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Fazenda em Varzelândia / MG
Trabalho do Rehagro Consultoria
em Produção de Gado de Corte
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Curso de Capacitação

Gestão na Pecuária de Corte
Aracaju/ SE

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

Diferenciais do programa:
• Exercícios práticos e estudos de casos com dados
reais de fazendas
• Conteúdo e ferramentas aplicáveis à realidade do
participante
• Foco no aprendizado de como liderar e se
relacionar com pessoas
• Curso aplicado em 7 estados, com mais de 500 alunos

Formato do curso:

9 encontros mensais de 2 dias
(quintas-feiras e sextas-feiras) 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
• Aumento da capacidade de relacionar e liderar
• Maior aproveitamento dos pontos fortes da fazenda
• Aplicação de ações que geram resultados

Programa do curso:
Módulo 1 - 30 e 31 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
Módulo 2 - 20 e 21 de Setembro 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
• Mostrar ferramentas (planilhas e softoware) de auxilio nos controles de fluxo de caixa e avaliação econômica
de propriedades

Módulo 3 - 04 e 05 de Outubro de 2018 - Gerenciamento da Nutrição em Pecuária de
Corte em Sistemas a Pastos, Semi confinados e Confinados
• Discutir os aspectos nutricionais do sistema de produção com foco gerencial
• Discutir aspectos práticos do gerenciamento da rotina em confinamentos de bovinos de corte
• Estrategias nutricionais adotadas de acordo fase do confinamento, infraestrutura necessárias, instalações, principais dietas e
insumos utilizados
• Avaliação de ganho de peso de acordo grupo genéticos
• Estratégias Nutricionais a pasto
• A importância do confinamento na rentabilidade de fazenda de corte
• Suplementos múltiplos e concentrados utilizados na alimentação de bovinos de corte
Módulo 4 - 08 e 09 de Novembro de 2018 - Gerenciamento da Produção de Forragens
• Discutir estratégias que garantam a produção de forragens em quantidade e qualidade adequada, de maneira economicamente viável
• 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 5 -13 e 14 de Dezembro de 2018 - 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
Módulo 6 - 10 e 11 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
• Discussão sobre como diagnosticar problemas dentro do sistema e atuar sobre eles
• Entendimento de estrategias importantes onde o gestor pode se posicionar.
• Estratégias de seleção e melhoramento genético
• Aspectos a serem considerados na escolha de touros, aquisição de material genético e definição de estratégias de cruzamento
Continua

Módulo 7 - 07 e 08 de Fevereiro de 2019 - 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 8 - 14 e 15 de Março de 2019 - Integração lavoura-pecuária
• Discutir sobre sistema de integração Lavoura Pecuária e sua vantagens para o sistema de pecuária de corte no nordeste do brasil
• Discorrer sobre resultados econômicos de sistemas de integração lavoura e pecuária no brasil
• Benefícios, dificuldades e abordagens utilizadas dentro da nutrição de bovinos, fertilidade do solo e produção de grãos
Módulo 9 - 11 e 12 de Abril de 2019 - Gestão do aprendizado no curso
• O papel do lider no negocio, a importância da execução do aprendizado
• Auto-avaliação e ações geradoras de mudança
• Agenda macro
• Contextualização do curso como um todo

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.

7 Estados
16 Turmas
592 Alunos

Avaliações dos alunos sobre o curso:

9,1

9,3

99%

Nota média
da aula

Aplicabilidade
do curso

dos alunos indicariam
o curso a um amigo.

Depoimento de Ex-Aluno:
Depoimento de Ex-Aluno:
“O curso veio agregar muito no nosso trabalho com os clientes, principalmente na parte
de coleta de dados e auxilio na gestão dos produtores, que no nosso modo de ver é o
gargalo da pecuária hoje que muitos deles não tem informação. Este curso esta nos
ajudando a amparar os clientes para terem uma melhor visão do seu próprio negócio”
Fabrício Molina , Sócio Proprietário FF Consultiria - Maraba / PA
Matheus Cavalcanti , Médico Veterinário, PROVET - Xinguara /PA

Mais informações:

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

Parceria:

Realização:

