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AUMENTO DA LUCRATIVIDADE
Saber para onde o seu dinheiro está  indo é o primeiro 
passo para reduzir seus custos e aumentar a lucratividade. 
O IDEAGRI permite que você gerencie a aplicação dos 
recursos em todas as áreas e tome, de forma antecipada, 
decisões estratégicas.

MAIOR CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES
O IDEAGRI é uma ferramenta de acompanhamento das 
atividades e rotinas programadas, bem como de 
avaliação de resultados obtidos, tanto em relação à 
produção animal e agricultura quanto à gestão 
econômica e financeira.

Assinar o IDEAGRI significa contar sempre com uma 
equipe altamente qualificada, focada na excelência do 
atendimento e na busca constante do aprimoramento 
do sistema. Isso torna sua empresa mais forte, mais 
competitiva e mais preparada para o futuro.

TECNOLOGIA E ATENDIMENTO INOVADORES

QUEM USA,
INDICA!

Oferecemos soluções completas
e flexíveis para a gestão

 informatizada do agronegócio

THIAGO BIANCHI SILVEIRA, FAZENDA XAPETUBA, UBERLÂNDIA - MG
"O IDEAGRI permite que a gente tenha uma visão muito grande da fazenda e é 
um sistema muito fácil de ser trabalhado. Foi fundamental para que a gente 
pudesse se organizar, entender as nossas deficiências, trabalhar nos indicadores 
que estavam aquém do objetivo. Pela importância do sistema para a fazenda, 
seu custo é muito baixo."

EDUARDO XAVIER - GRANJAS 4 IRMÃOS S/A, RIO GRANDE - RS
"A eficiência da equipe IDEAGRI impressiona!"

BEATRIZ AMORIN DOS REIS - KIWI PECUÁRIA - SILVÂNIA - GO
"O IDEAGRI deu um salto de qualidade nos processos de gestão de nossa 
empresa. Além do mais, o suporte é muito bem preparado e sempre disponível 
para um bom atendimento."

CÁSSIO CAMARGOS, CONSULTOR TÉCNICO
"O IDEAGRI é um software de gestão zootécnica e financeira de fazendas de 
leite, enriquecido com uma equipe inovadora, prestativa, competente, atenciosa 
e, mais do que isso, apaixonada pelo excelente atendimento e, mais ainda, pela 
entrega do resultado."

LUCIANO LACERDA - FAZENDA LAGOA DO SERVO, CÁCERES - MT
"Tenho orgulho em usar o IDEAGRI e nenhum receio em continuar indicando!"

REINALDO CARLOS FIGUEIREDO, FAZENDA FIGUEIREDO, CRISTALINA - GO
"O ganho de tempo aliado ao suporte e a confiança dos dados são alguns dos 
fatores que mais impressionam no IDEAGRI. Outro ponto forte é o atendimento 
on line, muito rápido e eficaz."

SELSO RODRIGUES - FAZENDA BOM JESUS, NATAL - RN
"Estou muito satisfeito com o atendimento. A equipe de apoio e treinamento é 
excelente. Estão sempre bem informados, muitos educados e com uma excelente 
clareza nas informações passadas."

RICARDO BERTOLA, CONSULTOR TÉCNICO - ALTA GENETICS
"O IDEAGRI dá ao produtor e ao técnico a oportunidade de ter a fazenda "na 
mão", com informações fidedignas, que na verdade tornam-se tomadas de 
atitudes e de decisões valorosas. Isto tudo por muito pouco. Cada dia temos 
que administrar melhor o nosso negócio. O IDEAGRI facilita muito este trabalho. 
Melhor ainda: ele torna isto possível. É usar para perceber o tempo perdido."

MAURÍCIO SILVEIRA COELHO, FAZENDA SANTA LUZIA, PASSOS - MG
"Sem dúvida alguma, o IDEAGRI tornou-se o melhor programa gerencial de 
bovinos disponível no mercado brasileiro, e conta com o diferencial de ter uma 
equipe sempre aberta a sugestões para aprimoramento do programa. O IDEAGRI 
é, para nós, hoje, muito mais que um programa zootécnico, É UMA FERRAMENTA 
DE GESTÃO!"

CORTE
LEITE GESTÃO

AGRICULTURA

www.ideagri.com.br

5 BONS MOTIVOS PARA USAR 
O SOFTWARE IDEAGRI

CLIENTES
Os Sistemas IDEAGRI estão implantados em diversas 
empresas rurais, amplamente distribuídas pelo Brasil, com 
diferentes perfis e tipos de atividades. Confira alguns 
depoimentos de Clientes IDEAGRI:

Rua Santa Fé, nº 100, conj 203, Sion
Belo Horizonte/MG, CEP: 30320-130

comercial@ideagri.com.br
(31) 3344-3213 - (31) 99272-8302

USUFRUA VOCÊ TAMBÉM DESSES 
BENEFÍCIOS: VENHA PARA O IDEAGRI!
Os planos de serviços IDEAGRI foram estruturados visando 
atender às demandas dos clientes de forma eficiente e 
otimizada:
- para proprietários - que manipulam diretamente os dados das 
fazendas ou têm equipe própria para tal;
- para técnicos - que utilizam o sistema para gerir diversas 
propriedades assistidas.

Faça contato com nossa equipe e receba uma proposta 
personalizada, sem compromisso. Temos um plano do tamanho da 
sua necessidade!

O IDEAGRI, disponibiliza a comparação de índices 
zootécnicos entre empresas rurais. O BENCHMARKING 
oferece indicativos relevantes dos pontos de 
estrangulamento dos sistemas de produção, tornando 
possível que você adote as melhores práticas.

JANELA PARA O MERCADO

VISÃO TOTAL DOS NEGÓCIOS
Informação é a chave para o sucesso. Com informações 
operacionais, gerenciais e estratégicas do negócio, através 
da ampla gama de relatórios e indicadores do IDEAGRI, 
você é capaz de tomar decisões de forma mais precisa, 
rápida e direcionada para o aumento de resultados.


