: FINANCEIRA, CLIENTES, 
PROCESSOS INTERNOS e APRENDIZADO/CRESCIMENTO. A lógica da metodologia está baseada no 
conceito CAUSA X EFEITO, isto é, para se obter os resultados financeiros almejados (no topo das 
prioridades), há que se considerar outros aspectos como a capacitação da equipe, a padronização dos 
processos produtivos, o acompanhamento das tendências de mercado, etc. Tudo está interligado. 
Complementando este fluxo, a comunicação rápida e clara dos resultados é uma peça fundamental. 

BSC NA PRÁTICA 

A proposta dos autores da metodologia é que a definição dos objetivos, metas e indicadores seja feita 
através do desenho de um Mapa Estratégico. Veja um exemplo da estruturação de um mapa aplicado 
numa pequena propriedade leiteira, incluindo sua representação gráfica: 

• Com base na sua estratégia, o empresário deve analisar o ambiente (interno e externo) para definir 
a sua visão de futuro que propiciará a seleção de objetivos estratégicos. 

• Com base no BSC, neste exemplo, foram definidos 4 objetivos, sendo 1 para cada perspectiva: 
Capacitar a equipe; Padronizar a execução de rotinas; Produzir leite com qualidade; Aumentar produção 
de leite. 

• Numa rápida análise sob a ótica CAUSA X EFEITO, temos: com funcionários qualificados, os processos 
produtivos serão executados de acordo com as normas de qualidade, com a redução de desperdícios e 
custos, otimizando e ampliando a produção e, como consequência, aumentando os lucros. 

• São definidos então os indicadores que deverão ser acompanhados em relação a valores ideais 
traçados. Não devem ser definidos muitos indicadores (pois o custo de acompanhá-los poderia ser 
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maior do que o benefício almejado). As metas devem ser desafiadoras sem serem impossíveis de serem 
alcançadas. 

 

• Metas devem conter: O QUE SERÁ MEDIDO / O OBJETIVO QUANTITATIVO / O PRAZO. Veja alguns 
exemplos deste Mapa Estratégico: 

 INDICADOR META OBSERVAÇÕES 

Treinamentos nas áreas  
Realizar 2 treinamentos na área por 
trimestre até 31/12 

Esta meta pode ser almejada 
pelas diversas áreas da 
propriedade conforme demanda 
e priorização de cada área. 

Unidades formadoras de 
colônia  

Reduzir média mensal de UFC para 
260.000 até 31/12 

Para o cumprimento desta meta 
tática, podem ser criadas metas 
operacionais relacionadas à 
higienização e manuseio do 
equipamento, por exemplo. 

Variação no preço de 
venda  

Manter a variação do preço de venda 
do leite de um mês para o outro entre 
0,4 e 0,6% até 31/12 

Metas da perspectiva dos 
CLIENTES devem ser 
estabelecidas com o foco do 
cliente, o que eles demandam. 

Produção mensal 
entregue  

Alcançar a produção mensal de 52.000 
litros até 31/12 

Como este é um indicador de 
resultado, para garantir o 
cumprimento do objetivo, 
podem ser buscados também 
indicadores de tendência (vacas 
em lactação, por exemplo). 
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DESAFIO: GERENCIAMENTO 

Outro aspecto que deve ser avaliado refere-se ao acompanhamento das ações e resultados. Por isso, 
deve-se buscar ferramentas tecnológicas que auxiliem a gestão da execução do plano. Sistemas de 
gestão podem e devem ser aplicados no sentido de apoiar a mensuração e divulgação do desempenho. 
Veja algumas características que devem ser consideradas no software a ser adotado: 

• Facilidade e rapidez de acesso por todos os envolvidos. 

• Praticidade na inserção dos parâmetros do planejamento (metas, indicadores). 

• Ambiente de navegação que permita agilidade no lançamento de resultados. 

• Relatórios objetivos e de qualidade. 

• Segurança e consistência do banco de dados. 

• Tecnologia de ponta. 
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PENSAMENTO ESTRATÉGICO APOIADO PELA TECNOLOGIA 

Toda empresa precisa ser dinâmica em seu campo de atuação e isso exige flexibilidade e pensamento 
estratégico contínuo. Para viabilizar esta constante busca pela vantagem competitiva, o produtor deve 
acompanhar, em tempo real, seus resultados para agilizar a tomada acertada de decisão e, para isso, 
deve se apoiar em uma metodologia prática, tal como o BSC, além de contar com um bom sistema de 
controle informatizado, ferramenta indispensável para o acompanhamento preciso e tempestivo das 
informações e índices da propriedade. 

 

 

Leonora Duarte, Administradora e Especialista em Gestão Estratégica de Processos de 
Negócio. Gerente Comercial IDEAGRI – Soluções Informatizadas para o Agronegócio. Mais 
informações, no site: www.ideagri.com.br ou pelo telefone: (31) 3344-3213. 

Fazenda Granja Axé Agropecuária, Jequié-BA 

por Gustavo Ayres Pereira de Almeida, Alta Genetics 

 

Alta Genetics impulsiona a fantástica produção da Fazenda "Granja Axé" Agropecuária, Jequié-BA. De 
propriedade do criador Evandro Pereira Santana, a fazenda tem como objetivos a produção e 
comercialização de feno de qualidade, novilhas leiteiras de grande potencial produtivo e genético, 
produção de leite com altos padrões de higiene e teores de sólidos. Todos os animais são identificados 
por brinco numérico e os dados, desde o nascimento, são lançados e analisados pelo software da Alta 
IDEAGRI, permitindo uma constante e precisa avaliação de custos e índices zootécnicos da propriedade. 

 

Vista aérea da Fazenda 

Filho do proprietário e principal parceiro, o veterinário Jadson Anjos é fortemente identificado com 
reprodução de bovinos e experiente em transferência de embriões.  Jadson abraçou a ideia de melhoria 
genética do plantel como um dos principais fatores de sucesso do empreendimento, possui animais Gir 
Leiteiro e Girolando na condução das atividades da propriedade. Suas matrizes são testadas em rigorosos 
controles leiteiros, controles higiênicos e controles zootécnicos para produzir animais solicitados pelo 
mercado e serem comercializadas. 
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Pivô Central 

Conduz o melhoramento do Gir Leiteiro, partindo de uma base de matrizes das mais expressivas famílias 
dos plantéis Silvânia, Mutum, Calciolândia e Brasília, visando a multiplicação do plantel e formação da 
raça Girolando. 

 

Também conduz o melhoramento de matrizes Girolando registradas, escolhidas em excelentes plantéis 
leiteiros das regiões de Ibiá, Araxá e Uberaba. 
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Na condução de tais melhoramentos, tem sido fundamental a parceria técnica com o Escritório Regional 
da Alta de Itabuna, Zootecnista Gustavo Almeida, elaborando acasalamentos consistentes, com a 
utilização dos melhores reprodutores do Mercado. Existem produtos nascidos dos reprodutores 
AltaTOYOTA, AltaNATO, da raça Holandês; e Espelho, Urânio, Nobre, Tabu, Modelo, da raça Gir Leiteiro. 
Estão gestantes matrizes com Curimã I, Charmoso, Rocky, Netuno, Garimpo, da raça Girolando; 
AltaCHAZ, AltaSAMUARI, da raça Holandês. A propriedade passou recentemente a utilizar maciçamente 
o sêmen sexado da Alta, com índices de gestação elevadíssimos. 

 

Filha de AltaTOYOTA 

Hoje a produção está na casa dos 1.000 litros leite/dia, com a meta de chegar até dezembro de 2013 
em 1.500 litros leite/dia. As matrizes estão em regime de pastejo rotacionado, sob pivô central, com 
ração servida na ordenha, proporcional às produções. 

 

Pastejo rotacionado 
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Sala de Ordenha 

Utiliza-se o sistema de Bezerreiro Tropical – bastante higiênico e funcional, permitindo sombra e área 
limpa para os produtos demonstrarem todo seu potencial genético de desenvolvimento.  Uma mistura 
de feno picado e ração é oferecida para acelerar o desenvolvimento ruminal e o leite fornecido através 
de aleitamento artificial com sucedâneo. 

 

Bezerreiro Tropical 

Na fase de recria, começa a seleção da propriedade e comercialização de animais, sendo as novilhas 
trabalhadas com complemento de palma forrageira picada no cocho misturada com feno de tifton.  O 
desenvolvimento destas e sua precocidade sexual em comparação as médias regionais é altamente 
destacada. 

 

 

Produção de Feno 
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Todos os animais são identificados por brinco numérico na orelha e dados desde o nascimento são 
lançados e analisados pelo software da Alta IDEAGRI, permitindo uma constante e precisa avaliação de 
custos e índices zootécnicos da propriedade. 

“A força do trabalho, a busca incessantemente pelo conhecimento, a implantação de controles para uma 
permanente análise da atividade, a formação de parcerias experientes e fortes, a profissionalização e 
participação das Equipes, são os predicados fundamentais para alcançarmos os resultados planejados”– 
afirma o proprietário e veterinário Jadson Anjos. 

Parabéns ao criador e sua equipe, bem como à Alta, pelo espírito de juntos transformarem a Granja Axé 
Agropecuária em modelo regional de viabilidade da exploração leiteira, reproduzindo lideranças. 

Gustavo Ayres Pereira de Almeida 
Gerente Regional ITABUNA 
itabuna@altagenetics.com.br 
Responsável pelo Conteúdo  
Illex Alves Ribeiro 
Assistente de Marketing e Comunicação 
illex.ribeiro@altagenetics.com 
Responsável pela Edição da Matéria 

Entenda e avalie o desempenho da IATF 

por Alta Genetics 

 

A tecnologia IATF (inseminação artificial em tempo fixo) é uma poderosa ferramenta para a gestão da 
eficiência reprodutiva nas pecuárias de corte e leite. O Programa "Pecuária em Alta" aborda os benefícios 
e os cuidados no emprego da técnica. Confira, também, as opções oferecidas pelo IDEAGRI, para a 
avaliação de desempenho da IATF. 

O IDEAGRI oferece duas opções para quem deseja acompanhar os processos e os desempenhos da 
programação IATF: 

- IDEAGRI IATF - para que tem como objetivo principal os controles relativos à rotinas de IATF; 

- Software IDEAGRI - software mais abrangente, que contempla uma ampla gama de controles 
zootécnicos e econômicos, bem como as rotinas de IATF. 

Para obter mais informações sobre os sistemas, faça contato com nossa equipe: 

- Clicando no link CONTATO; 

- Pelos telefones: (31)3344-3213/(31)9272-8302; 

- Pelo e-mail: comercial@ideagri.com.br; 

- Pelo skype: ideagri. 

Respeito às regras de bem-estar geram maior rentabilidade 

por http://www.agrodebate.com.br 

 

Conhecer o comportamento do animal e usar estratégias de manejo racional podem garantir o bem-
estar do rebanho e gerar ganhos diretos e indiretos na produtividade e na qualidade do produto final. 
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No outro extremo, quando o manejo é inadequado, além de causar estresse e sofrimento desnecessário, 
afeta diretamente a qualidade da carne e reduz significativamente o rendimento de carcaça, devido à 
incidência de hematomas e contusões. 

Outros cuidados como dieta, condições higiênicas e instalações adequadas também devem ser 
observados e praticados pelo produtor. Quando não está bem, o animal se alimenta menos e 
consequentemente engorda menos. Além disso, há um risco maior de contrair doenças infecciosas e 
parasitárias. "Numa situação extrema pode chegar à morte. O animal pode morrer de estresse, de calor, 
de sede ou de fome. É claro que estas situações extremas são mais difíceis de acontecer, mas 
acontecem", explica o zootecnista Mateus Paranhos, especializado em bem-estar animal. 

Em Mato Grosso, assim como no resto do Brasil, ainda existem animais que passam fome durante o 
período de seca. Muitos perdem peso, há um índice elevado de mortalidade de animais jovens. "Há muito 
que melhorar, mas também podemos dizer que Mato Grosso tem bons exemplos e que tem sido 
referência para o resto do Brasil". Mateus aconselha o pecuarista a dar mais atenção tanto para o 
rebanho, quanto para equipe de profissionais que manejam os animais. "A agressividade ainda é um 
grande problema na pecuária de corte. Por isso é preciso qualificar os profissionais para ter um manejo 
menos agressivo". 

Segundo Mateus metade dos bois que vai para o frigorífico tem um hematoma e cada um causa a perda 
de mais ou menos 500 gramas de carne. "É preciso saber a origem deste hematoma e fazer as contas". 
Qualificação da equipe é a receita para reduzir hematomas. 

Mateus Paranhos Zootecnista e especializado em bem-estar animal, Mateus Paranhos fala sobre a 
importância de ter um animal com boas condições de bem-estar, prejuízos causados pelos hematomas 
e a relação entre bem-estar e rentabilidade. Além disso, também fala sobre uma de suas linhas de 
pesquisa que mostra que o boi tem memória. 

Boi pensa, tem memória e quando bem tratado produz mais e melhor 

Agrodebate - O que é bem estar-animal? 

Mateus Paranhos - Cientificamente falando é o estado do animal no seu dia-a-dia. É como ele se sente. 
Essa definição abre um leque enorme de interpretações. O animal pode estar prejudicado e, portanto, 
ele não está bem ou pode estar muito bem e, assim sendo, está com o bem-estar em ótimas condições. 
É um conceito amplo e envolve todas as condições que o animal experimenta em diferentes momentos 
da vida. Pode variar de muito ruim a muito bom.  

Agrodebate - Podemos dizer que o bem-estar é uma característica do animal? 

Mateus Paranhos - Sim. É uma característica em determinado momento da vida. Mas pode ser muito 
variável. O bicho pode estar bem pela manhã, mas se passa o dia inteiro sem tomar água, no fim da 
tarde vai estar com sede e, assim terá suas condições de bem-estar péssimas.  

Agrodebate - Qual o nível de preocupação que o produtor tem que ter com o bem-estar de seu rebanho? 

Mateus Paranhos - O nível de preocupação deveria ser 100%, porque o animal depende dos cuidados do 
produtor que é responsável pelo fornecimento de água, alimento e a temperatura do local onde está 
alojado. Muitas vezes o bicho não tem opção de escolha. Ele pode estar confinado num pasto ou num 
galpão sem poder sair. O produtor é responsável pelas condições em que o animal está vivendo e, como 
estas condições influenciam o bem-estar, a responsabilidade é do criador.  

Agrodebate - Qual a relação entre bem-estar e rentabilidade? 

Mateus Paranhos - Quando não está bem, o animal se alimenta menos e consequentemente engorda 
menos. Além disso, há um risco maior de contrair doenças infecciosas e parasitárias. Numa situação 
extrema pode chegar à morte. Um animal pode morrer de estresse, de calor, de sede ou de fome. É 
claro que estas situações extremas são mais difíceis de acontecer, mas acontecem.  

Agrodebate - O pecuarista mato-grossense investe no bem-estar do seu rebanho? 
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Mateus Paranhos - O Mato Grosso vive uma realidade muito semelhante a do resto do Brasil. Tem 
produtores que se preocupam com o bem-estar do rebanho faz muitos anos e já desenvolveu uma 
estratégia gerencial que prevê treinamento da equipe, adequações das instalações e rotinas de manejo 
para atender melhor as necessidades dos animais. E há também o outro extremo. Pessoas que não têm 
conhecimento, nem informação e muito menos vontade de modificar. Assim sendo continuam com rotina 
de manejo agressiva, sem cuidado no transporte ou na lida diária seja no confinamento ou a pasto. No 
país inteiro e no Mato Grosso ainda existem animais que passam fome durante o período de seca. Muitos 
perdem peso, há índices elevados de mortalidade de animais jovens. Há muito que melhorar, mas 
também podemos dizer que Mato Grosso tem bons exemplos e que tem sido referência para o resto do 
Brasil.  

Agrodebate - Qual seria a dica para o pecuarista sobre bem-estar animal? 

Mateus Paranhos - Dar mais atenção para o rebanho e para equipe que trabalha em sua propriedade. É 
preciso preparar e orientar a equipe para ser menos agressiva. Infelizmente no rebanho de corte a 
agressividade ainda é uma rotina. Reduzir a agressividade é um passo importante e prestar muita 
atenção em cada indivíduo. Não posso ver um animal magro ou com um comportamento diferente e 
fingir que não vi. Além de estar sofrendo e enfrentando algum problema, esse animal também está 
onerando a fazenda. A morte ou o tratamento tem um custo. A falta de desempenho também entra 
nesta lista de custos. O produtor precisa enxergar que isso não é só uma questão de compaixão com o 
bicho, mas uma questão econômica. A unidade de produção do pecuarista é o boi. Já para o criador é o 
bezerro desmamado. Se eu não cuido de cada indivíduo estou jogando o meu produto no lixo. Estou 
jogando o lucro pelo ralo.  

Agrodebate - Uma das suas linhas de pesquisa trata do comportamento individual dos bichos. O boi tem 
memória, pensa? 

Mateus Paranhos - Não só o meu trabalho, mas pesquisas feitas em várias partes do mundo já mostraram 
que o boi pensa e tem uma memória muito boa. Ele identifica as pessoas e sabe quem trata bem ou 
mal. Com base nesses estudos e numa propensão natural de cada indivíduo, o animal pode reagir mais 
ou menos com a presença humana. Isso significa ser mais ou menos agressivo ou medroso. Nosso 
trabalho foca as duas possibilidades de lidar com isso. A seleção genética buscam aqueles que têm 
característica de comportamento que facilitam o manejo e também a do ambiente que é o próprio manejo 
modulando o bicho. Eu não disse que o boi tem boa memória? Então, se maltrato hoje, amanhã será 
mais difícil de lidar com ele.  

Agrodebate - Já foi comprovado que o boi tem memória? 

Mateus Paranhos - Sim. Tem um estudo fantástico que mostra que um dos manejadores trata os bezerros 
recém-nascidos com muito carinho, cuidado e boa comida. Seis meses depois o homem entra no curral 
onde há animais que tratou bem, outros que tratou mal e outros com os quais nem teve contato. De 
todos, os que vieram comer na mão dele foram os bem tratados. Isso aconteceu seis meses depois do 
primeiro contato. Então não dá para menosprezar isso.  

Agrodebate - Um rebanho criado seguindo todas as regras de bem-estar tem maior rentabilidade? 

Mateus Paranhos - Essa resposta é relativa e depende do nível de problemas que o produtor está 
enfrentando. Há propriedades com gerenciamento deficiente. Fazenda de cria com mortalidade de 10% 
ou 12% de bezerro. Isso é considerado um número elevado numa atividade que não dá nem 10% de 
rentabilidade no final do ciclo produtivo. Então qualquer coisa que se melhora e ajuda a reduzir de 10% 
para 5% é um trabalho excelente. É uma forma de colocar 5% a mais no seu caixa todo ano.  

Agrodebate - E quando se trata de hematomas nas carcaças? 

Mateus Paranhos - Quando olhamos os números do Brasil é assustador. Metade dos bois que vai para o 
frigorífico tem um hematoma. Cada um causa a perda de mais ou menos 500 gramas de carne.  Cada 
fazenda que está engordando boi para o frigorífico tem que descobrir a origem desse hematoma e atuar 
para resolver o problema. Desenvolvemos um trabalho numa empresa que engorda boi em confinamento 
e conseguimos reduzir os hematomas nas carcaças em 60%. Isso só com treinamento da equipe que 
maneja o rebanho. Tínhamos uma média de 2,3 hematomas por carcaça e caiu pra um. Isso no fim do 
ano produtivo é receita no caixa da fazenda. 

Fonte: http://www.agrodebate.com.br 
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Leilões tradicionais do Grupo Cabo Verde se aproximam 

por Grupo Cabo Verde 

 

A Fazenda Santa Luzia convida você e sua família para participar de seus quatro leilões, com oferta 
especial de animais de alta qualidade das raças Girolando e Gir Leiteiro. A fazenda Santa Luiza é pioneira 
no uso do software IDEAGRI. 

Iniciar uma história de sucesso e fazer com que a mesma seja lembrada durante anos é um trabalho 
difícil para qualquer empresa que esteja visando ser reconhecida no mercado gerando benefícios para 
clientes e colaboradores. No caso do Grupo Cabo Verde esta soma de fatores veio naturalmente com o 
trabalho pautado no compromisso e seriedade com as atividades ligadas ao agronegócio. Para 
demonstrar todo o esforço desenvolvido durante 70 anos de existência, o grupo realiza leilões que se 
tornaram tradicionais no mercado. 
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Confira os depoimentos sobre o IDEAGRI 

    

 

Maurício Silveira Coelho, Fazenda Santa Luzia, Passos - MG 

"Sem dúvida alguma, o IDEAGRI tornou-se o melhor programa gerencial de bovinos 
disponível no mercado brasileiro, e conta com o diferencial de ter uma equipe sempre aberta 
a sugestões para aprimoramento do programa. O uso do sistema, como ferramenta de 
trabalho na Santa Luzia, tem sido revolucionário, pois, além de termos os dados com muito 
mais rapidez e segurança, passamos a levantar índices que, no passado, não tínhamos. 
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Agora, ficou muito mais fácil saber onde estamos e programar aonde queremos chegar. O 
IDEAGRI é, para nós, hoje, muito mais que um programa zootécnico, É UMA FERRAMENTA 
DE GESTÃO!”.  

    

 

Rodrigo Coelho Denipote, Fazenda São José do Can Can, Passos - MG 

"Uma das melhores ferramentas para gestão financeira e principalmente zootécnica 
disponíveis no mercado. Com os recursos e relatórios disponíveis, o IDEAGRI tem nos 
ajudado a guardar e gerar informações importantes nas tomadas de decisões do dia-a-dia 
da propriedade, tanto os envolvidos com as estratégias e administração, quanto os 
profissionais envolvidos com a fazenda como veterinários e zootecnistas." 

 

 Confira o vídeo com declarações de Maurício Silveira Coelho, sobre o IDEAGRI: 

 Fazenda da Gurita recebe alunos do Rehagro 

por Faz. da Gurita 

 

A Fazenda da Gurita, de propriedade de Paulo Gontijo, situada em Bom Despacho - MG, dando 
continuidade ao projeto de difusão do conhecimento em sistemas de produção de leite, recebeu, no 
último dia 09 de março, estudantes do curso de Gestão da Pecuária de Leite e Produção de Volumosos, 
realizado para os estagiários da equipe Rehagro, empresa parceira da fazenda. 

As ações desenvolvidas no projeto são voltadas para a evolução e melhoria do agronegócio brasileiro e 
contemplam a realização de dias de campo, experimentos e visitas. O projeto conta com o apoio de 
empresas de referência no segmento, como Alta Genetics, DeLaval, IDEAGRI, Rehagro, e Vaccinar. 

Os estudantes e recém-formados conheceram cada setor da fazenda e foram apresentados às rotinas e 
explicados os indicadores zootécnicos e financeiros utilizados para monitoramento. 

  

Discussão sobre o monitoramento realizado no bezerreiro. 
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A Fazenda da Gurita tem como umas de suas principais premissas a produção de volumoso de alta 
qualidade e a otimização do uso dos concentrados. 

 

Exposição dos principais desafios do manejo de pastagens. 

Em cada setor da fazenda, existem quadros onde são expostos mensalmente os indicadores referentes 
às atividades do local. 

 

Apresentação e explicação sobre o funcionamento dos quadros de gestão à vista. 

Os visitantes relataram que a visita foi muito produtiva. Foi possível unir a teoria com a prática, 
principalmente, no que diz respeito ao uso prático das ferramentas de gestão discutidas ao longo do 
curso de Gestão da Pecuária de Leite e Produção de Volumoso, ministrado pelo Rehagro.  
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Fechamento do dia: Discussão dos visitantes com o proprietário Paulo Gontijo sobre os principais 
desafios gerenciais e os resultados colhidos com o Sistema de Gestão por Resultados. 

 

Estagiários da Equipe Rehagro acompanhados por Fabricio Moreira (Gerente) e Vitor Barros (Consultor 
Responsável). 

A Fazenda do Gurita está aberta aos interessados em conhecer um sistema de produção de leite que 
tem por premissa a tomada de decisões sempre fundamentada em indicadores zootécnicos e financeiros. 

As visitas são agendadas pelos telefones: (31) 9983-1156 - Paulo Gontijo ou (31) 9935-0064 - Vitor. 

Fazenda Figueiredo obtém 4 fêmeas no concurso de supremas 2012 

por Reinaldo Carlos Figueiredo, revisado por Vanessa Bortolanza Figueiredo 

 

No dia 06 de Março de 2013, a Fazenda Figueiredo obteve mais quatro fêmeas entre as melhores do 
Brasil na eleição para o concurso de 'Supremas' e 'Nomeadas a Supremas' da raça Holandesa Nacional. 
Este concurso tem por finalidade escolher "as melhores entre as melhores" fêmeas da raça holandesa 
que participaram de exposições nacionais no ano de 2012. A Fazenda Figueiredo é parceira e usuária do 
IDEAGRI. 
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Depois de ser inscrita, a fêmea passa por um veredicto criterioso, no qual uma comissão composta de 
Juízes oficiais do colégio Brasileiro de Jurados é quem decide. Foram selecionadas ao todo 118 fêmeas 
de 20 categorias diferentes, sendo que a última e principal categoria é a Campeonato Vaca Nacional, na 
qual se escolhe as seis melhores entre todas. 

Segue o resultado da Fazenda Figueiredo no concurso de Supremas 2012: 

  

 

No campeonato Novilha Menor, a MPF 2301 Dendee 1991 
Spirte, eleita a terceira melhor Novilha Menor Brasileira, 
foi "menção honrosa". Ela foi a reservada Novilha menor 
na Megaleite 2012, uma exposição que em 2012 esteve 
entre as 4 melhores do ano. Em 2011 foi nomeada 
Bezerra Junior, sendo agora duas vezes nomeada entre 
as melhores do Brasil. 

 

No campeonato 2 Anos Junior, a MPF 1883 EDINEIA 511 
SHOTLLE-FIV, foi eleita Campeã 2 Anos Junior, 
Reservado Úbere Jovem, Reservado Conjunto Vacas 
Leiteiras e Terceira Vaca Jovem na 49ª Exposição 
Agropecuária de Goiânia. Classificada MB-85 no primeiro 
parto, tem 11.626,84 litros em 305 dias, com 38, 12 
litros de média. 

 

Na Categoria 4 Anos, a A.C.B. AIRRAID ZENITH, foi eleita 
Campeã 4 Anos, Melhor Úbere Adulto, Melhor Conjunto 
de Vacas Leiteiras e Grande Campeã na 49ª Exposição 
Agropecuária de Goiânia, e na Megaleite 2012 foi a 
Terceira 4 Anos. Classificada EX-90 em seu terceiro 
parto, tem produção acumulada de 46.437,33 (41,13 
litros de média em 3 partos). Sua maior lactação é de 
16.027,45 em 305 dias, com 52,54 de média! Vaca 
equilibrada, classificada excelente, Grande Campeã de 
Goiânia 2012, mostrando que a vaca com beleza 
funcional também é uma grande produtora de leite.   

 

Na Categoria Vaca Vitalícia, a MPF OASIS MARQUESA 
ROY, foi eleita Campeã Vitalícia, Reservado Úbere 
Adulto, Melhor Conjunto de Vacas Leiteiras e Reservada 
Grande Campeã na 49ª Exposição Agropecuária de 
Goiânia, e na Megaleite 2012 foi Reservada Vitalícia. 
Classificada EX-92, já foi classificada excelente por 5 
vezes. Tem produção acumulada de 70.750,75 litros 
(média de 36,30 litros em 5 partos). Sua maior lactação 
foi 15.909,06 em 365 dias, com média de 43,58 litros. 
Em 2010 foi nomeada vaca 5 anos, sendo nomeada por 
duas vezes entre as melhores do Brasil. 

 

É importante ressaltar que a Fazenda Figueiredo não é um criatório de Holandês na qual o foco é pista. 
Nosso foco é a "grande produção de leite" com animais da raça Holandesa de extrema qualidade, o que 
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nos faz ser um dos únicos nessa modalidade no Brasil. A Fazenda Figueiredo tem um trabalho muito 
focado em ganho genético, com animais produtivos, longevos e de muita saúde. Poder ainda 
conquistar por 3 anos consecutivos 10 animais entre os "melhores do Brasil" é uma grande vitória de 
todos os funcionários e consultores da Fazenda Figueiredo.  

Visite o site da fazenda: www.fazendafigueiredo.com.br 

Depoimento sobre a utilização do sistema IDEAGRI: 

Luís Carlos Figueiredo, Cristalina - GO. "Visando uma melhor análise dos índices zootécnicos 
da fazenda e seguindo as indicações de amigos, há um ano contratamos o Ideagri. O ganho de tempo 
aliado ao suporte e a confiança dos dados são alguns dos fatores que mais impressionam nesse software. 
Outro ponto forte do Ideagri é o atendimento on line, muito rápido e eficaz." 

O leilão anual True Type – Fazenda São João foi um grande sucesso 

por Rehagro 

 

O leilão anual True Type – Fazenda São João, pioneira no uso do IDEAGRI, foi um grande sucesso. 100% 
dos animais da True Type e dos convidados foram vendidos com um faturamento de R$1.074.998,40. 
Mais de 600 pessoas prestigiaram o evento, transmitido pelo canal Terra Viva. O IDEAGRI parabeniza 
toda a equipe da fazenda pelas realizações e agradece pela oportunidade de estar presente no evento. 
Aproveitamos para congratular Leonardo Braga (Fazenda Labraga), pela excelente aquisição e, também, 
Mauricio Silveira Coelho (Fazenda Santa Luzia), Pedro Nunes (Faz. Santa Maria do Brejo Alegre) e Sérgio 
Braga (Faz. Gameleira) pela participação como convidados (todas as fazendas são parceiras e usuárias 
do IDEAGRI). 

 

O maior comprador foi o senhor André de Oliveira Martins, que recebeu o tradicional troféu das mãos da 
Sra. Huguette Guarani. As bezerras atingiram as médias de R$ 3.631,22, as novilhas R$ 6.745,09 e as 
vacas R$ 8.959,91. Foram vendidas ainda prenhezes pelo valor médio de R$ 3.369,60. 
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No Leilão foi lançada a parceria entre a True Type e a Bomaz Farms, uma das principais fazendas de 
genética holandesa nos Estados Unidos, com 40 anos de seleção e mais de 170 touros provados/em 
prova em centrais de coleta nos USA. Nessa parceria, a True Type importa embriões produzidos na 
Bomaz com o objetivo de aproveitar os mais de 40 anos de trabalho da Bomaz, incrementar a genética 
True Type e contribuir significativamente para o desenvolvimento da raça holandesa no Brasil. 

 

A parceria foi selada com a presença dos proprietários da Bomaz – Bob e Kay Zwald – e a venda de uma 
prenhez de fêmea, fruto do acasalamento da matriz Bomaz Freddie 5287 com o touro Bomaz 
AltaMarauder. Esta prenhez foi o recorde do leilão, adquirida pelo criador Leonardo Braga por R$ 
31.200,00. Braga tem o direito de escolher uma entre dez bezerras desse acasalamento, que pode ser 
o melhor animal com avaliação genômica nascido no Brasil. 
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A equipe da fazenda terminou a tarde em festa, agradecendo a todos os patrocinadores e parceiros e 
principalmente aos clientes que mais uma vez acreditaram e investiram na genética True Type. 

 

    

Confira os depoimentos sobre o IDEAGRI 

    

Paulo Henrique Garcia, Fazenda São João/True Type, Inhaúma - MG 
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"O sistema é revolucionário para a pecuária. As informações necessárias são obtidas 
rapidamente e são confiáveis. Assim, é possível melhorar muito a eficiência de trabalho nas 
fazendas leiteiras. Sem o IDEAGRI, buscávamos informações na fazenda, mas tínhamos 
dificuldade no levantamento de dados e gastávamos muitas horas de serviço com 
acompanhamentos paralelos." 

    

 

Leonardo de Almeida Braga, Fazenda LABRAGA, Formiga - MG 

"INOVAÇÃO, COMPETÊNCIA e SUPORTE fazem do IDEAGRI o melhor sistema de Gestão 
Financeira e Zootécnica do Agronegócio Brasileiro". 

    

 

Maurício Silveira Coelho, Fazenda Santa Luzia, Passos - MG 

"Sem dúvida alguma, o IDEAGRI tornou-se o melhor programa gerencial de bovinos 
disponível no mercado brasileiro, e conta com o diferencial de ter uma equipe sempre aberta 
a sugestões para aprimoramento do programa. O uso do sistema, como ferramenta de 
trabalho na Santa Luzia, tem sido revolucionário, pois, além de termos os dados com muito 
mais rapidez e segurança, passamos a levantar índices que, no passado, não tínhamos. 
Agora, ficou muito mais fácil saber onde estamos e programar aonde queremos chegar. O 
IDEAGRI é, para nós, hoje, muito mais que um programa zootécnico, É UMA FERRAMENTA 
DE GESTÃO!". Clique e confira o vídeo com declarações de Maurício sobre o IDEAGRI. 

    

 

Ricardo Melo, Fazenda Santa Maria do Brejo Alegre, Itaúna - MG 

"Fazíamos controle em Excel, utilizando várias planilhas, sendo que cada planilha fazia um 
tipo de controle ou gerava um índice. Com o IDEAGRI, conseguimos centralizar o lançamento 
de dados e gerar vários outros índices utilizando um único banco de dados de maneira prática 
e eficiente. Ganhamos em segurança nos lançamentos e agilidade na tomada de decisão. 
Além disso o programa permite sempre retornar ao histórico de informações o que não era 
possível com o excel." 

 

Leilão Excelência dos Araxás 

por Embral Leilões 

 

Ninguém é excelente por acaso! O Leilão Excelência dos Araxás ofertará a melhor genética Girolando do 
mercado durante uma das maiores exposições do Brasil. As Fazendas Congonhas e Córrego Branco, 
clientes e parceiras do IDEAGRI, participarão do evento. 

Nas duas primeiras edições deste tradicional evento, ficou evidente que este é um leilão com muitos 
predicados. A começar pelo mérito genético dos animais à venda. Para participar do 'Excelência dos 
Araxás', o animal tem que ter genealogia, títulos conquistados em pistas e torneios. Os animais jovens 
ofertados, que ainda estrearão nas disputas, precisam apresentar características morfológicas de uma 
potencial campeã. E assim, pinçando o que há de melhor no plantel de cada promotor e contando com 
o desprendimento e parceria de convidados especiais, é formado um dos melhores leilões de genética 
Girolando do País. 
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Este ano, o 'Excelência dos Araxás' contará com novos promotores que irão aumentar ainda mais a 
qualidade do evento. A Fazenda Nova Terra, de propriedade de Luiz Carlos Rodrigues, juntou-se às 
Fazendas: Congonhas (cliente IDEAGRI), Córrego Branco (cliente IDEAGRI) e Tropical Genética, na 
promoção do leilão. Cada um desses grandes criatórios já escreveu, na história da raça Girolando, um 
capítulo com prêmios conquistados e reconhecimento por sempre trabalhar com arrojo na busca do 
Girolando bonito e com muita força leiteira. 

Se sozinhos eles já são bons, imagina quando essa turma se reúne para vender, em uma única noite, o 
que existe de melhor em seus plantéis? O resultado é um show de qualidade, leilões repletos de grandes 
criadores, investidores, entusiastas da raça e, principalmente, uma festa de muita confraternização, 
troca de informações e negócios saudáveis. 

A cereja do bolo 

O Leilão Excelência dos Araxás tradicionalmente acontece durante a ExpoAraxá. A feira é considerada a 
segunda maior exposição de gado Girolando do País, ficando atrás apenas da Megaleite. Vencer em Araxá 
é ver seu trabalho reconhecido em uma das pistas mais pesadas do Brasil e a garantia de que o trabalho 
de seleção está no caminho certo. 

Para uma feira de tamanha envergadura, com a presença de criadores de diversas regiões, não poderia 
deixar de haver um leilão à altura do evento. O 'Excelência dos Araxás' é como a “cereja do bolo” da 
ExpoAraxá, um evento que soma: qualidade, credibilidade e oportunidade de negócios à exposição. 

Portanto, no dia 05 de abril, a partir das 21h, com transmissão ao vivo do canal Terra Viva, direto do 
Parque de Exposições Agenor Lemos, em Araxá (MG), participe do 3º Leilão Excelência dos Araxás. Em 
oferta, 40 lotes rigorosamente selecionados, dentre animais premiados durante a ExpoAraxá. Um evento 
marcado na história por ofertar as melhores bezerras, novilhas e matrizes Girolando do mercado. 

SERVIÇO: 

3º Leilão Excelência dos Araxás 

Data: 05 de abril de 2013. 

Horário: 21:00 horas. 

Local: Parque de Exposições Agenor Lemos – Araxá (MG) 

Transmissão: Terra Viva 

Leiloeira: Embral Leilões 

Confira o catálogo do leilão: 

Apuração de custos das 'horas máquina' 

por IDEAGRI 

 

Saiba como controlar as horas trabalhadas dos tratores, caminhões, implementos e demais 
equipamentos, apurando o custo da máquina e repassando para os centros de custos que utilizaram o 
maquinário. 

O 'check list' está dividido em etapas: 

1) Cadastro do Centro de custos (1 para cada máquina) 

2) Cadastro do 'produto' hora máquina 

3) Cadastro das Despesas 
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4) Apurar o custo da hora máquina 

5) Cadastro do total de horas trabalhadas no mês – 'Entrada em estoque' 

6) Cadastro do consumo das horas pelos demais segmentos da fazenda (centro de custos) – 
'Saída de estoque' 

1) Cadastro do Centro de custos (1 para cada máquina) 

A divisão do controle de custos em centros de custo depende da capacidade da fazenda em registrar as 
despesas separadamente. Para considerar determinado trator como um centro de custos produtivo será 
necessário controlar: 

a) todas as despesas relacionadas a este trator; 

b) todas as horas trabalhadas pelo trator. 

• Para cadastrar o centro de custo, acesse o botão “Centro de custos”, localizado no menu 'Cadastros': 

 

ou 

• Clique no menu 'Todos ', no item 'Centro de custo': 

  

• Na tela que surge, clique em 'Incluir' e preencha os campos disponíveis. Em seguida, clique em 
'Gravar'. 

Em nosso exemplo, criaremos o centro de custos 'Máquina exemplo': 
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2) Cadastro do 'produto' hora máquina 

O cadastro do produto 'hora máquina' poderá ser feito uma ou mais vezes. Em algumas situações, 
quando houver interesse, pode ser interessante criar 'tipos' de produtos diferentes, tais como: 

- hora de trator de pneu; 

- hora de trator de esteira; 

- etc. 

Isso é uma prerrogativa da fazenda, caso o histórico do valor da hora de cada tipo de trator seja 
relevante. 

Para acessar o cadastro de produtos, clique no menu 'Cadastros ' e, em seguida, no ícone 'Produto e 
serviço' ou clique no menu 'Todos', no item 'Produto e serviço'. 

Acesse o menu 'Cadastros' – clique na opção 'Produtos e serviços'. Em seguida, clique em 'incluir'. 

Em nosso exemplo, trabalharemos com um produto genérico, chamado 'hora máquina' 

Cadastre os itens como produtos 'Estocáveis', como ilustrado a seguir: 
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3) Cadastro das Despesas 

Para acessar o cadastro de produtos, clique no menu 'Gestão' e, em seguida, no ícone 'Despesas' ou 
clique no menu 'Todos', no item 'Despesas'. Lance as despesas, normalmente, como ocorre para os 
demais ítens rotineiramente da fazenda. 

Caso o centro de custo consuma produtos estocáveis (como óleo diesel, por exemplo), as saídas de 
estoque deverão ser lançadas, normalmente,  através da tela 'Ordem de saída'. 

4) Apurar o custo da hora máquina 

Emita o relatório apuração de custos para visualizar o custo mensal da máquina. 

Será feito todos os meses. Antes de emitir o relatório, certifiquem-se de que todas as despesas e saídas 
de estoque já estão lançadas para o centro de custos da máquina. 
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5) Cadastro do total de horas trabalhadas no mês – Entrada em estoque 

Cadastrar entrada em estoque no último dia do mês das horas trabalhadas por máquina, creditando o 
centro de custo. 

O valor da hora é calculado dividindo o custo pelas horas. 

Item Horas trabalhadas Custo apurado Valor hora 

Hora máquina 9 R$ 849,00 R$ 94,33 

 

IMPORTANTE: essa informação é obtida da planilha de controle de horas máquinas da fazenda ou através 
da rotina Homem/ Máquina. Abaixo, segue o link com as instruções para utilização da rotina de controle 
de horas máquina/homem. 

Acompanhamento de Hora Homem / Hora Máquina :: Clique no link 

Legenda: 

• Horas trabalhadas: verificar o total de horas trabalhadas no mês / máquina. 

• Custo apurado: verificar o custo operacional total no mês (ver relatório Apuração de custos – item 
4). 

• Valor hora: obtém-se o valor da hora dividindo o custo apurado pelas horas trabalhadas. 

Inclua 1 entrada para cada máquina (fique atento à conta de receita e ao centro de custo). A data deve 
ser o último dia do mês. 

Acesse o menu 'Estoque' – botão 'Ordem de entrada'. Clique em 'incluir'. Em seguida, clique em 'Gravar'. 
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6) Cadastro do consumo das horas pelos demais segmentos da fazenda (centro de custos) – 
Saída de estoque 

Cadastrar saída de estoque no último dia do mês das horas trabalhadas de cada máquina para os 
respectivos centros de custos. 

Acesse o menu 'Estoque' - botão 'Ordem de saída'. Clique em 'Incluir'. Em seguida, clique em 'Gravar'. 

 

ATENÇÃO: dê as saídas de estoque até que o total de horas fique zerado. 

Use o Dropbox para compartilhar, visualizar e imprimir relatórios do 
IDEAGRI 

por IDEAGRI 
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Salvando os relatórios do IDEAGRI no Dropbox você poderá visualizá-los na nuvem ou em qualquer 
computador ou dispositivo móvel que deseje. Esta funcionalidade é extremamente útil, especialmente 
para quem usa o acesso remoto e deseja imprimir os relatórios localmente.  

O Dropbox é um serviço para armazenamento de arquivos. É baseado no conceito de "computação em 
nuvem" ("cloud computing").  

Os arquivos podem ser carregados nos servidores do Dropbox, na sua conta particular, a partir de 
qualquer dispositivo que possua o Dropbox, instalado e configurado, e tenha conexão com a internet, A 
partir daí, esses arquivos podem ser acessados (e impressos) de qualquer outro dispositivo com acesso 
à internet. 

O Dropbox é um serviço freemium (o cliente tem a opção de usá-lo gratuitamente, mas pode pagar para 
obter algumas funções extras) de armazenamento remoto de arquivos. 

A dica está dividida em tópicos: 

1) Criação de conta e instalação do Dropbox 

2) Salvamento, visualização e impressão de relatórios do IDEAGRI no Dropbox 

1) Criação de conta e instalação do Dropbox 

Passo 1. O primeiro passo, para usar o Dropbox, é criar uma conta no site oficial do programa. Para 
isso, acesse a página de cadastro (https://www.dropbox.com/register), preencha os campos com os 
seus dados, marque a caixa 'Concordo (..)' e clique em 'Criar conta': 

 

Passo 2. Agora, que você já tem uma conta, faça o Download do Dropbox e instale-o em seu 
computador. Obs.: é importante que você tenha privilégios de administrador. 

O Dropbox deverá estar instalado em todos os computadores e/ou dispositivos móveis. Para fazer o 
download do instalador do Dropbox, acesse: 

https://www.dropbox.com/ 

Clique em 'Baixar o Dropbox': 
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Após o download terminar, execute o instalador: 

 

 

Marque a opção 'Já tenho uma conta (..)' e clique em 'Seguinte': 
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Na tela seguinte, forneça os dados, da conta que você acabou de criar, e clique novamente em 'Seguinte': 

 

Escolha a opção de 2 GB (gratuita) e clique em 'Seguinte': 
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Deixe a opção 'Típica' marcada e clique em 'Instalar': 

 

Caso uma nova janela seja aberta, clique em 'Pular o Tour (...)' para pular a explicação: 
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Clique em 'Encerrar' para concluir o processo: 

 

2) Salvamento, visualização e impressão de relatórios do IDEAGRI no Dropbox 

Passo 1. Salve os relatórios do IDEAGRI no Dropbox. 

Emita o relatório que desejar no IDEAGRI. Clique em 'Exportar' e selecione 'PDF': 
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Passo 2. Salve o arquivo na pasta do Dropbox (criada durante a instalação do Dropbox), em 'Meus 
documentos': 

 

Agora, a magia acontece. Sempre que colocar um arquivo dentro desta pasta, o mesmo será 
disponibilizado nos outros dispositivos configurados. 

Passo 3. Visualizá-los e imprimí-los de qualquer outro computador, que esteja com o Dropbox 
configurado e tenha acesso à internet. 

Abra a pasta do Dropbox no outro computador que esteja configurado e abra o arquivo para visualização 
ou impressão. 

Calculadora do Google 

por Fernando Melis 

 

Você sabia que a página do Google oferece uma calculadora bem legal, com mostrador de 22 dígitos e 
capaz de fazer cálculos trigonométricos. Para convocá-la, basta simular qualquer operação na caixa de 
pesquisas (2 + 5, por exemplo), ou simplesmente digitar calculadora e teclar Enter. 
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