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Fazenda em Varzelândia / MG
Trabalho do Rehagro Consultoria
em Produção de Gado de Corte
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Curso prático e aplicável com professores que vivenciam a rotina das fazendas e trazem conceitos atuais,com o objetivo
de ampliar o resultado financeiro das propriedades.

Público alvo:

Proprietários, gerentes de fazendas de gado
de corte, técnicos agrícolas e estudantes.

Formato do curso:

9 encontros mensais de 2 dias (Sextas-feiras
e Sábados) de 08:00 às 18:00.

Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•

Aumento na produção
Melhoria nos índices produtivos da fazenda
Incremento no resultado financeiro do negócio
Melhoria na gestão e administração da fazenda
Maior aproveitamento dos pontos fortes da fazenda
Aplicação de ações que geram resultados

Programa do curso:
MÓDULO 1 - 24 e 25 de Agosto de 2018
Gerenciamento de Pessoas e Equipes
• Discutir aspectos práticos do gerenciamento da rotina de trabalho em uma propriedade de pecuária de corte
• Compreender os processos de liderança
• Modelos mentais
• Escada da inferência
• Gerência e Liderança
• Desenvolvimento interpessoal
• Gestão de cargos: divisão de tarefas e responsabilidades
• Ferramentas gerenciais Rotina de trabalho, Checklist, Espinha de peixe/ 3Q 1 POC, Agenda Macro
MÓDULO 2 - 28 e 29 de Setembro de 2018
Gerenciamento da Sanidade em Pecuária de Corte
• Discussão sobre as principais enfermidades que acometem bovinos de corte em diferentes categorias
• Estratégias para implantação de um programa de controle sanitário do rebanho
• Aplicação e discussão de um calendário sanitário para bovinos de corte
MÓDULO 3 - 26 e 27 de Outubro de 2018
Gerenciamento da Nutrição e da Alimentação em Pecuária de Corte
• Discutir os aspectos nutricionais do sistema de produção com foco gerencial
• Estratégias para escolha e aquisição de insumos para alimentação do rebanho
• Cuidados no armazenamento de insumos utilizados na alimentação animal
• Suplementação mineral de rebanhos de corte
• Suplementos múltiplos e concentrados utilizados na alimentação de bovinos de corte

MÓDULO 4 - 23 e 24 de Novembro de 2018
Controle financeiro (fluxo de caixa e custo de produção)
• Despertar a consciência da importância e do potencial da utilização do controle financeiro no
gerenciamento do negócio, apresentando as bases para implantação em fazendas de corte.
• Métodos de implantação do controle financeiro na gestão da atividade
MÓDULO 5 - 14 e 15 de Dezembro de 2018
Gerenciamento da produção de forragens
• Discutir estratégias que garantam a produção de forragens em quantidade e qualidade adequada,
de maneira economicamente viável
• Compreender a importância da definição do sistema de produção e apresentar bases para discutir a definição de cada sistema
• Gestão do planejamento forrageiro sob os aspectos quantitativo e qualitativo
• Dimensionamento e ajuste da capacidade de suporte das propriedades
• Uso de cercas eletrificadas e alternativas para intensificação do uso das pastagens.
• Gerenciamento do estoque forrageiro de uma propriedade de pecuária de corte
MÓDULO 6 - 18 e 19 de Janeiro de 2019
Sistemas de Produção em Pecuária de Corte- Gestão do melhoramento genético do rebanho
• Bases para o planejamento do sistema de produção em pecuária de corte
• Discussão sobre diferenças entre sistemas
• Apresentação de premissas que dão suporte para definição do sistema
• Sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo de produção de bovinos de corte
• Análise de fatores que interferem com o resultado
• Estratégias de seleção e melhoramento genético
• Aspectos a serem considerados na escolha de touros, aquisição de material genético
e definição de estratégias de cruzamento em pecuária de corte
• Análise de adequação de programas de seleção x sistemas de produção
MÓDULO 7 -15 e 16 de Fevereiro de 2019
Gerenciamento da Reprodução em Pecuária de Corte
• Preparar o participante para atuar no gerenciamento da eficiência reprodutiva
• Discussão de parâmetros de avaliação e índices de eficiência reprodutiva em pecuária de corte
• Discutir a importância de programas de seleção e melhoramento genético e as estratégias de
melhoramento e adequação genética em diferentes sistemas de produção
• Discutir critérios para avaliação de desempenho reprodutivo durante a estação de monta
• Gerenciamento e manejo da reprodução em sistema de monta natural e na Inseminação Artificial
• Levantamento ginecológico e interpretação de resultados
• Práticas de manejo que resultam em incremento da eficiência reprodutiva em gado de corte
• Levantamento e interpretação de índices reprodutivos
Continua

MÓDULO 8 - 22 e 23 de Março de 2019
Integração Lavoura-Pecuária
• Discutir o sistema de integração lavoura-pecuária no centro-oeste brasileiro
• Benefícios, dificuldades e abordagens utilizadas dentro da nutrição de bovinos, fertilidade do solo e produção de grãos
MÓDULO 9 - 26 e 27 de Abril de 2019
Gestão do patrimononio em transferencias vitais e comercias
• Discutir sobre várias estrategias tributárias e emocionais que envolve o processo de sucessão
• Atividades práticas em sala de aula, discussão sobre principais problemas familiares envolvidos no processo
• Apresentar soluções que garanta a segurança do seu patrimonio.

Visando o aperfeiçoamento e o cumprimento do programa do curso, o Rehagro poderá alterar conteúdo, corpo docente
e/ou inverter a ordem de aulas, desde que não haja ônus financeiro para o aluno, nem redução da carga horária total.

Depoimento de Ex-Aluno:
“Eu me surpreendi com o tanto que estou aprendendo nesta parte de gestão de toda
a cadeia da pecuária de uma fazenda de corte, eu recomendo para qualquer um que
esteja na área a fazer o mesmo, pois a gente sempre acha que sabe alguma coisa mas a
gente aprende a cada dia com o pessoal do Rehagro.”
Wagner Romero , Médico Veterinário - Xinguara / PA

7 Estados
16 Turmas
592 Alunos

Avaliações dos alunos sobre o curso:

9,1

9,2

99%

Nota média
da aula

Aplicabilidade
do curso

dos alunos indicariam
o curso a um amigo.

Mais informações:

www.rehagro.com.br - rehagro@rehagro.com.br - (31) 3343-3800

Realização:

Parceria

