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A importância do controle de estoque na gestão de 

propriedades rurais 
No agronegócio, estocar produtos necessários à atividade é 

algo comum. Assim, algumas questões são muito importantes: 
O quê, quanto, quando e como estocar? Clique e confira o 

artigo completo. 

Calendário de Cursos Rehagro 

Confira a programação de cursos do Rehagro, já disponíveis 
para 2014. São cursos de pós-graduação e de capacitação, em 

vários estados do Brasil. Clique e aproveite a oportunidade 
para se destacar no mercado! 

Personalize seu desktop com os wallpapers IDEAGRI 

São doze modelos diferentes, nos formatos 800x600, 

1024x768 e 1280x800 pixels. Basta escolher o seu preferido 
na seção 'Papéis de parede' e inovar sua área de trabalho. 

Clique e aproveite. 

 

 

 

 

 

O grande destaque desta 
edição é o artigo sobre a 

importância do controle 
de estoque nas 

propriedades rurais. 

 

Faça o download de 

lindos papéis de parede 
para sua área de 

trabalho.  

 

Confira o calendário de 
cursos do Rehagro. 

 

Assista ao vídeo com a 
Fazenda Figueiredo no 

Globo Repórter. 

 

Confira 2 dicas da série 

'Conheça o padrão das 
telas do IDEAGRI'. 

 

Leia o ponto de vista 
'2014 - o ano da virada'. 

 

Acesse a nova edição da 
revista 'Coffee Science'. 
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Cristalina - O Tesouro Verde do Brasil 
Confira a edição do Globo Repórter sobre o agronegócio em 
Cristalina – GO, cidade que detém o maior PIB agrícola do 

Brasil. A reportagem visitou a Fazenda Figueiredo, cliente 
IDEAGRI. Clique e assista. 

Conheça o padrão de tela 'Cadastro simples' do IDEAGRI 
O Software IDEAGRI é operado através de diversas janelas 

referentes aos seus aplicativos. Tais janelas possuem uma 
padronização que, ao ser conhecida pelo usuário, possibilita 

uma navegação mais rápida e fácil através dos recursos do 
sistema. A dica, que aborda a tela ‘Cadastro simples’ é a 

segunda da série 'Conheça o padrão das telas do IDEAGRI'. 
Clique e saiba mais. 

Conheça o padrão de tela 'Cadastro detalhado' do 

IDEAGRI 
A dica, que aborda a tela 'Cadastro detalhado', é a terceira da 

série 'Conheça o padrão das telas do IDEAGRI'. Conheça as 

funcionalidades disponíveis neste padrão: atalhos, seleção de 
dados, mais filtros, exportação de dados e muito mais. Clique 

e fique por dentro. 

Especialista aponta 2014 como o ano da "grande virada" 
do Brasil 

"A grande virada desenvolvimentista no Brasil, ao que tudo 
indica, ocorrerá a partir de 2014". A avaliação é do consultor 

de agronegócios e colunista da Agrolink, Climaco Cezar de 
Souza. Ele avalia que o fenômeno é semelhante ao ocorrido na 

China e na Índia, porém, aponta diferenças. Clique e acesse o 

ponto de vista na íntegra. 

Avanços recentes da pesquisa cafeeira estão na internet 
Faça o download da mais nova edição da revista 'Coffee 

Science', a revista científica criada por pesquisadores do 
Consórcio Pesquisa Café é editada pela Universidade Federal 

de Lavras - UFLA, instituição participante do Consórcio, cujo 
programa de pesquisa é coordenado pela Embrapa Café. Clique 

e faça o download. 

 

 

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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A importância do controle de estoque na gestão de propriedades rurais 

por Guilherme Lamêgo - Médico Veterinário do Núcleo de Gestão do Rehagro 

 

No agronegócio, estocar produtos necessários à atividade é algo comum. Assim, algumas questões são 

muito importantes: O quê, quanto, quando e como estocar? 

O silo, por exemplo, é um estoque de forragem muito importante no manejo nutricional em diversas 

propriedades. Um grande investimento, que será utilizado somente 3 meses depois, para atender as 

necessidades de alimentos durante a seca. Quanto uma fazenda, com 150 vacas para serem alimentadas 

com silagem, durante 150 dias, por exemplo, gastará com a formação do silo? 

Considere uma silagem com um custo razoável de R$ 0,07 por kg. Cada vaca comerá 30 kg desta silagem 

por dia. A cada dia serão utilizados 4.500 kg de silagem. Para 150 dias de seca serão 675.000 kg, ou 

seja, R$ 47.250,00. 

 

  

São quase 50 mil reais colocados em um buraco. Vale a pena? Espera-se que sim! É a comida que vai 

sustentar as vacas e permitir a produção de leite quando o pasto já não estiver tão bom. A questão aqui 

não é esta, é a importância do cuidado com o estoque. Se, por exemplo, a conservação da silagem for 

deficiente, as perdas podem ultrapassar 20%. São 10 mil reais jogados fora durante a estocagem. As 

perdas não viram comida, não viram leite. São apenas perdas. 

No caso da silagem, a definição da quantidade necessária é mais fácil se os cálculos forem feitos 

corretamente. E quando são peças de trator, medicamentos, produtos de higiene de ordenha? Quanto 

estocar? Qual o impacto deste capital imobilizado? Para que controlar o estoque? De que servirá na 

organização das finanças da propriedade? 

Nenhuma destas respostas é simples ou única. Depende da fazenda, do caixa disponível, do 

planejamento, organização e gestão do estoque. A gestão de estoque é algo importante, simples, mas 

não muito fácil. É necessária porque cada dia há mais tipos de itens a estocar, porque o capital parado 

tem um custo de oportunidade, ou seja, poderia render diferentemente se aplicado em um negócio ou 
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no mercado financeiro, porque os estoques impactam no planejamento das compras, porque só 

conhecendo a movimentação dos produtos em estoque será possível calcular os custos de produção e 

por aí vai. 

São muitos os porquês, mas e aí? O que fazer? 

Tendo bem conhecidas as ferramentas básicas de gestão financeira utilizadas na fazenda, é possível 

começar a entender melhor o estoque e como fazer seu controle. 

Primeiro, é necessário um local para estocar os produtos, que será o almoxarifado. Deve ser um coberto, 

fechado e seguro, específico para esta finalidade. Ao começar o controle de estoque, é preciso saber 

tudo o que está estocado, em qual quantidade e qual valor. 

A partir daí, classifique e organize os produtos. Todo o levantamento é registrado em planilhas ou em 

softwares de gestão. Cada saída ou entrada de produto no estoque deve ser devidamente registrada. As 

saídas são feitas baseadas em requisições de produtos, que devem indicar qual o produto, a que centro 

de custo se destina e a quantidade que foi entregue. Além disso, deve constar a data e as assinaturas 

dos responsáveis pela solicitação e pelo almoxarifado. 

Com estes dados, é possível apropriar o custo dos produtos no centro de custo correto, no período de 

apuração exato. É aí que o cálculo de produção de cada produto na fazenda vai começar a se desenvolver. 

Sem estes dados, não dá para calcular quanto custou cada litro de leite produzido, cada novilho 

desmamado ou cada saco de café. 

Figura 1 – Modelo de requisição de produtos no estoque 

 

Figura 2 - Caminho do produto estocável da compra à utilização, passando pelo estoque 

 

E nas compras? Que tipo de ajuda o controle de estoque pode dar? Quem nunca precisou comprar de 

urgência algum produto e acabou pagando mais caro? Quem nunca viu uma caixa inteira de produtos 
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vencer? E o produtor que tinha muitos frascos de um produto ótimo em estoque e, de repente, começou 

a reclamar que não faziam mais efeito, mas nem percebeu que já estavam vencidos há vários meses? 

Como melhorar estas situações? Com um estoque bem controlado, é possível saber com relativa 

segurança quanto normalmente se utiliza de determinado produto e em que época. A partir disso, é mais 

fácil saber quanto comprar para o próximo período de uso, como aproveitar uma promoção dependendo 

da validade do produto, qual o mínimo manter estocado, mantendo baixo o risco de falta de produtos. A 

trabalhar bem com a quantidade e o custo dos produtos em estoque, otimizamos o caixa da fazenda, 

sem prejudicar as operações. Isto é importante e cada vez mais necessário, pois as margens não são 

tão folgadas como antigamente e produzir não é brincadeira. É atividade produtiva empresarial. 

 

O Software IDEAGRI possui as ferramentas adequadas para controlar os estoques na fazenda. Clique 

aqui, faça contato com nossa equipe e solicite uma demonstração. 

 

 

  

http://ideagri.com.br/plus/modulos/contato/index.php?form_id=3
http://ideagri.com.br/plus/modulos/contato/index.php?form_id=3
http://ideagri.com.br/plus/modulos/contato/index.php?form_id=3
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Calendário de Cursos Rehagro 

por Rehagro 

 

Confira a programação de cursos do Rehagro, já disponíveis para 2014. São cursos de pós-graduação e 

de capacitação, em vários estados do Brasil. Aproveite a oportunidade para se destacar no mercado! 

Clique nos links, destacados em verde, para conferir um curso específico ou acesse o site: 

www.rehagro.com.br 

 

PÓS GRADUAÇÃO 

 

13 

FEV 

 

 

 

PECUÁRIA LEITEIRA 

UBERLÂNDIA | MG 

 

 

14 

FEV 

 

 

 

GESTÃO NO AGRONEGÓCIO 

CAMPINAS | SP 

 

 

20 

FEV 

 

 

 

PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE 

PALMAS | TO 

 

 

14 

MAR 

 

 

 

GESTÃO NO AGRONEGÓCIO 

BELO HORIZONTE | MG 

 

 

20 

MAR 

 

 

 

NUTRIÇÃO DE BOVINOS DE CORTE 

GOIANIA | GO 

 

 

http://rehagro.com.br/plus/
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-pecuaria-leiteira-uberlandia-mg
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-gestao-no-agronegocio-campinas
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-producao-gado-corte-palmas
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-gestao-do-agronegocio-bh-2014
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-nutricao-bovinos-corte-goiania
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21 

MAR 

 

 

 

REPRODUÇÃO DE BOVINOS LEITEIROS 

BELO HORIZONTE | MG 

 

 

27 

MAR 

 

 

 

NUTRIÇÃO DE BOVINOS LEITEIROS 

PASSO FUNDO | RS 

 

 

03 

ABR 

 

 

 

GESTÃO NO AGRONEGÓCIO 

MACEIÓ | AL 

 

 

 

11 

ABR 

 

 

 

GESTÃO NO AGRONEGÓCIO 

UBERLÂNDIA | MG 

 

 

24 

ABR 

 

 

 

PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE 

CAMPO GRANDE | MS 

 

CAPACITAÇÃO 

 

17 

FEV 

 

 

 

DIREÇÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS 

LAVRAS | MG 

 

 

20 

FEV 

 

 

 

GESTÃO DA PECUÁRIA LEITEIRA 

IBIÁ | MG 

 

 

27 

MAR 

 

 

 

GESTÃO DA PECUÁRIA DE CORTE 

JARDIM | MS 

 

http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-reproducao-bovinos-leite-bh
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-reproducao-bovinos-leite-bh
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-nutricao-bovinos-leiteiros-passo-fundo-rs
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-gestao-no-agronegocio-maceio-al
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-gestao-no-agronegocio-uberlandia
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=pos-graduacao-producao-gado-corte-campo-grande
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=capacitacao-direcao-estrategica-lavras
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=capacitacao-gestao-da-pecuaria-de-leite-ibia-mg
http://rehagro.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=capacitacao-gestao-pecuaria-de-corte-jardim
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Cristalina - O Tesouro Verde do Brasil 

por G1.globo.com 

 

Confira a edição do Globo Repórter sobre o agronegócio em Cristalina – GO, cidade que detém o maior 

PIB agrícola do Brasil. A reportagem visitou a Fazenda Figueiredo, cliente IDEAGRI. 

A primeira vista, um município como tantos outros. Mas não se engane, essa é uma terra de sonhos. 

Solo fértil, de onde já brotaram cristais. Riqueza que deu fama e nome a cidade: Cristalina, no Planalto 

Central, em Goiás. Mas os cristais deram lugar a um novo tesouro, que mudou a paisagem e impulsiona 

a economia: o agronegócio. Hoje, Cristalina é o maior pib agrícola do país. 

Segundo o IBGE, a agricultura de Cristalina movimenta R$ 1,3 bilhão. 

A região é privilegiada, com mais de 250 rios, córregos e nascentes. Com muita água correndo por todos 

os cantos, foi possível fazer brotar nessas terras alimento o ano todo. Os agricultores de Cristalina 

cultivam 34 tipos diferentes de lavoura. 

FAZENDA FIGUEIREDO 

A família Figueiredo foi visionária. Eles vieram do Paraná na década de 80 para desbravar uma região 

selvagem. 

"Quando meu pai chegou, uma região totalmente pra ser descoberta, totalmente pra fazer tudo. Nunca 

se imaginava as coisas que hoje acontecem", conta Reinaldo Figueiredo, fazendeiro. 

Os irmãos Reinaldo e Reginaldo chegaram a duvidar que os negócios teriam futuro. 

"No início, eu achei que não ia dar certo. A gente precisava de um parafuso, tem que andar 300 km até 

Goiânia atrás de um parafuso", lembra Reginaldo Figueiredo, fazendeiro. 

Mas deu tão certo que os irmãos começam a inovar. Além da lavoura apostaram na produção de leite. 

Os irmãos investiram no conforto para mimar as vacas. Elas retribuem com carinho e com a maior 

produção de leite em todo o estado de Goiás. 

É ou não é uma terra próspera para plantar sonhos? 

 

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." 

http://www.fazendafigueiredo.com.br/
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Conheça o padrão de tela 'Cadastro simples' do IDEAGRI e navegue mais 

facilmente no sistema 

por IDEAGRI 

 

O Software IDEAGRI é operado através de diversas janelas referentes aos seus aplicativos. Tais janelas 

possuem uma padronização que, ao ser conhecida pelo usuário, possibilita uma navegação mais rápida 

e fácil através dos recursos do sistema. A dica, que aborda a tela ‘Cadastro simples’ faz parte da série 

'Conheça o padrão das telas do IDEAGRI', composta de 7 publicações – 

clique aqui e confira a lista completa. 

A navegação nas telas IDEAGRI pode ser bastante otimizada através do uso de teclas de atalho. Para 

conhecê-las, leia a dica 'Ganhe tempo no lançamento de dados. Conheça as principais teclas de atalho 

do IDEAGRI'. 

Como exemplo de uma tela do tipo 'Cadastro Simples', veja a janela 'Safra': 

 

 

 

 

 

Para incluir dados neste padrão de tela, basta clicar no botão 'Incluir' e acrescentar as 

informações pertinentes. 

 

 

Campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. 

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1027#serie
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=321
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=321
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Para navegar entre os campos, você pode pressionar a tecla TAB do seu teclado ou 

clicar sobre o campo desejado. 

 

 

 

Para editar os dados cadastrados, clique duas vezes em cima do campo desejado e 

mude as informações necessárias. 

 

 

 

Não se esqueça de gravar as informações cadastradas ou editadas. 

 

 

 

 

Para excluir algum dado cadastrado, selecione a coluna 'Ação' correspondente ao item 

a ser apagado e depois clique em 'Excluir'. Atenção! Não é possível excluir um registro 

que já esteja sendo utilizado em qualquer ponto do sistema, isto é, que esteja 

vinculado a algum lançamento já realizado. Isso garante a consistência do banco de 

dados e está presente não apenas nas telas de cadastros simples como em todo o 

sistema. 

 

 

 

 

Uma funcionalidade importante, presente em todos os padrões, é a exportação do 

conteúdo das telas para arquivos no formato CSV, que trazem os dados tabelados e 

podem ser abertos como planilhas do Excel. 

Saiba mais através da dica: 'Exporte os dados das telas do IDEAGRI diretamente para 

csv e abra no Excel sem se preocupar com formatos'. 

 

Série de dicas 'Conheça o padrão das telas do IDEAGRI'  

 

 

Tela 

CONSULTA 

Utilizado para uma simples conferência de dados padrões, 

pré-cadastrados no sistema. Nas telas que utilizam este 

padrão não é possível incluir, excluir ou mesmo editar os 

dados. As rotinas do sistema que utilizam esse padrão de 

tela são vinculadas a outras rotinas. 

Para acessar a dica 

clique aqui  

Tela 
Permite, de maneira simples e rápida, a inclusão, 

conferência, edição e exclusão de dados. Na maioria das 

rotinas que utilizam este padrão de tela, os dados 

Você está aqui 

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=65
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=65
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1026
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1026
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1027#topo
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CADASTRO 

SIMPLES 

cadastrados serão utilizados posteriormente por outras 

rotinas do sistema. 

Tela 

CADASTRO 

DETALHADO 

Possibilita a consulta, inclusão, edição e exclusão de 

informações. Este padrão possui várias funcionalidades e 

campos para lançamentos, permitindo registros mais 

completos, confiáveis e práticos. 

Para acessar a dica 

clique aqui  

Tela 

IMPORTAÇÃO DE 

DADOS 

Ocorre em rotinas que viabilizam a importação, para o 

IDEAGRI, de dados provenientes de outras fontes. 
Em breve 

Tela 

MOVIMENTAÇÃO 

DE DADOS 

Facilita o trabalho de transferência, migração de dados entre 

categorias, estágios, classificações, pois conta com uma 

funcionalidade prática de movimentação de dados. 

Em breve 

Tela 

LANÇAMENTO 

DIRETO 

Permite a inclusão de dados de maneira ágil no grid de 

lançamentos, que é a área central das janelas IDEAGRI. 
Em breve 

Tela 

LANÇAMENTO 

COLETIVO 

Viabiliza a inserção dos dados por meio de um grid que 

contém inúmeros campos com o objetivo de tornar mais 

completo o lançamento das informações referentes a cada 

rotina. 

Em breve 

 

 

  

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1028
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1028
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Conheça o padrão de tela 'Cadastro detalhado' do IDEAGRI e navegue mais 

facilmente no sistema 

por IDEAGRI 

 

O Software IDEAGRI é operado através de diversas janelas referentes aos seus aplicativos. Tais janelas 

possuem uma padronização que, ao ser conhecida pelo usuário, possibilita uma navegação mais rápida 

e fácil através dos recursos do sistema. A dica, que aborda a tela ‘Cadastro detalhado’ faz parte da série 

'Conheça o padrão das telas do IDEAGRI', composta de 7 publicações – 

clique aqui e confira a lista completa. 

A navegação nas telas IDEAGRI pode ser bastante otimizada através do uso de teclas de atalho. Para 

conhecê-las, leia a dica 'Ganhe tempo no lançamento de dados. Conheça as principais teclas de atalho 

do IDEAGRI'. 

Em janelas do tipo 'Cadastro Detalhado', há duas abas verticais que indicam a tela que está sendo 

exibida: 

 

 

Quando esta aba está selecionada, o usuário encontra-se na tela de filtragem e listagem dos dados. 

 

Quando esta aba está selecionada, o usuário encontra-se na tela de inserção de novos cadastros ou de 

edição de dados previamente cadastrados. 

Ao serem abertas, as janelas deste tipo de padrão mostram a listagem dos registros e importantes 

ferramentas de apoio. Vejamos a tela de cadastro animal, na Aba 'Listagem': 

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1028#serie
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=321
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=321
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Seleção de Dados: contempla diversos campos para a escolha de critérios de 

filtragem. 

Nesta área, temos o Botão 'Filtrar', utilizado para a pesquisa de dados cadastrados de 

acordo com os critérios escolhidos. Este botão se repetirá em diversas rotinas do 

sistema, agilizando a busca dos dados. 

 

Temos também o Botão 'Mais Filtros', que permite selecionar diversos outros critérios 

de filtragem de animais. 

 

 

 

 

 

Grid: nele aparecem os resultados da pesquisa realizada com base na filtragem 

aplicada. 

 

 

 

Área inferior: contempla ferramentas importantes para a manipulação dos dados. 
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Devido ao volume de dados que podem ser inseridos numa tela de 'Cadastro Detalhado', este tipo de 

padrão também conta com Barras Deslizantes para facilitar a categorização de informações importantes 

sobre a rotina em questão. Para acessar o conteúdo das demais barras, basta clicar sobre o seu título. 

Por exemplo, veja que na janela de cadastro de associações de raça, temos a barra dos dados gerais. 

 

 

 

 

 

 

Barra Deslizante 'Dados Gerais' aberta para o cadastramento de novos dados. 

 

 

  

Barras Deslizantes 'Raças', 'Criadores', 'Endereço' e 'Logotipo', recolhidas. 

 

Como outro exemplo de tela do tipo 'Cadastro Detalhado', veja a janela 'Clientes, fabricantes e 

fornecedores': 
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Para incluir dados neste padrão de tela, basta clicar no botão 'Incluir' e acrescentar as 

informações pertinentes. 

 

 

 

  

Campos em amarelo são de preenchimento obrigatório. 

Não se esqueça de gravar as informações cadastradas ou editadas. 

 

 

 

 

 

Para excluir algum dado cadastrado, selecione a coluna 'Ação' correspondente ao item 

a ser apagado e depois clique em 'Excluir'. Atenção! Não é possível excluir um registro 

que já esteja sendo utilizado em qualquer ponto do sistema, isto é, que esteja 

vinculado a algum lançamento já realizado. Isso garante a consistência do banco de 

dados e está presente não apenas nas telas de cadastros detalhado, como em todo o 

sistema. 

 

 

Uma funcionalidade importante, presente em todos os padrões, é a exportação do 

conteúdo das telas para arquivos no formato CSV, que trazem os dados tabelados e 

podem ser abertos como planilhas do Excel. 

Saiba mais através da dica: 'Exporte os dados das telas do IDEAGRI diretamente para 

csv e abra no Excel sem se preocupar com formatos'. 

 

Série de dicas 'Conheça o padrão das telas do IDEAGRI'  

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=65
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=65
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Tela 

CONSULTA 

Utilizado para uma simples conferência de dados padrões, 

pré-cadastrados no sistema. Nas telas que utilizam este 

padrão não é possível incluir, excluir ou mesmo editar os 

dados. As rotinas do sistema que utilizam esse padrão de 

tela são vinculadas a outras rotinas. 

Para acessar a dica 

clique aqui  

Tela 

CADASTRO 

SIMPLES 

Permite, de maneira simples e rápida, a inclusão, 

conferência, edição e exclusão de dados. Na maioria das 

rotinas que utilizam este padrão de tela, os dados 

cadastrados serão utilizados posteriormente por outras 

rotinas do sistema. 

Para acessar a dica 

clique aqui  

Tela 

CADASTRO 

DETALHADO 

Possibilita a consulta, inclusão, edição e exclusão de 

informações. Este padrão possui várias funcionalidades e 

campos para lançamentos, permitindo registros mais 

completos, confiáveis e práticos. 

Você está aqui 

Tela 

IMPORTAÇÃO DE 

DADOS 

Ocorre em rotinas que viabilizam a importação, para o 

IDEAGRI, de dados provenientes de outras fontes. 
Em breve 

Tela 

MOVIMENTAÇÃO 

DE DADOS 

Facilita o trabalho de transferência, migração de dados entre 

categorias, estágios, classificações, pois conta com uma 

funcionalidade prática de movimentação de dados. 

Em breve 

Tela 

LANÇAMENTO 

DIRETO 

Permite a inclusão de dados de maneira ágil no grid de 

lançamentos, que é a área central das janelas IDEAGRI. 
Em breve 

Tela 

LANÇAMENTO 

COLETIVO 

Viabiliza a inserção dos dados por meio de um grid que 

contém inúmeros campos com o objetivo de tornar mais 

completo o lançamento das informações referentes a cada 

rotina. 

Em breve 

 

 

 

  

http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1026
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1026
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1027
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1027
http://ideagri.com.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1028#topo
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Especialista aponta 2014 como o ano da “grande virada” do Brasil  

por Agrolink com informações de assessoria 

 

“A grande virada desenvolvimentista no Brasil, tudo indica que ocorrerá a partir de 2014 e 2015”. A 

avaliação é do consultor de agronegócios e colunista da Agrolink, Climaco Cezar de Souza. 

Segundo ele, “muitos empresários nacionais e algumas multinacionais sérias também já perceberam isto 

e estão construindo grandes projetos ou expandindo os antigos em parcerias com governos, empresas 

nacionais ou em projetos próprios. Também há uma correria por novas e boas oportunidades, sobretudo 

no Centro-Norte, Nordeste e áreas vizinhas aos novos poços de petróleo/gás, e que já estão aparecendo”. 

Climaco contrapõe aos críticos que creditam o movimento a algum interesse político: “Por que as grandes 

multinacionais, e algumas empresas internas, estão muito acreditando e investindo tanto no brasil, ou 

nos prospectando intensivamente, nos últimos meses/anos? Será que irão, ou pretendem, injetar tantos 

recursos apenas como apoio político a algum possível candidato? Alguém tem ido atrás delas, exceto 

suas filiais e representantes no brasil? ou já descobriram que chegou a nossa hora? O que elas sabem, 

que não sabemos e/ou pouco acreditamos?”. 

De acordo com o consultor, “há em implantação/expansão, até rápidas, mais de 10 mil obras de infra-

estrutura, logística, mobilidade urbana, saneamento, mineração, petrolífera/gás, eletrificação, energias 

alternativas, telefonia, internet, saúde, habitação, esportes, turismo, educação, lazer, shoppings, 

aeroportos, expansão e novas fábricas privadas, expansão e novas agroindústrias, expansão e novos 

cultivos e diversas outras obras. Quem viaja muito pelos estados, inclusive pela área rural, comprova 

isto, diuturnamente”. 

Ele avalia que o fenômeno é semelhante ao ocorrido na China e na Índia, porém aponta diferenças: “O 

Brasil já é um grande canteiro de obras [...] de forma progressiva e até mais consistente em longo prazo 

do que neles, [uma] vez que ainda temos muitos recursos naturais, muitos minerais estratégicos e 

muitas ótimas terras a bem explorar sustentavelmente no agronegócio”. 

 

Climaco Cezar de Souza 

Aviso aos pessimistas de plantão, inclusive para alguns empresários nacionais: POSSIVELMENTE, HÁ EM 

IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO, ATÉ RÁPIDAS, MAIS DE 10 MIL OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, LOGÍSTICA, 

MOBILIDADE URBANA, SANEAMENTO, MINERAÇÃO, PETROLÍFERA/GÁS, ELETRIFICAÇAO, ENERGIAS 

ALTERNATIVAS, TELEFONIA, INTERNET, SAÚDE, HABITAÇÃO, ESPORTES, TURISMO, EDUCAÇÃO, 

LAZER, SHOPPINGS, AEROPORTOS, EXPANSÃO E NOVAS FÁBRICAS PRIVADAS, EXPANSÃO E NOVAS 

AGROINDÚSTRIAS, EXPANSÃO E NOVOS CULTIVOS E DIVERSAS OUTRAS OBRAS. Quem viaja muito 

pelos Estados, inclusive pela área rural, comprova isto, diuturnamente.  

“O BRASIL JÁ É UM GRANDE CANTEIRO DE OBRAS, AINDA NEM TANTO COMO NA CHINA E NA ÍNDIA, 

MAS, DE FORMA PROGRESSIVA E ATÉ MAIS CONSISTENTE EM LONGO PRAZO DO QUE NELES, VEZ QUE 

AINDA TEMOS MUITOS RECURSOS NATURAIS, MUITOS MINERAIS ESTRATÉGICOS E MUITAS ÓTIMAS 

TERRAS A BEM EXPLORAR SUSTENTAVELMENTE NO AGRONEGÓCIO”.  

PORQUE AS GRANDES MULTINACIONAIS, E ALGUMAS EMPRESAS INTERNAS, ESTÃO MUITO 

ACREDITANDO E INVESTINDO TANTO NO BRASIL, OU NOS PROSPECTANDO INTENSIVAMENTE, NOS 

ÚLTIMOS MESES/ANOS? SERÁ QUE IRÃO, OU PRETENDEM, INJETAR TANTOS RECURSOS APENAS COMO 

APOIO POLÍTICO A ALGUM POSSÍVEL CANDIDATO? ALGUÉM TEM IDO ATRÁS DELAS, EXCETO SUAS 

FILIAIS E REPRESENTANTES NO BRASIL?? OU JÁ DESCOBRIRAM QUE CHEGOU A NOSSA HORA? O QUE 

ELAS SABEM QUE NÃO SABEMOS E/OU POUCO ACREDITAMOS? 
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A grande virada desenvolvimentista no Brasil, tudo indica que ocorrerá a partir de 2014 e 2015, com ou 

sem as “fundamentais” Agências de Rating externas e os Governos estrangeiros deixando, querendo ou 

espionando (exceto os parceiros China e alguns da Europa). Muitos empresários nacionais e algumas 

multinacionais sérias também já perceberam isto e estão construindo grandes projetos ou expandindo 

os antigos em parcerias com governos, empresas nacionais ou em projetos próprios. Também há uma 

correria por novas e boas oportunidades, sobretudo no Centro-Norte, Nordeste e áreas vizinhas aos 

novos poços de petróleo/gás, e que já estão aparecendo aos montes. REALMENTE, AGORA VAI. CHEGOU 

A NOSSA VEZ.  

Em 2014 e 2015 devem ser completadas ou inauguradas MILHARES de obras de médio e grande porte 

(boa parte privadas, indicando que eles acreditam muito mais), fundamentais para modernizar e agilizar 

o País, também reduzindo bastante o chamado “Custo Brasil”. Vejamos algumas principais públicas, 

privadas ou sob concessões/parcerias: 

Grandes obras pelo Governo Federal: Ferrovia Norte-Sul de Itaqui-MA a Anápolis-GO e parte de sua 

extensão de Anápolis a Estrela d’Oeste-SP; Ferronorte em Cuiabá; Parte da Ferrovia Transnordestina; 

Parte da Ferrovia FIOL entre Barreiras e Ilhéus; expansão/duplicação da Ferrovia de Carajás; parte da 

Transposição do Rio São Francisco; parte da Adutora do Agreste no PE (1.300 km) e finalização da 

Adutora do Pajeú no PE (195 km); conclusão do Canal do Sertão com 250 km no AL; conclusão da 

almejada Rodovia Cuiabá-Santarém (inclusive acesso ao porto de Miritituba); diversas novas rodovias e 

duplicação e/ou renovação das antigas, inclusive privatizadas; duas mil agências da CEF; cerca de 2.000 

pequenas e médias obras de saneamento e escolas previstas no PAC 2; cerca de 1,5 milhão de novas 

moradias (quase zerando o déficit habitacional do País); cerca de 400 mil novas ligações urbanas e rurais 

do Programa Água e Luz para Todos, muito ampliando as demandas e, praticamente, “zerando” o elevado 

déficit anterior; Diversos VLT; 

Grandes e médias obras pelos Governos Estaduais e Municipais: diversas estações do metrô em São 

Paulo; centenas de novos hospitais e pronto-socorros; milhares de quilômetros de novos esgotos, redes 

de água, de calçamentos e de novas escolas (inclusive reformas e ampliações); centenas de aterros 

sanitários e/ou usinas para coleta, classificação de reciclados e tratamento do lixo urbano e rural para o 

pleno atendimento da Lei 12.305/2010; 

Petróleo e gás: Implantação e início de exploração de parte do campo de Libra no pré-sal; início de 

construção intensiva de novas plataformas e de equipamentos a prospecção/instalação dos novos 

campos marinhos PETROBRAS de SE (gigante), RN (novo pré-sal), PA, SP (Santos) mais terrestres no 

interior da PB e CE; Instalação de campos gigantes de gás no MA e MG; 

Novos Portos gigantes e TUP, fundamentais para os escoamentos atualmente colapsados: Super Porto 

do Açu-RJ; Super Porto Sudeste em Itaguai-RJ; novo TEGRAN gigante da VALE em Itaqui-MA (capaz de 

estocar até 10% da safra total Brasil); novo terminal Coopersucar em Santos-SP; instalação de pelo 

menos 30 TUP - Terminal de Uso Privado; montagem e entrega de dezenas de pólos ferroviários e 

rodoviários vizinhos aos portos marítimos e ferrovias; 

Início das explorações das minas de ferro da Bamin na região de Caitité-BA; da Honbridge na região de 

Salinas-MG; da VALE em Porteirinha-MG; da Vetria/ALL em Corumbá-MS (gigante); da AngloAmerican 

no centro de MG (Guanhães e Conceição do Mato Dentro), inclusive do minereoduto até o Super porto 

do Açu-RJ; 

Hidroelétricas, PCH de pequeno e médio porte e Eólicas/Solares: Cerca de 30 novas e inauguração de 

diversas turbinas nas antigas; aproximadamente 20 novos parques eólicos no CE, RN, PI, BA, RS e SC; 

Instalação de parque solar no CE e SP; 

Fábricas de aviões e helicópteros: parte da Saab (Gripen) em São Bernardo Campo-SP; Helicópteros da 

Avio em Maringá-PR; da AgustaWestland/EMBRAER em São José Campos-SP; da Eurocopter em Itajubá-

MG; da Russian/Rostekh/Odebrecht no RJ e da Enstrom Helicopter/Defense no MS; 

Novas fábricas de automóveis, caminhões, ônibus, tratores/colheitadeiras e componentes: Mercedes 

Benz, GM, BMW, Honda, Nissan, Toyota, Land Rover, JAC, Chery, Kia, Geely, Navistar, Paccar, FIAT (PE); 

Foton Aumark, Mahindra, Yunlihong, Metro-Shacman, Sinotruck, Changan, Volvo Mac-Renault, Caio 

Induscar, Comil, IBRAVA, BYD Motors, Daedong, LS Tractor, Budny, Dunlop, Borgwarner; 
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Fábricas de motocicletas de pequeno e médio porte: cerca de 12 novas fábricas; 

Novas fábricas de Alimentos, de outras agroindústrias e de pontos de fast-food: Unilever, Seletti, Coamo, 

Kimberly Clark, McDonalds, Americanas, GAP, Zoomlion Cifa, Vestcasa; 

Grandes processadoras de etanol da Raizen, da Cosan e da Coagro; 

Grandes Obras privadas ou sob concessão: novos aeroportos e expansão dos antigos; pelo menos 5 

novas ZPE - Zonas de Processamento de Exportações; novos estádios para a Copa e diversos novos 

centros olímpicos para a Olimpíada; cerca de 150 novos shoppings, malls e outlets de médio e grande 

porte; cerca de 200 novos hotéis e resorts de médio e grande porte; centenas de novas faculdades 

especializadas; dezenas de novos colégios técnicos, inclusive PRONATEC. 
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Avanços recentes da pesquisa cafeeira estão na internet  

por Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 

Está acessível, no site da Embrapa Café, os artigos da mais nova edição da revista Coffee Science (vol. 

8, nº 2 – 2013). A revista é uma publicação quadrimestral que tem por objetivo publicar artigos originais 

completos que contribuam para o desenvolvimento da cafeicultura nas diferentes áreas. Criada por 

pesquisadores do Consórcio Pesquisa Café , com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais (Fapemig) e do Polo de Excelência do Café (PEC/Café), a publicação é editada pela 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), instituição participante do Consórcio, cujo programa de pesquisa 

é coordenado pela Embrapa Café. 

 

 

 

CLIQUE AQUI E FAÇA O DOWNLOAD DA REVISTA EM PDF 

 

 

Atualmente, cerca de 150 países acessam a revista via internet. Além disso, a revista técnico-científica 

divulga artigos originais completos, elaborados por membros da comunidade científica nacional e 

internacional, nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciência dos Alimentos e Ciências 

Sociais Aplicadas. 

Conteúdo - Nesta edição, entre outros temas, são apresentadas as funções de produção do cafeeiro 

irrigado e sob diferentes densidades de plantio. Observou-se que o uso da irrigação proporcionou 

aumentos expressivos de produtividade de café beneficiado em cultivos adensados. Também pode ser 

conferida pesquisa sobre comportamento agronômico de progênies e cultivares de cafeeiro com 

resistência específica à ferrugem. Os resultados obtidos permitem verificar a existência de variação entre 

as progênies e cultivares quando as características são avaliadas de forma isolada. As informações desse 

trabalho podem subsidiar os programas de melhoramento com finalidades específicas, ao possibilitar a 

escolha adequada de genitores. Neste número da revista há ainda trabalho sobre microscopia eletrônica 

de varredura de grãos de café submetidos a diferentes formas de processamento e secagem. Nele, 

verificou-se que os cafés preparados por via seca apresentaram maior desestruturação dos componentes 

celulares do que os cafés despolpados, bem como maior tempo de exposição desses cafés ao processo 

de secagem. 

Consolidação - A partir de 2013, a Coffee Science passou a ser publicada com periodicidade trimestral, 

ampliando sua inserção com artigos de grande interesse da comunidade acadêmica que trata da 

temática. Além disso, no último sistema de avaliação de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 

Pessoal de Nível Superior (Qualis-Capes), do Ministério da Educação – MEC, a revista científica do 

Consórcio Pesquisa Café avançou na classificação de qualidade. Na atualização do “Qualis Periódicos”, 

utilizada para fins da Avaliação Trienal 2013 (referente ao período 2010-2012), o periódico conquistou 

o extrato B1 na área de Ciências Sociais (Administração, Ciências Contábeis e Turismo). 

http://www.sapc.embrapa.br/index.php/start-download/revista-coffee-science/947-revista-coffee-science-vol.-8-n-2-2013
http://www.sapc.embrapa.br/index.php/start-download/revista-coffee-science/947-revista-coffee-science-vol.-8-n-2-2013
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Indexação – A revista Coffee Science hoje está indexada ao AGRIS-FAO (International Information 

System for the Agricultural Sciencesand Technology), AGROBASE-IBICT (Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia), Latindex (Sistema Regional de Informaciónen Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal), CAB Abstracts (CABI – Common wealth 

Agricultural Bureaux International), Scientific Commons (University of St. Gallen – Switzerland), Scopus-

Elsevier, Periódicos Capes, Agricola (USDA – National Agricultural Library) e na Wageningen UR Digital 

Library. 

 

 


