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METODOLOGIA DOS CENTROS DE CUSTOS: o 1º passo para a apuração dos 
custos 
A gestão do negócio torna o crescimento do empreendimento rural viável, fortalecendo-o para 
os momentos de crise, além de prepará-lo para novas oportunidades. O objetivo desta edição é 
iniciar a discussão sobre a relevância da implantação da metodologia dos centros de custos 
como suporte à tomada de decisão, devido à necessidade de uma análise segmentada dos 
processos em sistemas de produção agrícolas e pecuários. Clique e leia o artigo completo. 

 
Fazenda Engenho - Ouro Fino em Campo 
O programa da Ouro Fino, sobre a fazenda do Engenho, mostra a relação histórica entre a 
fazenda e o município de Baependi, no sul de Minas Gerais. A propriedade, do grupo Gera Leite, 
trabalha com investimentos em genética, nutrição e sanidade bovina. A fazenda é parceira e 
usuária do IDEAGRI. Clique e assista. 

 
Leilão FSL Angus Itu - Canal Terra Viva 
Participe, pelo canal Terra Viva, do V Leilão FSL Angus Itu, dia 10 de agosto, sábado, a partir das 
14:00 horas. A fazenda é a mais recente parceira do IDEAGRI! Clique e programe-se. 

 
Pós Rehagro - Nutrição de Bovinos de Corte, Goiânia/GO 
A Pós-Graduação em Nutrição de Bovinos de Corte oferece conhecimento aplicável sobre a 
nutrição de gado de corte para que o participante esteja apto a desenvolver diferentes 
programas de manejo nutricional dos rebanhos, adequados às diferentes realidades da pecuária 

 

 O grande destaque da edição é o 
material, que faz parte da série 'IDEAGRI 
Way: Caminho certo para a eficiência 
gerencial', com dicas sobre 'custo de 
produção'. 

 Assista ao vídeo sobre a Fazenda 
Engenho, confira informações sobre o 
leilão da FSL Angus Itu e conheça o novo 
catálogo da Alta. 

 Fique por dentro das novidades: Pós 
Rehagro em Goiânia e Faz. Figueiredo 
recebe destaque internacional. 

 Agenda de eventos: 'SuperLeite 2013' e 
'ExpoGenética'.  

 Confira: dica sobre nova opção de 
relatório de estoque no IDEAGRI e dicas 
para você ganhar mais tempo no seu dia. 

    

 

 

Vídeo institucional do IDEAGRI 

 

RELATÓRIOS IDEAGRI: Portfólio completo 

 

DEPOIMENTOS: Opinião de quem usa e 
indica 

 

Contato com nossa equipe 
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de corte no Brasil. Alia teoria e prática, sob a orientação de professores com experiência 
acadêmica e vivência em fazendas de corte. Clique e confira.  
 
Fazenda Figueiredo é escolhida para 'Conferência mundial de longevidade em 
vacas leiteiras' 
A Fazenda Figueiredo foi selecionada, por uma comissão técnica da DeLaval, para representar a 
América do Sul na Conferência de Longevidade em Vacas Leiteiras, que acontecerá nos dias 28 e 
29 de Agosto de 2013, na Hamra Farm, fazenda da DeLaval na Suécia. Além da Fazenda 
Figueiredo, somente outras três fazendas do mundo foram escolhidas, duas dos Estados Unidos 
e uma da Holanda. A Fazenda Figueiredo é parceira e usuária do IDEAGRI. Clique e fique por 
dentro. 
 

Alta lança novo Catálogo de Leite Nacional 2013 
Acesse a versão on line do catálogo, repleto de novidades. A ALTA é líder nos sumários de touros 
das raças Gir Leiteiro, Girolando e Guzerá Leiteiro, entregando genética comprovada. O 
lançamento foi realizado durante a Megaleite. Clique e conheça o catálogo. 
 

ExpoGenética com inscrições abertas 
Estão abertas as inscrições para exposição de animais na ExpoGenética 2013, que será realizada 
no Parque Fernando Costa, em Uberaba-MG, entre os dias 17 e 25 de agosto. As inscrições serão 
recebidas somente pela Superintendência de Melhoramento Genético, na sede da ABCZ, feitas 
através de formulários próprios devidamente preenchidos. Clique e programe-se. 
 

SuperLeite 2013 - 18 a 21 de julho, em Pompéu - MG 
A Feira de Negócios na SuperLeite possibilita às empresas apresentarem seus produtos e 
serviços para um público de altíssima qualidade, em busca de oportunidades para realizarem 
bons negócios. Clique e participe. 
 

Estoque de rebanho por setores 
Confira a nova opção para emissão do relatório 'Estoque de rebanho'. Agora, você pode avaliar o 
estoque de animais, em função da alocação nos setores na fazenda, de forma consolidada e por 
categorias. Clique e aproveite. 
 

10 dicas para você ganhar mais tempo no seu dia 
Tudo o que você puder fazer para melhorar sua organização fará diferença para a otimização da 
sua produtividade, gerenciamento do seu tempo e também para a proteção do seu bolso. Clique 

e saiba mais. 
 

 

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 
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IDEAGRI Way - Edição 003 

 
METODOLOGIA DOS CENTROS DE CUSTOS: o 1º passo para a apuração dos custos de produção. A gestão do negócio torna o 
crescimento do empreendimento rural viável, fortalecendo-o para os momentos de crise, além de prepará-lo para novas 
oportunidades. O objetivo desta edição é iniciar a discussão sobre a relevância da implantação da metodologia dos centros de 
custos como suporte à tomada de decisão, devido à necessidade de uma análise segmentada dos processos em sistemas de 
produção agrícolas e pecuários. Veja como o Sistema de Gestão IDEAGRI pode auxiliá-lo na implantação dessa metodologia. 
  

 

IDEAGRI Way  
Caminho certo para a eficiência gerencial 

 

 

   

METODOLOGIA DOS CENTROS DE CUSTOS: o 1º passo para a 
apuração dos custos de produção  
 
A gestão do negócio torna o crescimento do empreendimento rural 
viável, fortalecendo-o para os momentos de crise, além de 
prepará-lo para novas oportunidades. O objetivo desta edição é 
iniciar a discussão sobre a relevância da implantação da 
metodologia dos centros de custos como suporte à tomada de 
decisão, devido à necessidade de uma análise segmentada dos 
processos em sistemas de produção agrícolas e pecuários. Veja 
como o Sistema de Gestão IDEAGRI pode auxiliá-lo na implantação 
dessa metodologia. 

 

METODOLOGIA DOS CENTROS DE CUSTOS: o 1º passo para a apuração dos custos de produção 
  

A conjuntura atual em que as empresas rurais estão inseridas é altamente dinâmica, refletindo na quantidade e qualidade das 
informações necessárias à gestão dos empreendimentos. Na contramão desta realidade de profissionalização da atividade, a falta de 
padronização nas análises técnico-financeiras causa problemas no entendimento e uso das informações geradas. Muitas propriedades 
rurais ainda são gerenciadas de forma empírica e não têm como apurar seu custo de produção, que é uma das principais informações 
de suporte à tomada de decisão. Por isso, fortalecer a gestão empresarial, pelo conhecimento de informações estratégicas, é uma das 
grandes medidas a serem implementadas no empreendimento rural.  

 

  
A escolha pelo sistema gerencial de acompanhamento de custos deve ter como objetivo a padronização que propiciará a comparação 
entre os indicadores produtivos e financeiros. Dessa forma, a definição de um método padrão de análise de custos auxilia na 
uniformidade das informações e dos indicadores gerados, bem como possibilita a comparação de diferentes sistemas de produção. 
Dentre os métodos de apuração de custos existentes, a metodologia dos centros de custos é de fácil aplicação em sistemas de 
produção agrícola e pecuária, bem como viabiliza a análise da eficiência dos diferentes núcleos produtivos dentro da empresa rural. A 
característica principal desse método é a divisão da organização em centros de custos e a alocação dos custos a estes centros, por 
meio de bases de distribuição e, depois, repassados aos produtos finais.  
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Conhecer o custo de produção por intermédio de centros geradores de custos permite ao empresário rural compreender o impacto 
de determinados processos e/ou tecnologias sobre o sistema, especificamente no custo final do produto. 
  

Mas o que são Centros de Custos? 
  
Entende-se por centro de custos de uma empresa 
qualquer unidade de agregação de custos 
realizando uma atividade ou um conjunto de 
atividades que detém certas similaridades. É uma 
classificação contábil que permite a melhor 
identificação da unidade geradora da despesa 
e/ou receita. No Sistema de Gestão IDEAGRI, o 
usuário pode cadastrar 2 tipos de Centros de 
Custos:  
  

Centro de custos produtivo (ou 

direto) é aquele que engloba 

atividades primárias da organização, 

a razão de ser do negócio, sua 

produção ou prestação de serviços. 

Gera receitas e despesas.  
  

Centro de custos rateado (indireto ou 
administrativo) é aquele que não produz, porém 
gera despesas.  

 

Etapas da Implantação 
Para obtermos uma visão geral do processo de implantação da metodologia dos centros de custos, vejamos suas etapas: 
  

Diagnóstico do sistema de produção 
O objetivo é, a partir da realidade vivenciada na 
empresa, visualizar os diversos processos que 
compõem a rotina produtiva. Esta etapa é 
fundamental para a definição de um eficiente 
sistema de controles. 
 

Identificação dos centros de custos 
São identificadas as atividades produtivas que 
sustentam a produção (centros de custos 
produtivos). Nesta etapa, são também definidos o 
plano de contas gerencial (cuja importância 
abordaremos na próxima edição do IDEAGRI WAY) 
e os critérios de rateio dos centros 
'administrativos'. 
 

Treinamento da mão de obra  
(ETAPA APOIADA PELO IDEAGRI) 
É fundamental a conscientização dos 
colaboradores quanto à importância do 
estabelecimento de controles gerenciais. Neste 
sentido, há que se capacitar a equipe para a coleta 
e classificação dos dados e para a manutenção da 
rotina de controles. Todos os clientes IDEAGRI, 
por exemplo, recebem treinamento de 
implantação do sistema. O impacto da mudança 
inerente à introdução da metodologia é 
significativamente reduzido quando há 
profissionais treinados.  
 

Coleta de dados  
(ETAPA APOIADA PELO IDEAGRI) 
É o momento de registro e compilação das 
informações. Deve ser padronizada e sistemática, 
pois falhas e distorções nesta fase incorrerão em 
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avaliações e análises que não refletirão a 
verdadeira realidade do negócio, pela obtenção 
de valores equivocados, prejudicando a tomada 
de decisões. Novamente, a adoção de um sistema 
informatizado como o IDEAGRI auxilia na 
mitigação dos riscos desta etapa. 
 

Cálculo do custo de produção  
(ETAPA APOIADA PELO IDEAGRI) 
O processamento dos dados, que é crucial para a implantação da metodologia dos centros de custos, configura a etapa mais 
fortemente apoiada por um sistema informatizado como o IDEAGRI. Além de garantir a consistência dos dados gerados, um 
software viabilizará a rapidez e a agilidade necessárias, por exemplo, nos cálculos de rateio dos centros de custos administrativos 
(indiretos). 
 

Análise segmentada e global dos resultados  
(ETAPA APOIADA PELO IDEAGRI) 
Com os dados coletados e devidamente distribuídos pelos centros de custos, a próxima etapa é analisá-los a fim de encontrar 
pontos de estrangulamento e oportunidade de melhoria. Relatórios gerados através de filtros específicos ou que propiciem uma 
visão geral dos resultados são benefícios de altíssimo valor agregado propiciado por um sistema de gestão informatizada como o 
IDEAGRI. 
 

Propostas e ações 
Ao final destas etapas, o gestor estará apto a tomar decisões com o objetivo de minimizar custos e, consequentemente, maximizar a 
eficiência técnica, propondo melhorias a partir de indicadores técnicos e econômicos. Vale destacar, todavia, que este é um 
processo cíclico na medida em que novas proposições e inovações sejam inseridas no escopo gerencial.  
 
A criação dos centros de custos é o primeiro passo para iniciar a avaliação econômica e financeira. A metodologia permite uma 
alocação mais apropriada das despesas, o que representará diretamente o custo de produção dos processos ou do centro. Portanto, 
a contabilidade de custos constitui um relevante suporte para a tomada de decisões. Utilizar com destreza os centros de custos em 
conjunto com o plano de contas pode trazer muitos benefícios ao seu negócio.  
 
Nas próximas edições, prosseguiremos com a abordagem destacando o uso das contas gerenciais que, aplicadas juntamente com a 
metodologia dos centros de custos, propiciarão a apuração de custos e a obtenção de índices vitais para o seu negócio.  

  
Aguarde a próxima edição do IDEAGRI WAY, o caminho certo para a eficiência gerencial!  

Clique aqui e confira todos os artigos da série. 
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Fazenda Engenho - Ouro Fino em Campo 
por OUROFINO EM CAMPO 

 
O programa da Ouro Fino, sobre a fazenda do Engenho, mostra a relação histórica entre a fazenda e o município de Baependi, no sul 
de Minas Gerais. A propriedade, do grupo Gera Leite, trabalha com investimentos em genética, nutrição e sanidade bovina. A linha 
Ouro Fino usada nas biotecnologias de reprodução contribui para o incremento da prenhez do rebanho. A fazenda é parceira e 
usuária do IDEAGRI. 
  
  
Fonte: Programa Ouro Fino em Campo 
 
A Fazenda do Engenho, localizada no município de Baependi, foi adquirida por Waltenir de Castro Pereira na década de 80, mas só a 
partir de 1992 começou a produzir leite, através de seu filho Marcelo Faria Pereira, que na época, produzia 300 litros/dia com um 
rebanho de 80 vacas. 
 
Hoje, trabalhando em parceria com sua irmã Marilze, a produção é de 3.500 litros/dia com cerca de 140 animais em lactação, num 
total de 340 cabeças de gado Holandês. Considerando a área total da fazenda, a produção é relativamente alta, pois são apenas 75 
hectares de terra. 
 
A partir de 1996, a Fazenda do Engenho atinge 100% de inseminação artificial. Todo o rebanho se alimenta em pastejo rotacionado 
de Novembro a Abril e nos outros 6 meses é servido silagem de milho, cana e concentrado.   
 
Uma grande preocupação dos proprietários é produzir mais leite, em menos área e com muita responsabilidade, preservando assim 
as A.P.P. (Áreas de Preservação Permanente), usando piquetes rotativos, plantando árvores nativas e reflorestando áreas com 
participação escolar. 
  
Visite o site do 'Grupo GERA LEITE': www.grupogeraleite.com.br 
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V Leilão FSL Angus Itu - Canal Terra Viva 
por IDEAGRI 

 
Participe, pelo canal Terra Viva, do V Leilão FSL Angus Itu, dia 10 de agosto, sábado, a partir das 14:00 horas. A fazenda é a mais 
recente parceira do IDEAGRI!  
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Pós Rehagro - Nutrição de Bovinos de Corte, Goiânia/GO 
por Rehagro 

 
A Pós-Graduação em Nutrição de Bovinos de Corte oferece conhecimento aplicável sobre a nutrição de gado de corte para que o 
participante esteja apto a desenvolver diferentes programas de manejo nutricional dos rebanhos, adequados às diferentes 
realidades da pecuária de corte no Brasil. Alia teoria e prática, sob a orientação de professores com experiência acadêmica e 
vivência em fazendas de corte. 
  

PÓS-GRADUAÇÃO 
Nutrição de Bovinos de Corte 
Goiânia | GO 
 
Início: 22 de Agosto de 2013 
Público alvo: 
  
Profissionais com nível superior em Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. 
  
Formato do curso: 
Especialização lato sensu com 16 módulos mensais de 2 dias (quintas e sextas) e 2 módulos mensais de 
3 dias (quintas, sextas e sábados), de 08h às 18h, totalizando 18 encontros ao longo de um ano e meio 
de curso. 
 
Assuntos abordados: 
• Anatomia Funcional, Fisiologia e Metabolismo do Trato Digestivo de Ruminantes 
• Metabolismo dos Nutrientes e Exigência Nutricional 
• Alimentos Volumosos e Concentrados 
• Nutrição de Gado de Corte 
• Formulação de Dietas 
• Nutrição do rebanho e seus impactos na reprodução 
• Distúrbios metabólicos de rebanhos em confinamento 
• Gestão com Foco em Resultados nas Empresas Rurais 
• Gestão Estratégica de Pessoas e Equipes 
• Impacto da Gestão Financeira e Econômica nas Empresas Rurais 
• Metodologia de Pesquisa e Discussão de Trabalhos Científicos 
  

 
  
Diferenciais do programa: 
• Discussão de dados que mostram a realidade nacional em nutrição de bovinos; 
• Foco em gestão estratégica dos índices zootécnicos e gestão de pessoas;  
• Abordagem da inter-relação entre nutrição e o gerenciamento de fazendas; 
• Abordagem das mais novas tecnologias na nutrição de bovinos e sua viabilidade econômica; 
• Dinâmicas aplicadas, voltadas para temas de interesse dos participantes;  
• Plataforma virtual com o conteúdo ministrado em aula e materiais complementares; 
• Professores com profundo embasamento teórico e grande vivência prática;  
• Coordenador do curso presente nos encontros para tirar dúvidas e orientar os alunos. 
  
Resultados esperados: 
• Aumento da capacidade em formular e avaliar dietas; 
• Melhoria no planejamento, compra e utilização de insumos; 
• Aprimoramento da argumentação técnica em nutrição animal e gestão; 
• Aumento da capacidade de analisar índices produtivos e financeiros com foco em resultado; 
• Aumento dos resultados das fazendas assistidas; 

  

REALIZAÇÃO: 

 
  

 
  

 
  

PARCERIA: 
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• Agregar valor ao serviço prestado; 
• Incremento da habilidade em se relacionar e liderar pessoas; 
• Ampliação de novas oportunidades de negócio. 
 
Depoimentos 
  

     

“O curso conta com professores muito bons e um conteúdo teórico bem aprofundado, 

além da parte prática. Já apliquei alguns protocolos nutricionais no rebanho em 

confinamento e a pasto. Eu escolhi a pós-graduação do Rehagro pelo contato e confiança 

nos profissionais da empresa.” 
Tiago Alves Ribeiro Paes Leme, Médico Veterinário e Consultor Técnico em 
Vila Rica/MT. 

  

“O curso superou as expectativas, foi bom demais. Eu que sou profissional liberal atuante 

em fazendas pude aplicar os conhecimentos no dia-a-dia. O nível técnico dos palestrantes 

me fez escolher a Pós-Graduação em Nutrição de Bovinos de Corte do Rehagro.”

Cássio Gomes Versiani, Produtor e Médico Veterinário, Araguaína/TO.

“As aulas foram muito boas devido à vivência prática dos professores que apresentaram os assuntos de maneira 

muito aplicada, promovendo a maior integração da turma." 
Fábio Eduardo Ferreira, Técnico da ABCZ, Cuiabá/MT. 

 

 

 

 

Fale conosco: 
 

(31) 3343-3800 
posnutricorte@rehagro.com.br 

www.rehagro.com.br 

Resultado de 620 avaliações de 
alunos da Pós-Graduação em 
Nutrição de Bovinos de Corte 
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Alta lança novo Catálogo de Leite Nacional 2013 
por Alta 

 
O Catálogo Leite Nacional 2013 traz 18 novidades ao mercado somando touros das raças Gir Leiteiro, Girolando, Guzerá Leiteiro e 
Sindi. Na raça Gir Leiteiro, a publicação conta com novos animais provados no sumário/2013 da ABCGIL (Associação Brasileira dos 
Criadores de Gir Leiteiro)/Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e os jovens touros que foram aprovados para o 
Teste de Progênie 2020. Já para a raça Girolando, além de touros também aprovados para o Teste de Progênie 2020, realizado pela 
ABCG – Associação Brasileira de Criadores Girolando, apresenta inovações na bateria de reprodutores provados em 3/4 e 5/8, sendo 
eles Vilã, Nicolau, Índio, Curimã I, Argeu e Diamante. Por fim, na raça Guzerá Leiteiro possui novos campeões de pista e líderes de 
sumário, como o CABO FIV que foi o Grande Campeão da Expozebu 2013. 
  
O lançamento traz em sua capa o cliente Gabriel Francisco Junqueira da Fazenda Santa Helena de Caratinga (MG). Segundo Gabriel, 
seu objetivo sempre foi produzir uma vaca forte e longeva, que atendesse a realidade do país. 
  
Para o presidente da Alta, Heverardo Resende de Carvalho, Gabriel é um exemplo para a pecuária e prova que pequenos projetos 
rendem bons frutos. “A Alta é um das responsáveis por este e outros sucessos. Somos líderes nos sumários de touros das raças Gir 
Leiteiro, Girolando e Guzerá Leiteiro, entregando uma genética comprovada, com segurança de resultados aos nossos parceiros”. 
  
“A Alta procura dar respaldo aos produtores para que o melhoramento genético seja um aliado cada vez mais presente no 
desenvolvimento dos rebanhos” afirma Guilherme Marquez, gerente de produto Leite Nacional da Alta. 
  
Catálogo disponível em: http://www.altagenetics.com.br/novo/Catalogos/ 
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Fazenda Figueiredo é escolhida para 'Conferência mundial de longevidade em vacas leiteiras' 
por Reinaldo Carlos Figueiredo 

 
A Fazenda Figueiredo foi selecionada para representar a América do Sul na Conferência de Longevidade em Vacas Leiteiras, que 
acontecerá nos dias 28 e 29 de Agosto de 2013, na Hamra Farm, fazenda da DeLaval na Suécia. Além da Fazenda Figueiredo, 
somente outras três fazendas do mundo foram escolhidas, duas dos Estados Unidos e uma da Holanda. A Fazenda Figueiredo é 
parceira e usuária do IDEAGRI. 
  

  
Altas taxas de reposição de vacas na produção de leite têm recebido atenção crescente nos últimos tempos. A curta vida produtiva 
das vacas deve-se, principalmente, a descartes involuntários causados por mastite, infertilidade, afecções de casco ou outros 
problemas de saúde. Uma vida produtiva curta significa que o potencial de produção de leite das vacas mais velhas não é 
totalmente explorado, além da possibilidade de ser um fator que acoberte problemas de saúde e fertilidade do rebanho. 
 
Tendo esse cenário como base, a DeLaval tomou a iniciativa de organizar uma conferência científica internacional para trazer mais 
conhecimento e conscientização da importância de se melhorar o tempo de vida produtiva de vacas leiteiras. Cientistas e 
especialistas de diversas partes do mundo foram convidados a compartilhar os últimos estudos sobre conforto animal e discutir 
como os produtores de leite podem gerenciar melhor seus rebanhos de maneira saudável, lucrativa e sustentável. 
 
O programa incluirá, entre outros eventos, discussões sobre fatores econômicos ligados a longevidade das vacas, saúde do casco, 
mastite, fertilidade e estresse, assim como conforto animal nas áreas de descanso, circulação e alimentação. O programa será 
dividido em 4 sessões e cada sessão será iniciada com depoimentos e perguntas aos especialistas sobre os temas, feitas por 
produtores de leite dos Estados Unidos, Brasil e Holanda. E a Fazenda Figueiredo é a fazenda que representa o Brasil. 
 
O objetivo dos temas, abaixo destacados por sessão, é gerar discussão e mostrar a realidade das fazendas: 
Sessão 1 - Aumentando a longevidade, por que se preocupar? 
Sessão 2 - A visão das vacas sobre o design do estábulo. 
Sessão 3 - Manejo sanitário para reduzir descartes involuntários. 
Sessão 4 - Períodos críticos durante a vida da vaca. 
 
Confira os especialistas das melhores universidades e institutos de pesquisa do mundo que estarão presentes na conferência: 

• Charlotte Hallén Sandgren 

• Brian Lindsay 

• Christer Bergsten 

• Steven Berry 

• Albert de Vries 

• Trevor DeVries 

• Israel Flamenbaum 

• Eric Hillerton 

• Lene Munksgaard 

• Ken Nordlund 
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• Geert Opsomer 

• Jeffrey Rushen 

• Mike van Amburg 

• Frank van Eerdenburg 
  

 
  
 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."  
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ExpoGenética com inscrições abertas 
por Agrolink 

 
Estão abertas as inscrições para exposição de animais na ExpoGenética 2013, que será realizada no Parque Fernando Costa, em 
Uberaba-MG, entre os dias 17 e 25 de agosto. As inscrições serão recebidas somente pela Superintendência de Melhoramento 
Genético, na sede da ABCZ, feitas através de formulários próprios devidamente preenchidos. 
  
Poderão ser inscritos para a mostra os animais que atenderem às seguintes exigências: portadores de registro genealógico nas 
categorias PO – Puro de Origem ou LA – Livro Aberto e que estiverem em nome do expositor nos arquivos do SRGRZ; machos e 
fêmeas com idade a partir de 8 (oito) meses na data base do evento e sem idade limite. 
  
Os animais de seleção para corte devem apresentar avaliações genéticas em seus respectivos programas, classificados entre os 20% 
(vinte por cento) superiores, prevalecendo para essa definição o índice adotado pelo ou serem portadores de CEIP – Certificado 
Especial de Identificação e Produção. 
  
Para os animais de seleção para leite será exigida avaliação genética própria positiva ou média da avaliação genética dos pais 
positiva, sempre com origem em programas oficiais. Será considerado o dia 17/08/13 como sendo a data-base do evento. Cada 
expositor poderá alugar, no máximo, três currais, cuja lotação individual será de cinco animais, não renovável durante o evento; ou 
quinze animais, no caso da modalidade argola. 
  
Visite o site oficial do evento: http://www.abcz.org.br/expogenetica 
  

 
SuperLeite 2013 - 18 a 21 de julho, em Pompéu - MG 
por IDEAGRI 

 
A Feira de Negócios na SuperLeite possibilita às empresas apresentarem seus produtos e serviços para um público de altíssima 
qualidade, em busca de oportunidades para realizarem bons negócios. 
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Estoque de rebanho por setores 
por IDEAGRI 

 
Confira a nova opção para emissão do relatório 'Estoque de rebanho'. Agora, você pode avaliar o estoque de animais, em função da 
alocação nos setores na fazenda, de forma consolidada e por categorias. 
  
 Como acessar o relatório  
 
Acesse o Menu 'Relatório'. 
 

 
   
Para facilitar a busca, na tela que surge, preencha o campo 'Palavra-chave' com algumas letras presentes no título do relatório 
como, por exemplo, 'estoque' e, em seguida, selecione 'Filtrar'. O relatório será exibido no grid, como no exemplo abaixo: 
 

 
  
Selecione 'Visualizar'. 
 
O sistema exibirá a tela de seleção de critérios para a geração do relatório: 
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- Setor: escolha os setores para os quais o relatório será emitido. O sistema permite a seleção múltipla de setores (para selecionar 
todos os setores simultaneamente, clique na palavra 'Ação'). 
- Setor padrão: especifique qual dos setores será considerado para o cálculo das categorias exibidas no relatório. 
- Opções: para conferir a nova opção de relatórios, marque a opção 'Por setor'. 
  
Após preencher as opções desejadas, clique em 'Confirmar'. 
  
O relatório será emitido como ilustrado a seguir: 
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10 dicas para você ganhar mais tempo no seu dia 
por Administradores 

 
Tudo o que você puder fazer para melhorar sua organização fará diferença para a otimização da sua produtividade, gerenciamento 
do seu tempo e também para a proteção do seu bolso. 
 
Hábitos básicos como utilizar a agenda de forma plena, usar um sistema de arquivos com classificação adequada, trabalhar num 
espaço organizado, ter o costume de planejar o trabalho e as tarefas ou ainda utilizar os recursos da tecnologia de forma eficiente 
podem fazer toda a diferença do mundo para o seu tempo render mais. 
 
Às vezes escuto as pessoas dizendo "preciso me organizar melhor” ou “quando tiver um tempo, vou fazer isso". Posso garantir uma 
coisa: este tempo nunca vai aparecer nem sobrar na sua programação. Ele precisa ser criado por você e isso depende apenas de 
algumas atitudes suas: 
 
1. Acorde mais cedo: Coloque o alarme para 15 minutos mais cedo e adiante o seu dia. 
 
2. Planeje o que vai vestir na noite anterior: Deixe a roupa separada e pronta para vestir. Você irá economizar alguns minutos do seu 
dia. 
 
3. Mantenha sua mesa de trabalho organizada: Saber onde estão seus papéis e documentos, e onde guardá-los, vai economizar 
bastante tempo ao longo do seu dia. Deixar a mesa limpa e, sobre ela, apenas aquilo em que está trabalhando no momento vai 
ajudar você a manter o foco e terminar as tarefas mais rápido. 
 
4. Organize o seu computador: Desktop limpo e com poucos ícones, pastas organizadas e arquivos nomeados corretamente ajudam 
bastante na hora de encontrar o que você precisa, economizando muito tempo ao longo do dia. Organizar as suas pastas de e-mails 
e manter a caixa de entrada sempre vazia é também fundamental para melhorar a sua produtividade no trabalho. 
 
5. Utilize sua agenda e crie listas de memória: Não tente lembrar as coisas de cabeça. Isso vai aumentar o seu estresse e o risco de 
você esquecer coisas importantes, que podem gastar, inutilmente, o seu tempo. 
 
6. Cozinhe o suficiente para duas refeições: Quando for cozinhar e preparar seus alimentos, procure fazer uma porção maior. 
Depois, divida em duas menores e congele, se necessário. Assim, você vai economizar tempo na próxima refeição. 
 
7. Concentre suas chamadas telefônicas: Faça uma lista das ligações que tem que fazer, anotando os números de telefone e 
assuntos. Depois, separe um tempo e faça todas as ligações em sequência. Isso economiza tempo e deixa seu dia mais organizado. 
 
8. Planeje seu dia de trabalho: Ao final de cada dia, programe o seguinte. Realoque compromissos e tarefas na sua agenda e tenha 
claro o que irá fazer. Isso faz com que você vá para casa com a cabeça mais tranquila, economiza tempo e melhora sua 
produtividade. Lembre-se: uma hora de planejamento pode economizar até 10 horas de trabalho. 
 
9. Aprenda a utilizar os recursos do seu smartphone: Utilizar a agenda (calendário), o bloco de anotações, o GPS e tantos outros 
aplicativos de produtividade pode fazer uma incrível diferença na hora de administrar suas tarefas e atividades, dando a você mais 
controle sobre o uso do seu tempo. 
 
10. Faça compras pela internet: Depois de aprender a se organizar para isso e criar este hábito, essa tarefa será rápida e vai 
economizar muitas horas da sua semana. 
 
 
*José Luiz S. Cunha é CEO da empresa OZ!, voltada para organização pessoal, e do site Organize sua Vida 
Fonte: Administradores 

 
 
 
 


