
O software de 
gestão agropecuária

usado por 5 mil
Adotado pelos maiores produtores rurais do país, o sistema Ideagri oferece 
tecnologias inovadoras, completas, flexíveis e de baixo investimento, com 
o melhor suporte do mercado, para simplifi car e informatizar as rotinas e 
os processos de gestão de propriedades rurais e rebanhos. O Ideagri ajuda 
você a tomar decisões certas, a ter uma gestão estratégica e profi ssional e 
aumentar sua produtividade, competitividade e lucro. Venha para o Ideagri!

O Melhor Suporte do Brasil.

fazendas no Brasil. 



Acesse o site da Ideagri 
e veja mais depoimentos 

de clientes Ideagri.

Ideagri:
quem usa indica.

“Usamos 
o Ideagri há 

3 anos e estamos 
muito satisfeitos. Ele nos 

fornece praticamente todas as 
ferramentas que necessitamos 
para o negócio do leite. Destaco 
o atendimento como o principal 

ponto positivo.”

Eduardo Xavier
Granja 4 Irmãos
Rio Grande (RS)

“Contratamos o Ideagri 
para melhorar a análise dos 

índices zootécnicos da fazenda. 
O ganho de tempo, o suporte e a 

confi ança dos dados impressionam 
nesse software. O atendimento on-

line é rápido e efi caz.“

Reinaldo Carlos Figueiredo
Fazenda Figueiredo

Cristalina (GO)

“Toda a 
nossa equipe usa o 

Ideagri diariamente como 
instrumento de planejamento 

e gestão. Quem não tem dados, 
quem não tem números, não tem 
informações, não consegue gerir.” 

Antônio Maciel Neto
Fsl Angus 
Itu (SP)

“O Ideagri nos ajudou 
bastante a fazer a conexão entre 
o escritório e a parte de campo, a 

unir a parte de controle zootécnico 
com o fi nanceiro.”

Daniel Anelli
Fazenda Santa Marta 

Uberaba (MG)

“O Ideagri 
permite uma visão 

ampla da fazenda e é fácil de 
ser usado. Ele foi fundamental 

para a gente se organizar, entender 
nossas defi ciências e trabalhar nos 
indicadores que estavam aquém do 
objetivo. E seu custo é muito baixo.”

Thiago Bianchi Silveira 
Fazenda Xapetuba 
Uberlândia (MG)

Confi ra a opinião de quem 
utiliza o software Ideagri.

www.ideagri.com.br


