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Quer adquirir um trator? Uma colheitadeira? Uma ordenhadeira? Aprenda 
a planejar! 
Para que os investimentos proporcionem resultados, é preciso que todos os bens 
de produção estejam em equilíbrio. Caso não haja equilíbrio, agrega-se custo e 
não valor. O dimensionamento incorreto quase sempre acontece pela aquisição de 
bens de produção sem que haja um planejamento prévio, correto e tecnicamente 
amparado. Investir em novas estruturas e em novos maquinários trata-se, 
portanto, de uma decisão estratégica para a empresa. Clique e leia o artigo completo. 

Entrevistas: Grupo Gera Leite 
Confira as entrevistas que contam a história das fazendas e da criação do grupo. 
Os trechos foram extraídos do programa exibido no Canal do Boi. As Fazendas 
são parceiras e usuárias do IDEAGRI. Clique e assista. 

Teste seus conhecimentos: Gestão de Índices Zootécnicos 
Partindo do pressuposto que medir é uma forma muito eficaz de diagnosticar 
determinada atividade, a gestão por índices e metas é uma forma inteligente e 
fácil de alcançar o resultado. Faça o teste e conheça o curso online do Rehagro 
'Gestão de Índices e Metas em Pecuária Leiteira'. Clique e confira. 

Desfile de Reprodutores 2013 - O Dia do Bom Negócio 
O desfile dos touros da bateria ALTA e PROGEN será no dia 17 de agosto, em 
Dom Pedrito/RS. Confira a programação completa que inclui a palestra do 
Presidente do INAC - Uruguai, sobre "Mercados e Perspectivas da carne bovina". 
Clique e saiba mais. 

MPF MODERNA, 3ª vaca de 100 mil litros da Faz. Figueiredo 

A vaca 'MPF MODERNA JAPONA ROB' é a terceira vaca da Fazenda Figueiredo a 
ultrapassar os 100.000 litros de leite. A fêmea é formadora de família, pois sua 
descendência são líderes de tipo e também de avaliação genômica na Fazenda. 
A Fazenda Figueiredo é parceira e usuária do IDEAGRI. Clique e fique por 

 

 

O grande destaque da edição é o artigo 
sobre a importância do planejamento 
nas empresas rurais. 

 

Assista ao vídeo com entrevistas do 
'Grupo Gera Leite' e teste seus 
conhecimentos sobre índices 
zootécnicos. 

 

Acompanhe as notícias sobre o 'Dia do 
Bom Negócio' e sobre as novidades da 
Fazenda Figueiredo. 
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dentro. 

Relatórios para coleta de dados – estoque 
Relatórios de coleta de dados bem estruturados facilitam as anotações no dia-a-
dia e conferem agilidade e segurança no momento do lançamento de dados no 
IDEAGRI. A partir das sugestões dos usuários, disponibilizamos alguns modelos 
para registros das movimentações de estoque. Clique e confira as opções. 

Hábitos prejudiciais para a carreira 
Todos os profissionais cometem pequenos erros que, com os anos, geram um 
grande prejuízo profissional ou atingem, inclusive, a vida pessoal. Isso 
acontece, geralmente, por causa dos maus hábitos adquiridos em algum 
momento da vida e ao longo do tempo ficaram incrustados no dia-a-dia 
corporativo. Por Luciano Meira. Clique e atualize-se. 

Oito dicas para usar o e-mail de maneira mais eficiente 
O e-mail é um meio de comunicação eficiente no ambiente de trabalho, mas 
também pode ser bastante contraprodutivo. Para evitar perder tempo com e-
mails sem propósito é preciso colocar em prática algumas regras simples. Clique 
a aproveite. 

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 

Quer adquirir um trator? Uma colheitadeira? Uma 
ordenhadeira? Aprenda a planejar! 

por Régis Henrique, Rehagro (texto adaptado por IDEAGRI) 

Com a globalização dos mercados internacionais, todos os setores econômicos/produtivos sofreram 
profundos impactos em sua forma de ser e de atuar. A busca por competitividade e por eficiência na utilização dos 
fatores de produção tem como objetivo garantir a permanência na atividade e a capacidade de expansão. 

É fundamental que toda a atividade econômica seja administrada de forma eficiente e competitiva. Para que isso 
seja possível, a empresa, urbana ou rural, deve ser controlada como um todo. 

Administrar de forma eficiente exige planejamento de ações. Dentre as ações, destacam-se os investimentos. 
Como investimentos, entende-se: compra de novas máquinas (tratores, colheitadeira, vagão forrageiro), 
construção de benfeitorias (casas, barracões, pistas de trato, almoxarifado), etc. 

Nogueira (2011), após acompanhar empresas agropecuárias por doze anos, observou que, em muitas situações, 
mesmo que o uso de insumos seja ineficiente, esta não é a causa da empresa ser deficitária. A principal fonte de 
prejuízo é a 'não otimização dos investimentos', o que gera um custo fixo mais elevado (como depreciação e 
aumento de manutenções) e que, por sua vez, aumenta também a demanda por pessoal, energia, frete, materiais 
e despesas administrativas. 

Acompanhe o exemplo de uma empresa que decide comprar um trator no valor de R$ 100.000,000. Usando o 
modelo linear de depreciação, temos: 
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Neste exemplo, assumindo que, para depreciação de máquinas (trator), a vida útil é de 10 anos e o valor final 
será de 20% do valor atual, teremos o seguinte valor de depreciação: 

 

Caso essa máquina trabalhe 1.000 horas no ano (cenário 1), já haverá um custo fixo de R$ 8,00 para cada hora 
trabalhada. Simulando uma fazenda (cenário 2) onde não ocorre a otimização do uso das máquinas, esse trator 
irá trabalhar 600 horas no ano. Neste caso, haverá um custo fixo de R$ 13,30 para cada hora trabalhada. Note 
que, mesmo mantendo o rendimento e o consumo desta máquina, se o gestor não for capaz de otimizar seu uso, 
ele já estará assumindo uma ineficiência de R$ 5,30 para cada hora máquina trabalhada, ou seja, 32% mais caro. 
Veja a demonstração na tabela abaixo: 

 

O mesmo raciocínio pode ser feito para estruturas (sala de ordenha, pista de trato) inadequadamente 
dimensionadas. 

Como tudo isso acontece durante o processo de produção, o produtor acaba não percebendo que a situação está 
fugindo ao controle. Para que seja possível identificar essa tendência, é preciso planejamento e uma gestão 
econômico-financeira eficiente. 

Embora não impliquem em redução do fluxo de caixa livre, o aumento das depreciações também reduz a 
competitividade da empresa. Depreciações elevadas são sintomas de dimensionamento incorreto ou desequilíbrio 
entre bens de capital e volume de produção. 
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Nogueira (2011) relata que depreciações elevadas geralmente estão associadas a manutenções e custos indiretos 
também elevados. Quando esses casos ocorrem, é comum verificar baixa capacidade de investimento da 
organização e dificuldade para crescer com capital próprio. A baixa capacidade de crescimento com capital próprio 
aumenta a dependência de capital emprestado, e, por conseguinte, o pagamento de juros. 

Para que os investimentos proporcionem resultados, é preciso que todos os bens de produção estejam em 
equilíbrio. Por exemplo, se investir em cochos é uma necessidade, torna-se fundamental dimensioná-los de acordo 
com o número de animais que irão utilizá-lo. Se investir em misturador de dieta é uma necessidade, também é 
fundamental que o volume de dieta, batido por dia, seja suficiente para compensar o investimento. Caso não haja 
equilíbrio, agrega-se custo e não valor. 

O dimensionamento incorreto quase sempre acontece pela aquisição de bens de produção sem que haja um 
planejamento prévio, correto e tecnicamente amparado. Investir em novas estruturas e em novos maquinários 
trata-se, portanto, de uma decisão estratégica para a empresa. 

Bibliografia 

Gestão de Riscos e Estratégias de Comercialização em Commodities Agrícolas – Utilização dos Mercados 
Derivativos – Renato Elias Fontes  

Cálculo da depreciação de máquinas e equipamentos com a aplicação do método anual uniforme equivalente e da 
interpolação linear, associado ao direcionador de custo tempo – Patrícia Vieira Wagner, Verônica de Migilo Moura e 
Ilse Maria Beuren – Contab. Vista & Rev. Belo Horizonte, v. 11, n. 2 , p 26-42, ago 2000. 

NOGUEIRA, M. P. 2011 – Cuidado com a alta dos preços, disponível em: http://www.bigma.com.br/artigos.asp?id-
45 

REIS, R.P. Fundamentos de economia aplicada. Lavras: UFLA/FAEPE, 2002. 95p. 

 

Entrevistas: Grupo Gera Leite 
por Canal do Boi 

 

Grupo Gera Leite: confira as entrevistas que contam a história das fazendas e da criação do grupo. Os trechos 
foram extraídos do programa exibido no Canal do Boi. As Fazendas são parceiras e usuárias do IDEAGRI. 

Visite o site do grupo: www.geraleite.com.br 
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Teste seus conhecimentos: Gestão de Índices Zootécnicos 
por Rehagro 

Partindo do pressuposto que medir é uma forma muito eficaz de diagnosticar determinada atividade, a 
gestão por índices e metas é uma forma inteligente e fácil de alcançar o resultado. Faça o teste e conheça o curso 
online do Rehagro 'Gestão de Índices e Metas em Pecuária Leiteira'.  

 

Clique na imagem abaixo e teste seus conhecimentos sobre 
gestão de índices zootécnicos: 

 

 

   

 Quer saber mais? 

Faça o curso online 

Gestão de Índices e Metas 
em Pecuária Leiteira 

Último dia para participar da 
próxima turma: 12 de Agosto 

de 2013 

     

 

 

  

 
Desfile de Reprodutores 2013 - O Dia do Bom Negócio 

por Progen 

 
O desfile dos touros da bateria ALTA e PROGEN será no dia 17 de agosto, em Dom Pedrito/RS. Confira a 
programação completa que inclui a palestra do Presidente do INAC - Uruguai, sobre "Mercados e Perspectivas da 
carne bovina". 

Para mais informações acesso o site da PROGEN: http://www.progen.agr.br 

PROGRAMAÇÃO  

- 9h30min: "Mercados e Perspectivas da carne bovina a nivel mundial", Luis Alfredo Fratti Silveira, Presidente do 
INAC- Uruguai; 

- 10h30min: Início do "Desfile de Reprodutores ALTA e PROGEN 2013"; 

- 12h30min: Churrasco de confraternização. 
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MPF MODERNA, 3ª vaca de 100 mil litros da Faz. Figueiredo 
por Fazenda Figueiredo 

 
A vaca 'MPF MODERNA JAPONA ROB' é a terceira vaca da Fazenda Figueiredo a ultrapassar os 100.000 litros de 
leite. A fêmea é formadora de família, pois sua descendência são líderes de tipo e também de avaliação genômica 
na Fazenda. A Fazenda Figueiredo é parceira e usuária do IDEAGRI.  
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Comentários de Reinaldo Figueiredo: 

Há um bom tempo, venho observando, muito de perto, essa vaca e sua descendência: ela sempre foi destaque. 
Provém de um grupo de vacas das primeiras compras que, meu pai, Luiz Figueiredo, fez há 26 anos, quando 
iniciava na atividade leiteira. Maravilha Jorge, uma vaca mestiça, comprada em Apucarana-PR do criador Jorge 
Lima, foi a primeira vaca da família em nossa propriedade, ainda no Paraná. Maravilha Jorge teve cinco filhas, e 
essas foram muito importantes para nosso início na atividade. Eram vacas de muita produção de leite para a 
época em que ainda éramos iniciantes. De seu primeiro parto, nasceu MPF Juma Maravilha Neodak Roscoe , uma 
vaca vermelha e branca que, em seu primeiro parto, pariu MPF Japona Juma Macleroy (PCOD), classificada B-76, e 
que, em 3 partos, produziu 23.803,90 Litros. O primeiro parto da MPF Japona foi no dia 28-03-2002, do qual 
nasceu MPF MODERNA JAPONA ROB - MB-88. Lembro-me muito bem da bezerra nascida, sempre foi diferenciada 
e muito fotografada. Em 2003, ela foi para a Expolari - Exposição de animais da Colari - e ficou em quarto lugar 
na categoria Bezerra Sênior." 

"Em 2004, ela voltou e foi reservada na categoria 2 anos Junior. Os 4 primeiros partos da Moderna foram em 4 
anos e ela nos deu 4 fêmeas, todas muito diferentes de suas contemporâneas. Do seu segundo parto, nasceu a 
grande vaca da família, MPF PILAR MODERNA TOUCHDOWN-MB-88, que, na Expolari, foi a terceira bezerra menor 
e quarta bezerra sênior em pistas muito disputadas. Pilar foi classificada B+84 no primeiro parto, MB-87 no 
segundo parto e MB-88 no terceiro parto." 

"MPF PILAR era destaque, mas se destacou muito mais quando começaram nascer suas filhas. De seu primeiro 
parto, nasceu MPF SANDRA PILAR 619 BAXTER-MB-88, bezerra muito paparicada por mim, e que, também, foi 
escolhida pelo meu filho João Vitor: quando, um dia, entrei com ele no bezerreiro e falei que iria lhe dar uma 
bezerra, pedindo para que escolhesse, ele escolheu a Sandra. Em seu primeiro parto, foi classificada MB-87, fato 
muito comemorado por toda equipe da Fazenda Figueiredo, pois foi a primeira vez que uma vaca com nosso afixo 
(MPF) conseguiu essa classificação. No segundo parto, foi classificada MB-88. Com toda essa história, essa família 
foi se tornando especial." 

"Mas, esse mês, foi ainda mais marcante, pois, no dia 11 de julho, MPF MODERNA JAPONA ROB-MB-88 
ultrapassou a produção de 100.000 litros. No dia seguinte, 12 de julho, recebi as avaliações genômicas e a família 
da Moderna se destacou: MPF SANDRA PILAR 619 BAXTER-MB-88 teve uma grande prova, em se tratando de uma 
vaca de 5 anos, mas, o grande destaque foi sua filha MPF 3278 PILAR 1176 FEVER, com TPI 1.914. Isso mostra 
que realmente estamos trabalhando no caminho certo: família com muito leite, tipo, vida produtiva e com 
números comprovados nas avaliações genéticas." 

PARTICULARIDADES DAS 4 GERAÇÕES: 

MPF MODERNA JAPONA ROB - MB-88: 

Produção: 100.224 litros em 3.027 dias (33,11 média) 

Partos: 7 

Classificação: MB-88 no sétimo parto 

Curiosidade: No sexto parto, Moderna teve um grande tumor no olho, e o Marcio Yamamoto, que na época era o 
veterinário da Fazenda, fez a enucleação e removeu o olho esquerdo. Hoje ela tem uma vida normal. 

Reprodução: Está inseminada e com muita saúde para ir para o 8º parto, aos 12 anos. 

MPF PILAR MODERNA TOUCHDOWN-MB-88: 
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Produção: 34.578 litros em 996 dias (34,71 média) 

Partos: 3 

Classificação: MB-88 no terceiro parto 

Curiosidade: Sempre foi meu xodó, e por medo de ela ter poucas filhas, em sua terceira lactação deixei-a para ser 
doadora (minha predileta). Temos mais de 20 filhas dela, uma melhor que a outra. 

Reprodução: Doadora 

MPF SANDRA PILAR 619 BAXTER-MB-88: 

Produção: 42.087 litros em 1.041 dias (40,42 média) 

Partos: 3 

Classificação: MB-87 no primeiro e MB-88 no segundo 

Curiosidades: De propriedade de João Vitor Figueiredo, que a escolheu quando ele tinha 2 anos. 

Reprodução: Prenha, com previsão do 4º parto para dezembro 

GTPI: 1.719 

DPR: 0,4 

PL: 3,1 

TIPO: 2,4 

ÚBERE: 2,17 

PERNAS-PÉS: 1,86 

MPF 3278 PILAR 1176 FEVER: 

Mérito Liquido: 386 

GTPI: 1.914 

PL: 4,3 

TIPO: 2,70 

ÚBERE: 2,24 

PERNAS -PÉS: 2,02 

Reprodução: Pronta para ser inseminada e dar continuidade nessa história de sucesso. 

Por Reinaldo Carlos Figueiredo 

Revisão: Vanessa Bortolanza 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."  
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Relatórios para coleta de dados - estoque 
por IDEAGRI 

 
Relatórios de coleta de dados bem estruturados facilitam as anotações no dia-a-dia e conferem agilidade e 
segurança no momento do lançamento de dados no IDEAGRI. A partir das sugestões dos usuários, 
disponibilizamos alguns modelos para registros das movimentações de estoque 

Salve o arquivo em pdf e faça quantas cópia precisar. 

Os modelos foram estruturados para facilitar o lançamento de dados, apresentando as informações na mesma 
ordem das respectivas telas de lançamento no sistema IDEAGRI Desktop 

Clique no nome do relatório para fazer o download: 

• Controle de entrada de produtos no ALMOXARIFADO - Listagem (Devolução, Produção e Cortesia) 

Observações: 

Existem 3 opções para o tipo de enteada, marque um "X" no tipo, conforme cada caso: 

- Produção; 

- Devolução; 

- Cortesia. 

As colunas "Atividade" e "Safra" são de preenchimento facultativo. Devem ser preenchidas caso a fazenda utilize 
estas classificações. 

• Controle de saída de produtos do ALMOXARIFADO - Listagem (Consumo e Doação) 

Observações: 

Marque um "X" na coluna doação, apenas quando for esta a situação. Nos demais casos, que são as saída de 
consumo, não preencha esta coluna. 

As colunas "Atividade" e "Safra" são de preenchimento facultativo. Devem ser preenchidas caso a fazenda utilize 
estas classificações. 

 

Hábitos prejudiciais para a carreira 
por Luciano Meira, consultor da FranklinCovey Brasil 

 
Todos os profissionais cometem pequenos erros que, com os anos, geram um grande prejuízo profissional ou 
atingem, inclusive, a vida pessoal. Isso acontece, geralmente, por causa dos maus hábitos adquiridos em algum 
momento da vida e ao longo do tempo ficaram incrustados no dia-a-dia corporativo.  

Confira, abaixo, quais são os maus hábitos mais recorrentes e como evitá-los. As dicas são de Luciano Meira, 
consultor da FranklinCovey Brasil. 

Os maus hábitos dentro de uma empresa podem ser divididos em três categorias: 

• Comunicação interpessoal 

• Gestão do tempo 

• Postura no ambiente de trabalho 

Mas como evitar esses comportamentos inadequados? 

1 - Acerte na comunicação interpessoal 

Ouça mais: a comunicação é eficaz quando há um emissor e um receptor. Um dos maiores problemas das 
organizações é a falta da cultura de ouvir. 

– Em uma reunião é necessário deixar o outro se expressar. Pessoas ficam frustradas porque não conseguem ser 
ouvidas – diz o consultor da FranklinCovey. 
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Aprenda a usar o e-mail: outro problema é a pouca preparação que as pessoas têm em relação ao uso do e-mail. 
Resolver conflitos desta forma é um erro. 

Apesar de ser uma ferramenta de comunicação, não é possível resolver qualquer problema por ele. A melhor 
forma de pôr fim a um atrito é conversando pessoalmente com as pessoas. 

Outro erro muito comum é o de copiar muitas pessoas na mensagem. Inclua no e-mail apenas aqueles que podem 
te ajudar a resolver o seu problema. Uma ou duas pessoas, no máximo. 

Chefes devem dar mais feedbacks: as pessoas abaixo de você gostam de ouvir diretamente como estão se saindo 
no trabalho. Mas as empresas não investem na cultura de dar e receber feedbacks, um dos hábitos que precisam 
ser mais disseminados nas empresas. 

2 - Faça da gestão do tempo uma ponte para a qualidade de vida 

Não se atrase: um dos piores hábitos dos profissionais brasileiros é a falta de pontualidade. Evite chegar atrasado 
a eventos, reuniões e cumpra os horários. 

Seja eficaz: durante uma reunião, não use celular ou tablets e não navegue pela internet. Aprenda a se concentrar 
em um único tema. 

Evite a procrastinação: enrolar durante o dia e deixar o serviço para ser feito de última hora é um erro. Trabalhar 
em ritmo de urgência muitas vezes não atrapalha só o procrastinador. Também pode comprometer seu colega. 
Nem sempre os trabalhos são feitos individualmente. 

Atrasar um trabalho porque ficou enrolando até o último minuto é um desrespeito com o tempo dos outros. É 
preciso usar o tempo dos colegas de forma adequada. 

Não deixe a vida “te levar”: programe-se com antecedência. Tenha uma agenda mínima de planejamento do dia, 
da semana e do mês para ser cumprida. Saber seus compromissos ajuda a evitar a procrastinação. Vale usar 
metodologias como Getting Things Done e outras para administrar seu tempo. 

3 - Boa postura gera bom relacionamento 

Evite criar “panelinhas”: essa atitude gera desconforto nas relações sociais. 

Resista à fofoca: Se tiver algo contra uma pessoa é preciso falar diretamente a ela. A fofoca destrói as relações de 
confiança. 
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Oito dicas para usar o e-mail de maneira mais eficiente 
por Universia Brasil 

 

O e-mail é um meio de comunicação eficiente no ambiente de trabalho, mas também pode ser bastante 
contraprodutivo. Para evitar perder tempo com e-mails sem propósito é preciso colocar em prática algumas regras 
simples. Confira quais são elas: 

1. Desligue as notificações 

Seja no seu celular ou no seu Outlook, ter notificações surgindo na sua tela a todo minuto não vai ajudar em nada 
a sua produtividade. A não ser que você esteja esperando por um contato de extrema importância, sua caixa de e-
mails pode esperar até que você esteja menos ocupado. Modifique as suas configurações para não se sentir 
tentado a abrir cada novo e-mail. 

2. Não assine newsletters desnecessárias 

É muito comum receber convites para assinar newsletter via e-mail. Talvez o assunto de uma delas até seja do 
seu interesse, mas as próximas podem apenas lotar sua caixa de entrada. Para não correr esse risco, evite realizar 
assinaturas de newsletters. Mesmo que elas sejam enviadas diretamente para a caixa de spam, isso vai fazer com 
que o seu e-mail trabalhe de maneira mais lenta. 

3. Não use imagens na assinatura 

Em alguns casos será necessário realizar buscas no seu e-mail e filtrá-las por aquelas que incluem anexos. Se a 
sua assinatura é composta por uma imagem, ela, automaticamente, se tornará um documento anexo. Isso pode 
prejudicar suas buscas futuras. 

4. Não trate de assuntos difíceis 

Se alguém no trabalho quer resolver um problema particularmente complicado, prefira fazer isso pessoalmente. 
Manter longas discussões sobre temas confusos via e-mail dificulta a comunicação e a interpretação do assunto, 
fazendo com que ele se prolongue mais que o necessário. 

5. Fique atento às suas informações confidenciais 

Não importa quantos programas de proteção você tenha instalados no seu computador, seu e-mail nunca será 
totalmente seguro. Portanto, esteja completamente atento às informações que você fornece nesse meio. 

6. Prefira links a documentos anexos 

Existe uma série de programas gratuitos que permite a você enviar documentos por meio de links, ao invés de 
anexá-los. Você pode fazer isso por meio do Dropbox, do Google Drive ou do Microsoft Skydrive. Esse tipo de 
recurso facilita o envio de e-mails, uma vez que ele fica mais “leve”. 

7. Crie uma lista de contatos 

Decorar endereços de e-mail e digitá-los a cada vez que você precisar enviar algo é bastante trabalhoso e faz com 
que você perca muito tempo. Em vez disso, prefira criar uma lista de contatos que inclua os nomes com os quais 
você mais se corresponde. 

8. Preencha o destinatário por último 

Enviar um e-mail sem conteúdo é muito vergonhoso e dá a você o retrabalho de enviá-lo novamente, da maneira 
correta. Para evitar esse tipo de imprevisto, preocupe-se em preencher primeiro o assunto e o corpo do e-mail. 

 

 

 


