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Gerenciando a reprodução: foco na taxa de prenhez 

Uma boa eficiência reprodutiva é primordial como componente de 

lucratividade nos sistemas de produção de leite. No início da lactação, as 

vacas produzem mais leite e com melhor conversão alimentar, reduzindo, 

portanto, o custo alimentar. Mas, afinal, como gerenciar a eficiência 

reprodutiva do rebanho? Clique e confira o artigo completo. 

Seu planejamento estratégico não sai do papel? O do seu vizinho 

sai... 

Está na hora de pensar e agir estrategicamente. Confira neste ponto de 

vista quais são as dúvidas mais frequentes na hora de executar o plano. 

Saiba mais sobre uma nova oportunidade de capacitação do Rehagro, 

Direção Estratégica, em Lavras/MG, e mude o rumo do seu negócio. Clique 

e acesse o ponto de vista na íntegra. 

Xapetuba Agropecuária no 'Pecuária em Alta' 

Conheça a Xapetuba Agropecuária – localizada em Uberlândia, no triângulo 

mineiro - referência em produção de leite sustentável no Brasil. A fazenda é 

parceira e usuária do IDEAGRI. Clique e assista. 

VIII Simpósio de Pecuária de Corte 

O Simpósio tem o intuito de congregar profissionais, estudantes, 

pesquisadores e produtores ligados à produção de gado de corte. O evento, 

promovido pelo Departamento de Zootecnia e organizado pelo Núcleo de 

Estudo em Pecuária de Corte (Nepec), será realizado na Universidade 

Federal de Lavras (UFLA), de 24 a 26 de outubro. Clique e confira a 

 

 Os grandes destaques 

desta edição são o artigo 

sobre a 'Taxa de prenhez' 

e o ponto de vista sobre 

'Planejamento 

Estratégico'. 

 Assista ao vídeo sobre a 

Xapetuba Agropecuária e 

confira a programação do 

VIII Simpósio de Pecuária 

de Corte. 

 Fique por dentro das 

novidades: Pós Graduação 

'Reprodução de Bovinos 

Leiteiros' do Rehagro, 12º 

Leilão Girolando Palma e 

convidados, programa das 

Fazendas do Basa no 

canal Terraviva e a 

Fazenda Figueiredo no 

TOP 100. 
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programação completa. 

Domine a Reprodução de Bovinos Leiteiros 

A Pós Graduação '„Reprodução de Bovinos Leiteiros' do Rehagro é um curso 

muito aplicável que abordará, dentre outros assuntos, a Fisiologia e 

Fisiopatologia da Reprodução, Manejo Reprodutivo de Bovinos de Leite, 

Índices Zootécnicos e seu Impacto Econômico na Propriedade, Nutrição e 

Reprodução, IATF, Biotecnologias da Reprodução e Gestão Rural Focada em 

Reprodução. Turma Belo Horizonte - Inicio 25 de Outubro 2013 – Últimas 

vagas. Clique e aproveite. 

Palma - 12º Leilão Girolando 

No leilão 'Palma e convidados', serão ofertados 100 animais das principais 

famílias das raças Gir Leiteiro, Holandês e Girolando 1/2 sangue. O evento 

ocorrerá no dia 25 de outubro, às 21:00, com transmissão pelo canal 

Terraviva. A fazenda é usuária do IDEAGRI. Clique e participe. 

Fazendas do Basa inovam com programa no canal Terraviva 

Já pensou em encomendar o futuro do seu negócio? Com o intuito de 

fortalecer a atividade leiteira nacional e proporcionar aos pequenos, médios 

e grandes produtores acesso à informação e à genética, as Fazendas do 

Basa apresentam o programa 'Melhor que a Encomenda'. As Fazendas do 

Basa são usuárias do IDEAGRI. Clique e veja os detalhes. 

TOP 100 Leite - Fazenda Figueiredo marcou presença 

Em 11/09, na cidade de Uberlândia/MG, aconteceu o evento anual 'TOP 

100', promovido pelo Milkpoint. O objetivo foi o de reunir e homenagear os 

100 maiores produtores de leite do Brasil. A Fazenda Figueiredo ficou com a 

14ª posição, com média de 17.515,8 litros por dia em 2012. A equipe 

IDEAGRI parabeniza a fazenda pela conquista. Clique para mais 

informações. 

Veja o relatório 'FLUXO DE CAIXA' do IDEAGRI, com cálculos e 

gráficos 

No IDEAGRI, o relatório 'Acompanhamento de fluxo de caixa' apresenta a 

análise do caixa sob vários aspectos. O relatório mostra desde uma análise 

simplificada, considerando as entradas e saídas diárias e/ou mensais (com a 

possibilidade de acompanhamento dos dados acumulados), até análises 

mais detalhadas (com informações das contas gerenciais em diferentes 

níveis). Clique e saiba mais. 

Pergunte ao buscador 

Mais do que varrer a web em busca de páginas, os mecanismos de pesquisa 

trazem resposta rápida a uma série de dúvidas. Clique e fique por dentro. 

 Veja a dicas IDEAGRI 

sobre 'FLUXO DE CAIXA'. 

 Aproveite a dica de 

informática e tire o 

máximo proveito dos 

buscadores de conteúdo 

na Web. 

 

 Vídeo institucional do 

IDEAGRI 

 RELATÓRIOS IDEAGRI: 

Portfólio completo 

 DEPOIMENTOS: Opinião 

de quem usa e indica 

 Contato com nossa equipe 

 Conheça nossa empresa 

 

 O IDEAGRI é uma 

empresa inovadora no 

ramo de tecnologia da 

informação. Seu foco 

principal é a prestação de 

serviços voltada para o 

agronegócio. 

 O negócio do IDEAGRI é 

gerar informações rápidas 

e confiáveis para o 

agronegócio, 

transformando dados 

técnicos e financeiros em 

indicadores para a tomada 

de decisão. 

 O IDEAGRI é fruto da 

parceria: 

 

 

 

 

 

Rua Gávea, 358, sls 206 e 207, Jardim América, CEP 30.421-340, Belo Horizonte, MG 
Fone/Fax: (31)3344-3213, Skype: ideagri 
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Gerenciando a reprodução: foco na taxa de prenhez 

por Ernane Campos, Médico Veterinário - Equipe Rehagro 

 

Uma boa eficiência reprodutiva é primordial como componente de lucratividade nos sistemas de 

produção de leite. No início da lactação, as vacas produzem mais leite e com melhor conversão 

alimentar, reduzindo, portanto, o custo alimentar. Mas, afinal, como gerenciar a eficiência reprodutiva 

do rebanho? 

Um indicador ainda muito usado para monitorar a eficiência reprodutiva é o intervalo entre partos. 

Como o próprio nome diz, ele mede o intervalo entre 2 partos consecutivos de uma mesma vaca, 

sendo que o ideal é ter este indicador o mais próximo de 12 meses, ou seja, um parto por ano. 

Entretanto, este é um indicador com várias falhas e, portanto não deve ser usado como ferramenta 

gerencial para monitoramento da eficiência reprodutiva. A principal falha é a demora na obtenção do 

número. Para que ele possa ser calculado, a vaca precisa ter parido novamente. Quando um problema 

é identificado através deste índice, significa que o problema aconteceu há no mínimo 9 a 12 meses, ou 

seja, as ações para correção do problema deveriam ter sido tomadas há muito tempo atrás. Além 

disto, ele não inclui as primíparas (vacas de primeira cria), pois elas ainda não pariram pela segunda 

vez e nem as vacas que não emprenham ou que foram descartadas. 

A taxa de prenhez é um indicador mais eficiente como ferramenta gerencial de monitoramento da 

eficiência reprodutiva. Ele é obtido em um curto espaço de tempo e inclui todo o rebanho. A partir de 

desvios encontrados na análise deste indicador, ações corretivas podem ser implantadas rapidamente 

para evitar o pior: a falta de partos! Se esperarmos que a maternidade ficar vazia para só, então, 

tomar alguma atitude, provavelmente será muito tarde! 

A taxa de prenhez é o percentual de vacas que ficam prenhes em relação ao número de vacas aptas, 

medido a cada período de 21 dias. Vacas aptas são aquelas que ainda não estão prenhes, mas que já 

passaram pelo período de espera voluntário (PEV), que é o tempo para a “recuperação” do sistema 

reprodutivo após o parto, geralmente entre 35 a 60 dias. 

Para alcançar uma boa taxa de prenhez é preciso que se tenha, por exemplo, 24% de vacas aptas 

ficando prenhes em um período de 21 dias. Para isso é preciso que haja um bom número de fêmeas 

em cio, que elas sejam inseminadas e que a maioria fique prenhe. Assim, dois outros índices compõem 

a taxa de prenhez: a taxa de serviço ou taxa de inseminação, que mede a porcentagem de vacas que 

são inseminadas em relação ao número de vacas aptas em um período de 21 dias, e a taxa de 

concepção, que é a porcentagem de vacas que ficam prenhes em relação ao total de vacas 

inseminadas. Então, Taxa de prenhez = Taxa de serviço x Taxa de concepção. 

A taxa de serviço é influenciada, basicamente, pela observação de cio e pelo percentual de vacas em 

anestro, ou seja, aquelas que não estão dando cio. Já a taxa de concepção é influenciada pela 

fertilidade da vaca, qualidade do sêmen, processo de inseminação, dentre outros fatores. 

Um erro muito comum é confundir a taxa de prenhez com o percentual de vacas que deram positivas 

no toque. É muito comum ouvir que “a taxa de prenhez lá em casa é mais de 70%” e na verdade não 

se trata da taxa de prenhez. Outras vezes, a taxa de prenhez é confundida com a taxa de concepção, 

que é muito importante, porém não diz tudo, pois uma boa taxa de concepção com uma taxa de 

serviço baixa resulta em baixa taxa prenhez. Veja o exemplo: 
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Comparando somente a taxa de concepção, a fazenda 2 tem melhor desempenho reprodutivo. Mas, na 

verdade, como a fazenda 2 tem uma taxa de serviço muito baixa, a fazenda 1 consegue emprenhar 

suas vacas quase 5 vezes mais rápido do que a fazenda 2, mesmo tendo uma taxa de concepção mais 

baixa. A taxa de prenhez mede exatamente a velocidade com que as vacas estão ficando prenhes. 

Ao gerenciar a eficiência reprodutiva dos rebanhos através da taxa de prenhez, haverá plenas 

condições de identificar rapidamente falhas no processo, atuando de maneira precisa e eficiente. 

O sistema IDEAGRI Desktop disponibiliza um relatório específico para avaliar a 'Taxa de prenhez'. Veja 

um exemplo da análise do índice no sistema (a análise foi feita considerando as vacas, no período de 

01/01/2013 a 31/07/2013): 

 

CLIQUE NA IMAGEM DO RELATÓRIO PARA AMPLIAR 
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Quer conhecer o software IDEAGRI Desktop? Clique e peça gratuitamente sua cópia de demonstração! 

 

 

 

  

http://www.ideagri.com.br/siteideagridados/New/63/Relatorio.jpg
http://ideagri.com.br/plus/modulos/contato/index.php?form_id=3
http://www.ideagri.com.br/siteideagridados/New/63/Relatorio.jpg
http://ideagri.com.br/plus/modulos/contato/index.php?form_id=3
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Seu planejamento estratégico não sai do papel? O do seu vizinho sai... 

por Leonora Duarte, CBPP, especialista em gestão e processos de negócio do IDEAGRI 

 

Está na hora de pensar e agir estrategicamente. Confira neste ponto de vista quais são as dúvidas 

mais frequentes na hora de executar o plano e saiba mais sobre uma nova oportunidade de 

capacitação do Rehagro, Direção Estratégica, em Lavras/MG, e mude o rumo do seu negócio. 

Há quem diga que, quanto mais lemos sobre planejamento estratégico em livros, artigos, revistas, na 

web, mais sentimos falta de um pedaço da história. Como diríamos aqui em Minas, sentimos que falta 

um “finalzinho”. Dando uma parada para explicar o mineirês, o nosso “inho” não necessariamente 

significa algo pequeno ou sem importância... Fazemos o planejamento (analisando vários fatores 

internos, externos, forças, fraquezas, considerando a missão e a visão que temos para o negócio, 

metas, indicadores...). E aí? Como podemos executar o que foi planejado? Como podemos ter a 

certeza de que teremos o envolvimento genuíno e profundo de toda a equipe? Como podemos 

acompanhar os resultados em tempo real e agir para assegurar que estejamos na direção certa? Como 

podemos analisar sabiamente o plano que nós mesmos traçamos a ponto de criticá-lo e melhorá-lo? 

O problema não é ter estas dúvidas, que são muito mais comuns do que possamos imaginar. O que 

não podemos fazer é deixar de buscar as respostas. Não podemos rotular o planejamento estratégico 

como algo que não sai do papel e nos acomodar! 

Várias metodologias podem ser aplicadas para a implementação efetiva e eficaz de um plano 

estratégico. Há aquelas específicas para determinado mercado, mas há outras (várias) que podem ser 

aplicadas em qualquer negócio. O importante é ter acesso a essas metodologias, ferramentas, práticas 

e colocar as mãos na massa! 

Um método que tem se mostrado bastante eficaz, cujo nome refere-se a um painel equilibrado de 

indicadores (BSC – Balanced Scorecard), tem como premissa que o planejamento seja estabelecido 

considerando algumas perspectivas (ângulos), que vão desde a capacitação e o crescimento da sua 

equipe, até o que você define como resultados financeiros a serem atingidos. Mas, como qualquer 

esforço que contemple pessoas, esta metodologia é totalmente dependente da comunicação clara do 

que e como deve ser feito e dos ganhos que todos os envolvidos terão, em menor ou maior escala. 

Recentemente, recebemos o convite de estruturar um curso focado para estrategistas do meio rural 

que sintam exatamente a falta das respostas para as perguntas destacadas no início. Ou seja, o 

pensamento estratégico já existe, o que falta é o roteiro, a direção para o sucesso da execução do 

plano. Neste cenário, foi criado o Curso de Capacitação Direção Estratégica, que será oferecido pelo 

Rehagro, programado para novembro, em Lavras / MG. O conteúdo será ministrado em 6 módulos, 

com encontros mensais de 2 dias. Se você quiser saber mais sobre esta oportunidade, entre em 

contato conosco (contato@ideagri.com.br). Se você se interessou sobre metodologias de execução 

do planejamento estratégico, confira também os diversos artigos sobre o BSC que temos publicado 

neste site! 

 

  

 

Leonora Duarte, CBPP, especialista em gestão e processos de negócio, administradora e 

gerente de processos IDEAGRI 

 

mailto:contato@ideagri.com.br
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INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

Direção Estratégica 

Lavras / MG 

O curso de capacitação Direção Estratégica busca, através de professores com profundo conhecimento 

teórico e ampla experiência prática, fomentar o pensamento estratégico, bem como a aplicação de 

ferramentas de diagnóstico ambiental e de implantação e acompanhamento de ações estratégicas 

planejadas. O foco do curso está na construção de técnicas gerenciais que poderão ser empregadas 

pelo estrategista na obtenção dos objetivos do negócio, gerar impactos na rentabilidade e na projeção 

do seu grau de competitividade. 

Público alvo: 

Profissionais envolvidos na estratégia das empresas nas quais atuam e técnicos que busquem 

conhecimento aplicável e ferramentas práticas para definir e gerenciar o Planejamento Estratégico. 

Diferenciais do programa: 

 Ferramentas práticas construídas ao longo de curso e aplicáveis no próprio negócio do 

participante; 

 Estudos de caso em sala de aula para fixação do conhecimento; 

 Professores com profundo conhecimento teórico e ampla experiência prática de mercado. 

Resultados esperados: 

 Maior capacidade de analisar o cenário e a visão de futuro; 

 Aplicação de técnicas de gerenciamento, motivação e comunicação da equipe estratégica; 

 Capacidade de desenhar e analisar a cadeia de valor do negócio para a otimização dos seus 

processos principais; 

 Aumento da visão crítica da gestão de empresas; 

 Montagem do Kit Estratégico: composto por exercícios práticos sobre todas as etapas, da 

concepção à aplicação do plano estratégico; 

 Definição dos sinalizadores financeiros e de processo a serem acompanhados; 

 Impacto na rentabilidade da atividade. 

Formato do curso: 

6 encontros mensais de 2 dias, segundas de 13h às 21h e terças de 8h às 18h. 

Programa do curso: 

Módulo Data Temas 

1 
25 e 26 de 
Novembro de 
2013 

Gestão de Pessoas e 
Equipes 

 Modelos Mentais; 

 Perfis pessoais; 

 Motivação; 

 Comunicação. 

2 
16 e 17 de 
Dezembro de 
2013 

Pensamento, Visão e 
Gestão Estratégica 

 Palestra sobre a prática do pensamento e ação 

estratégicos; 

 Aplicações do planejamento estratégico no dia-a-dia 

de mercado; 

 Pensamento Estratégico como habilidade essencial 
para o sucesso; 

 Visão Estratégica; 

 Planejamento X Gestão Estratégica; 

 Aplicação de ferramentas práticas para o 
diagnóstico da identidade do negócio; 
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 Conhecimento do perfil e do potencial da 

organização a fim de traçar o planejamento. 

3 
20 e 21 de 

Janeiro de 2014 
Processos de Negócio 

 Cadeia de valor; 

 Processos essenciais; 

 Indicadores de desempenho; 

 Ferramentas de gestão. 

4 
17 e 18 de 
Fevereiro de 
2014 

Análise de indicadores 
econômico-financeiros 

 Conhecimento de indicadores econômico-financeiros 
para a priorização destes no planejamento 
estratégico; 

5 
17 e 18 de 
Março de 2014 

Painel Estratégico 

 Estabelecimento dos objetivos estratégicos, táticos 

e operacionais; 

 Definição dos planos de ação; 

 Uso de ferramentas de planejamento em caso 

prático; 

 Gerenciamento dos resultados e reavaliação do 

planejamento; 

 Uso de ferramentas de gerenciamento em caso 
prático. 

6 
14 e 15 de Abril 
de 2014 

Aplicação de 
ferramentas de gestão 
estratégica 

 Exercício de execução de um planejamento 
estratégico de um caso prático, com apoio de 

ferramentas tecnológicas. 

O Rehagro se reserva o direito de alterar o programa antes do início curso caso julgue necessário para 

o bom andamento das atividades, sem prejuízo ao conteúdo ministrado. 
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Xapetuba Agropecuária no 'Pecuária em Alta' 

por Pecuária em Alta 

 

Conheça a Xapetuba Agropecuária – localizada em Uberlândia, no triângulo mineiro - referência em 

produção de leite sustentável no Brasil. A fazenda é parceira e usuária do IDEAGRI. 

 

VIII Simpósio de Pecuária de Corte 

por Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte 

 

O Simpósio tem o intuito de congregar profissionais, estudantes, pesquisadores e produtores ligados à 

produção de gado de corte. O evento, promovido pelo Departamento de Zootecnia e organizado pelo 

Núcleo de Estudo em Pecuária de Corte (Nepec), será realizado na Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), de 24 a 26 de outubro. 

 

A melhoria do sistema produtivo e os investimentos em tecnologia para a padronização e qualidade da 

carne serão temas de destaque da programação, que contará com palestrantes de renomadas 

instituições de ensino e pesquisa nacionais. Além disso, neste terceiro ano de internacionalização do 

evento, haverá participação de pesquisadores internacionais atuantes nos Estados Unidos, que 

abordarão temas que estão na fronteira do conhecimento científico. 

Acesse a programação completa, no site oficial do 

evento: http://www.nucleoestudo.ufla.br/nepec/simpec/ 

 

PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 

24 de outubro de 2013 

08:30 - Programação fetal e suas implicações na produção e qualidade da carne bovina - Prof. Pedro 

Veiga Rodrigues Paulino – Nutron Alimentos. 

10:30 - Utilização do Zilpaterol na terminação de Bovinos de Corte em confinamento - Dr. Rodrigo 

Silva Goulart – MSD Saúde Animal 

http://www.nucleoestudo.ufla.br/nepec/simpec/
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14:00 - Protocolos de adaptação à rações de alta energia para bovinos Nelore - Prof. Danilo Domingues 

Millen – Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

16:00 - Estratégias de suplementação de bovinos de corte e seus efeitos sobre a eficiência da 

terminação - Prof. Daniel Rume Casagrande – Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

25 de outubro de 2013 

08:00 - A Zootecnia de precisão no contexto da intensificação sustentável - Prof. Mário Luiz Chizzotti – 

Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

10:00 - Eficiência energética sob a perspectiva animal, mitocondrial e genética - Prof. Kristen A. 

Johnson – Washington State University 

13:30 - Suplementação energética e proteica para aumento da eficiência na produção de bovinos de 

corte sob pastejo - Prof. Eric S. Vanzant – The University of Kentucky 

15:30 - Efeito da nutrição durante a vida do animal sobre a qualidade da carne - Prof. Jon 

Schoonmaker – Purdue University 

17:00 - Expressão gênica e qualidade da carne - Prof. Susan Duckett – Clemson University4 

26 de outubro de 2013 

08:00 - Aspectos fisiológicos e avaliação econômica em bovinos conduzidos por comitivas ou 

transporte rodoviário - Prof. Gumercindo Loriano Franco – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

– (UFMS). 

10:00 - A seleção para gado de corte no PMGZ – Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos 

usando as avaliações genéticas - Dr. Luiz Antonio Josahkian – Associação Brasileira dos Criadores de 

Zebu (ABCZ). 

11:30- Aplicação da IATF e TETF na pecuária de corte nacional - Prof. Pietro Sampaio Baruselli – 

Universidade de São Paulo (USP) 
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Domine a Reprodução de Bovinos Leiteiros 

por Rehagro 

 

A Pós Graduação '„Reprodução de Bovinos Leiteiros' do Rehagro é um curso muito aplicável que 

abordará, dentre outros assuntos, a Fisiologia e Fisiopatologia da Reprodução, Manejo Reprodutivo de 

Bovinos de Leite, Índices Zootécnicos e seu Impacto Econômico na Propriedade, Nutrição e 

Reprodução, IATF, Biotecnologias da Reprodução e Gestão Rural Focada em Reprodução. Turma Belo 

Horizonte - Inicio 25 de Outubro 2013 – Últimas vagas.  

  

PÓS-GRADUAÇÃO 

Reprodução de Bovinos Leiteiros 

Belo Horizonte | MG 

 

Início: 25 de Outubro de 2013 

O curso aumenta a base de conhecimento do médico 

veterinário para que ele possa ter uma visão estratégica da 

reprodução de bovinos leiteiros, integrada com outras áreas 

importantes, como nutrição, manejo e sanidade, e ser um 

profissional diferenciado no mercado.  

Público alvo: 

Profissionais com nível superior em Medicina Veterinária. 

   

Assuntos abordados: 

   

• Fisiologia e fisiopatologia da reprodução; 

• Manejo reprodutivo de bovinos leiteiros; 

• Índices zootécnicos e impacto econômico; 

• Nutrição e reprodução; 

• Inseminação artificial em tempo fixo; 

• Tecnologias da reprodução; 

• Andrologia, inseminação artificial, biotecnologias da 

reprodução; 

• Teste de progênie; 

• Gestão rural com foco em reprodução; 

   

Diferenciais do programa: 

• Professores com profundo embasamento teórico e grande 

vivência prática; 

• Disciplinas que tratam da realidade das fazendas de leite 

brasileiras, suas oportunidades e desafios; 

• Estudos de casos e discussão de dados que mostram a 

realidade nacional da reprodução de bovinos; 

• Foco em gestão estratégica dos índices zootécnicos e gestão 

de pessoas; 

• Metodologia permite aplicação da teoria aprendida em sala; 

• Integração entre reprodução e gerenciamento da fazenda; 

• Troca de informações sobre as mais novas tecnologias 

utilizadas na reprodução de bovinos leiteiros bem como a sua 

viabilidade econômica para as nossas condições. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

http://rehagro.com.br/plus/modulos/contato/?form_id=12
http://rehagro.com.br/plus/modulos/contato/?form_id=12
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-reproducao-bovinos-leite-bh
http://rehagro.com.br/plus/modulos/contato/?form_id=12
http://rehagro.com.br/plus/modulos/contato/?form_id=12
http://rehagro.com.br/plus/modulos/contato/?form_id=12
http://rehagro.com.br/plus/modulos/contato/?form_id=12
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Resultados esperados 

• Ampliação do conhecimento de manejo e ferramentas 

aplicáveis à reprodução de bovinos de leite; 

• Visão crítica do manejo reprodutivo, seus índices e 

possíveis soluções; 

• Aumento da lucratividade da bovinocultura de leite através 

da implantação do conhecimento adquirido; 

• Ampliação dos conhecimentos em eficiência reprodutiva; 

• Aumento da capacidade de gerenciamento de pessoas; 

• Gestão estratégica dos índices; 

• Maior oportunidades de negócios devido à ampliação da 

rede de contatos. 

Formato do curso: 

Especialização lato sensu  com 17 módulos mensais de 2 dias 

(quintas e sextas) e 1 módulo de 3 dias (quinta, sexta e sábado). 

Depoimentos 

  

“O curso é excelente, um dos diferenciais são os 

professores que estão envolvidos com a pesquisa e a 

atuação profissional em fazendas, trazendo para sala de 

aula experiências práticas. Com os conhecimentos 

obtidos no curso passei a atuar na reprodução das 

fazendas com um foco estratégico, e o mais importante, 

aprendi a fazer gestão dos números reprodutivos 

levantados, potencializando o tempo e cada recurso 

disponível.” 

Eugenio Faria Barbosa , Sócio Diretor na empresa 

Solução Consultoria Pecuária Ltda. Passos - MG  

 

 

“O conteúdo abordado é de extrema importância para a 

fazenda alcançar melhores resultados, além de promover 

maior lucratividade para o produtor.” 

Victor Carlos Pedro Batistella, Consultor Técnico 

em Pinhalzinho/SC 

 

 

 

 

Fale conosco: 

(31) 3343-3800 

posreproducao@rehagro.com.

br 

www.rehagro.com.br 

 

REALIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

PARCERIA: 

  

 

Resultado de 614 avaliações de 

alunos da Pós-Graduação em 

Reprodução de Bovinos Leiteiros   

 

mailto:posreproducao@rehagro.com.br
mailto:posreproducao@rehagro.com.br
http://www.rehagro.com.br/
http://www.altagenetics.com.br/novo/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
http://rehagro.com.br/plus/
http://www.fazu.br/01/
http://www.abcz.org.br/
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Palma - 12º Leilão Girolando 

por IDEAGRI 

 

No leilão 'Palma e convidados', serão ofertados 100 animais das principais famílias das raças Gir 

Leiteiro, Holandês e Girolando 1/2 sangue. O evento ocorrerá no dia 25 de outubro, às 21:00, com 

transmissão pelo canal Terraviva. A fazenda é usuária do IDEAGRI. 
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Fazendas do Basa inovam com programa no canal Terraviva 

por Gustavo Ribeiro - Berrante Comunicação 

 

'Melhor que a Encomenda' oferece uma nova modalidade de comercialização de animais 

Girolando ½ sangue, acessíveis para criadores de todo o Brasil. 

Já pensou em encomendar o futuro do seu negócio? Com o intuito de fortalecer a atividade leiteira 

nacional e proporcionar aos pequenos, médios e grandes produtores acesso à informação e à genética, 

as Fazendas do Basa apresentam o 'Melhor que a Encomenda'. A primeira edição do programa 

semanal, do Canal Terraviva, em 01 de outubro, veio com a proposta de apresentar ao público 

doadoras e reprodutores para criação de produtos Gir Leiteiro e Girolando ½ sangue.  

A iniciativa possibilita que criadores de todo o Brasil adquiram, permanentemente e em condições 

especiais de pagamento, prenhezes e embriões Gir Leiteiro e Girolando ½ sangue. O investidor 

encomenda o seu negócio: escolhe uma das doadoras Gir Leiteiro de altíssima lactação das Fazendas 

do Basa ou dos seus parceiros, e também escolhe o touro Holandês que irá utilizar no 

acasalamento.  O projeto conta, ainda, com assessoria técnica da LeiteGir e da Boi/BeefMilk Brasil, que 

auxiliarão o interessado na hora de adquirir  o produto. 

Após a escolha, as Fazendas do Basa fazem o embrião, implantam, esperam o animal nascer e, com 

uma equipe altamente profissional, criam a bezerra até a desmama. Em seguida, a equipe técnica 

avalia se o animal atende às premissas que garantem a saúde, sanidade e qualidade. Logo após 

acontece a entrega ao comprador. 

O programa acontece todas as terças e quintas-feiras, de 20h30 às 20h45, oferecendo, através da 

televisão, possibilidades para criadores, de qualquer Estado, aumentarem a produtividade e 

rentabilidade do seu negócio. 

 

Evandro Guimarães - titular das Fazendas do Basa 

Leite: negócio seguro 
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O Brasil é um país com vocação agrícola, e a pecuária leiteira é considerada um dos segmentos de 

maiores possibilidades de crescimento. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) projeta um crescimento brutal na população mundial, estimada em 9 bilhões de 

habitantes até 2050. Aliado ao aumento populacional, observa-se uma importante inclusão social que 

vem ocorrendo em várias partes do mundo, em especial na África, América Latina e Ásia, acarretando 

um crescente aumento na demanda por leite e derivados. 

O que torna o Brasil o celeiro do mundo para suprir essa demanda por alimentos é que não é preciso 

aumentar o rebanho ou a área de pastagem para alavancar a produtividade. O grande desafio dos 

produtores é melhorar a eficiência dos seus animais. Substituir vacas pouco produtivas por animais de 

maior capacidade de produção, que sejam mais longevos, férteis e adaptados ao clima tropical, 

predicados inerentes à raça Girolando. 

 

TOP 100 Leite - Fazenda Figueiredo marcou presença 

por Reinaldo Carlos Figueiredo, revisado por Vanessa Bortolanza Figueiredo 

 

Em 11/09, na cidade de Uberlândia/MG, aconteceu o evento anual 'TOP 100', promovido pelo 

Milkpoint. O objetivo foi o de reunir e homenagear os 100 maiores produtores de leite do Brasil. A 

Fazenda Figueiredo ficou com a 14ª posição, com média de 17.515,8 litros por dia em 2012. A equipe 

IDEAGRI parabeniza a fazenda pela conquista. 

Com um jantar em clima muito agradável, estiveram presentes autoridades do setor, além de diretores 

e colaboradores de empresas ligadas à produção leiteira. 

Uma novidade na edição de 2013 foi a palestra de Amyr Klink, sobre "Planejamento inovação e 

ousadia". Amyr ficou conhecido pelas suas expedições marítimas. 

Outra novidade foi o depoimento de dois produtores de leite, Leo Pereira e Reinaldo Figueiredo, sobre 

o quê os motiva a produzir leite. 

Reinaldo Figueiredo iniciou falando de sua infância, passando pela paixão inicial pela "vaca Holandesa" 

que o fez tomar a decisão de fazer Medicina Veterinária, os desafios do projeto de leite em Goiás, até 

chegar às conquistas que sempre o motivaram. Com um projeto ousado e uma equipe comprometida, 

fez do leite um negócio rentável e motivante, e diz estar "cada vez mais apaixonado pelo que faz". 
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Veja o relatório 'FLUXO DE CAIXA' do IDEAGRI, com cálculos e gráficos 

por IDEAGRI 

 

No IDEAGRI, o relatório 'Acompanhamento de fluxo de caixa' apresenta a análise do caixa sob vários 

aspectos. O relatório mostra desde uma análise simplificada, considerando as entradas e saídas diárias 

e/ou mensais (com a possibilidade de acompanhamento dos dados acumulados), até análises mais 

detalhadas (com informações das contas gerenciais em diferentes níveis). Para ilustrar, selecionamos 

exemplos, dentre as inúmeras possibilidades disponíveis no sistema: 

 Fluxo de caixa mensal resumido, com saldo anterior e saldo acumulado. Veja, abaixo um 

exemplo de uma tabela e de um gráfico. 

 Fluxo de caixa mensal detalhado [CLIQUE AQUI E CONHEÇA O RELATÓRIO COM A 

CLASSIFICAÇÃO POR CONTAS GERENCIAIS] 

TABELA: Fluxo de caixa mensal resumido, com saldo anterior e saldo acumulado 

 

GRÁFICO: Fluxo de caixa mensal resumido, com saldo anterior e saldo acumulado 

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=932
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=932
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 Conheça outros exemplos de relatórios e telas para a gestão do fluxo de caixa no 

IDEAGRI 

Veja o relatório 'FLUXO DE CAIXA' do IDEAGRI, com cálculos e gráficos Você está aqui! 

Conheça as telas do IDEAGRI que viabilizam a rápida e sistemática 

classificação das movimentações  

Veja como o IDEAGRI pode lhe auxiliar na análise dos dados para 

planejar ações  

Confira o relatório 'EXTRATO BANCÁRIO' no IDEAGRI 
 

Confira a gama de filtros e combinações no IDEAGRI que auxiliam na 

gestão do fluxo de caixa  

 

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=933
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=932
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=931
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=930
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=933
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=932
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=931
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=930
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=933
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=932
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=931
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=930
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=933
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=932
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=931
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=930
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=933
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=932
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=931
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=930
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Pergunte ao buscador 

por Maria Isabel Moreira, de INFO Online 

 

Usar o mecanismo de busca do Google é um ato tão corriqueiro que googar virou sinônimo de 

pesquisar na internet. Nem todo mundo, no entanto, sabe extrair o melhor dos buscadores na hora de 

localizar páginas na web nem sabe que eles podem trazer informações rápidas para uma série de 

perguntas sem que você tenha de entrar em uma página sequer. Da lista dos filmes em cartaz na 

cidade, a definições, condições do tempo e informações sobre voos, tudo depende de fazer a pergunta 

certa no campo de pesquisa. 

Busque definições 

Seja no Google, seja no Bing, se o que você busca é a definição de um termo, digite no campo de 

busca a expressão define: seguida do termo que deseja pesquisar (como define: serendipity, por 

exemplo). Os primeiros resultados da busca serão entradas em dicionários. No Google, vale usar 

também “definir”. Nos testes, o Bing foi mais eficiente, trazendo a definição do Bing Dictionary, 

incluindo sinônimos, e outros muito mais links de interesse na primeira página. 

 

Está frio lá fora? 

Quer saber a previsão do tempo em uma cidade? No Bing em inglês, escreva o nome da cidade e a 

palavra weather (São Paulo weather, por exemplo). Em português o recurso não funciona. Você pode 

alternar entre as informações do Weather.com, AccuWeather e Foreca e até comparar todos os 

resultados, visualizando as condições do tempo e as temperaturas mínima e máxima para os próximos 

dias. No Google em português, escreva São Paulo clima ou tempo São Paulo. Ele traz temperatura (em 

Celsius e Fahrenheit), umidade e ventos da data atual e os sete dias seguintes. 
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Ajuda nas contas 

Os dois principais mecanismos de busca dispensam a necessidade de uma calculadora por perto na 

hora de fazer uma conta. Tudo que você tem a fazer é digitar a fórmula no campo de pesquisa – por 

exemplo (3*7)+2=. O Google e o Bing apresentam o resultado em seguida. A diferença entre os dois é 

que o Google apresenta também uma calculadora científica, que você pode usar para fazer novos 

cálculos mais rapidamente. 

 

Conversões rápidas 

Há um montão de conversores online, mas você não precisa sequer procurá-los. Mais uma vez, 

escreva o que quer saber no campo de pesquisa. No Google, escreva converter 69 milhas em km. Da 

mesma maneira, é possível converter armazenamento, volume, área, massa, temperatura, velocidade. 

O mecanismo também serve para fazer a conversão rápida de moedas.  

No Bing, é possível usar o recurso na interface em inglês. 
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Atento aos voos 

Os mecanismos de busca também são aliados na hora das viagens. O Google tem um recurso bacana, 

que permite saber quantos e quais são os voos entre duas cidades ou todos aqueles que partem de 

uma cidade ou chegam a um lugar. No primeiro caso, escreva voos de São Paulo para Nova York (ou 

simplesmente voos de SAO para NYC). O serviço dá os horários, duração, companhias aéreas, número 

dos voos e frequência diária ou semanal. Uma das atrações do Bing é o recurso que permite verificar a 

situação de um voo. Digite a abreviatura da companhia e número do voo e saberá se chegou no 

horário, se está atrasado. 

 

Traduza aí, por favor! 

Google e Bing têm os tradutores Google Translate e Bing Translate, respectivamente. Eles são úteis 

para a tradução de frases ou textos longos, mas se você quiser traduzir apenas uma palavra de um 

idioma para outro usar a barra de pesquisas é mais rápido. Digite translate afeição to english, onde 

“afeição” e “english” podem ser substituídas pela palavra a ser traduzida e o idioma desejado. O Bing é 

até mais interessante, porque além da resposta apresenta um fragmento da ferramenta para a 

tradução do termo em outros idiomas. 
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Louco por estatísticas 

Alguns dados públicos podem ser consultados rapidamente nos mecanismos de pesquisa sem que se 

tenha de vasculhar uma página da web sequer. Vamos supor que você queira saber qual é população 

brasileira. Escreva brazil population no Bing em inglês ou população brasil no Google para obter a 

resposta: 196.655.014.  

 

Vamos ao cinema? 

A hora da diversão também está garantida com a ajuda do Google. Para saber os filmes que estão em 

cartaz na cidade, digite a palavra filmes e o nome da cidade (vale cidades no Brasil e de outras partes 

do mundo). O Google lista alguns deles, classificação etária e gênero – em alguns casos, a duração. 

Você pode ver também a lista completa clicando no link Mostrar Mais Filmes. Clique em um deles para 

ver a sinopse, as salas onde está em exibição e os respectivos horários. A página pode incluir também 

algumas resenhas. 
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Acompanhe o assunto 

Se você quiser acompanhar um assunto do seu interesse é fácil encontrar feeds RSS no Bing. Escreva 

feed:, seguido do tópico de interesse, como feed: futebol. A página de resultados lista os feeds de 

notícias com links para as páginas de assinatura para que você não perca tempo localizando o item no 

site. Nos testes, funcionou melhor com a página do buscador em português. 

 

Em inglês é mais completo 

Nem todos os recursos do Bing estão disponíveis em todos os idiomas. Então, se você quiser 

aproveitá-lo em sua totalidade, a dica é trocar o idioma da interface para a versão americana. Para 

isso, acesse esta página e escolha a opção Estados Unidos – Inglês. Se antes você tiver feito login com 

sua conta do Facebook ou da Microsoft o Bing guardará essa configuração. 
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Resgate as pesquisas 

O Bing e o Google guardam o histórico das pesquisas para acesso futuro. Você só precisa fazer login na 

sua conta antes de fazer as consultas e autorizar o armazenamento desse registro. Em ambos os 

casos, você pode filtrar o histórico por data e tipo. O Google é mais completo. Além de oferecer muito 

mais opções de filtros por categoria, traz gráficos com atividades diária e semanal e informa quais 

foram as páginas visitadas em cada pesquisa. 

 

 


