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1. Introdução 

A tomada de decisões quando da implantação de políticas no setor 
agropecuário exige por parte dos órgãos governamentais e de pesquisa, a 
obtenção e processamento de informações gerais sobre o setor agropecuário e 
detalhadas a respeito da atividade envolvida. 

No Brasil, este tem sido um dos problemas que produtores, ôrgãos 
governamentais e de pesquisa vêm encontrando para a orientação de suas 

ações. 
Buscando dar ao produtor melhores condições de avaliar o desempenho da 

sua suinocultura, e aos técnicos da assistência técnica privada ou do governo 
de prestar melhores serviços aos seus assistidos, o CNPSA desenvolveu o 
A TEPROS. 

Visando tornar o software ainda mais útil para os produtores e técnicos, 
desenvolveu-se uma segunda versão. 

Nesta nova versão o A TEPROS permite cadastrar as coberturas, 
possibilitando avaliar além das fêmeas, também o desempenho dos machos. 

Pode-se emitir relatórios mensais de compras, vendas, perdas e 
trans ferências de animais, coberturas, partos, desmames, etc. Desta forma, 
pode-se acompanhar mensalmente o fluxo de vendas de animais, compras de 
animais e insumos e despesas da propriedade. 

Também está disponível a opção de juntar arquivos de meses ou anos 
diferentes de um mesmo produtor. Assim, pode-se agrupar dados de vários 
anos, de forma a permitir a emissão de relatórios acumulados, o que permite 
uma melhor avaliação do desempenho do plantel reprodutor. 

A exclusão de períodos também está disponível nesta nova versâo. 
O sistema de classificação dos produtores por tipo, tamanho, vincula ção 

comercial, cidade e estado, não sofreu altera çôes. 
Os resultados econômicos calculados são: vendas de animais, gastos com 

insumos, despesas gerais, variação do estoque de animais, Margem Bruta, por 
quilo de animal produzido e por porca/ano. Incluiu-se, agora, também o cálculo 
do custo variável. 

O A TEPROS gera ainda coeficientes técnicos classificados por área de 
interesse, como: 

a) Reprodução; 

b) Reposição; 

c) Maternidade; 

d) Creche; 

e) Crescimento e Terminação; 

f) Resultados de Rebanho. 

O A TEPROS pode ser utilizado em microcomputadores portáteis, 

possibilitando, ao extensionista processar os dados na própria casa do produtor 

e com ele analisar os resultados alcançados, buscando detectar possíveis 

problemas. 
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2. Instalação e Desinstalação do A TEPROS 

2. 1 Instalação 

O A TEPROS deve ser instalado no Disco Duro (Winchester) do seu 
microcomputador. Para a instalação siga as seguintes instruções: 

a) - Posicione-se no diretório Raiz do Drive "C". 
b) - Coloque o disquete do A TEPROS no drive À" ou "A" e posicione-se no 

drive onde foi colocado o disquete. Em seguida digite INSTALA seguido de 
ENTER. 

c) - Escolha a opção " / "para instalar no seu winches ter o A TEPROS. 

Depois de instalado o Sistema, este pode ser carregado na memória do seu 
micro teclando A TEPROS em letras maiúsculas ou minúsculas. 

Obs.: Para evitar problemas na instalação e durante a utilização do A TEPROS 
é preciso antes verificar se no Autoexec.bat ou no Config.sys, exIste o 
comando SHARE (que instala suporte para o compartilhamento e bloqueio de 
arquivos). Se existir e estiver ativo é preciso desativá-lo. 

No caso de reinstalação do sistema os dados existentes no seu winchester 
serão mantidos. 

2.2 Desinstalação 

Para retirar o Sistema do seu "Winchester" deve-se proceder da seguinte 
forma: 

a) Tenha em mãos o disquete do programa e posicione-se no subdiretório do 
A TEPROS no Drive " C". 

b) Coloque o disquete no Drive "A " ou £ e tecle "A: " ou " 8: ", 
seguido de ENTER. 

c) Tecle INSTALA seguido de ENTER. 
d) Escolha a opção "D para desinstalar o A TEPROS. 

3. Coleta das Informações 

Os dados registrados nos formulários do A TEPROS reportãm-se a um período 
de atividade definido por uma data de início e fim, deixando, no entanto, a 
escolha do período a critério do usuário. 

Sugere-se que a duração do período seja de no mínimo 03 (três) meses. Isto 
porque alguns resultados técnicos terão maior consistência se o período for de 
um ano. É conveniente, então, anotar neste período o fluxo dos animais e 
alimentos, assim como o estoque inicial e final do período. 

As informações devem ser anotadas nos formulários apropriados (vide 
anexos), à medida que os eventos (ex: compra de milho, venda de suínos 
terminados) forem acontecendo. 

As instruções para preenchimento dos formulários estão descritas no Irem 4 - 
Preenchimento dos Formulários. 

6 



As considerações descritas nos itens 3. 1 a 3.5 devem ser levadas em conta 
por ocasião do preenchimento dos formulários. 

3.1/dentificação do produtor !Form 1) 

O número do produtor deve ser formado com a composição de 6 caracteres, 
sugere-se q utilização de 3 (três) caracteres numéricos complementados com o 
código utilizado pela Telebrás, disponíveis em guias telefônicos, para identificar 
as cidades ex.: 001 CDA (COA é o código de Concórdia-SC). Isto possibilitará a 
classificação dos produtores por cidade, estado ou região. 

O número do grupamento a que o produtor fará parte é formado por 3 (três) 
caracteres, sendo que o 1 1  corresponde ao tipo de produtor, o 20  à vincula ção 
comercial e o 30  ao tamanho do produtor; o número deve ser formado 
utilizando-se a tabela a seguir. 

Tipo.deProdutor 
VncuIação - 
Comewia! 

•Tamanho 
:- 

1 = Criador de Reprodutores 1 = Integrado P = Pequeno 
2 = Criador Ciclo Completo L = Livre M = Médio 
3 = Criador de Leitões  G = Grande 
4 = Criador de Terminados  
5 = Condomínios  

Como exemplo formamos o número do grupamento assim: 1LG. 
Para a Região Sul, sugere-se que se considere como pequeno o produtor que 

tiver um nümero de matrizes menor que 21, como médio se o número de 
fêmeas for de 21 até 100 e como grande produtor se o número for maior que 
100. 

3.2 Datas 

É muito importante anotar todas as datas dos fatos que acontecerem no 
período com precisão, pois o A TEPROS faz alguns cálculos levando em conta 
as datas dos eventos. 

3.3 Pesos 

o peso dos animais vendidos, perdidos, consumidos ou doados é o da nota 
fiscal e no caso de não haver nota, deve-se pesar ou estimar o melhor possível. 

3.4 Preços 

Os preços devem ser informados sempre em valores nominais, ou seja o valor 
do dia da operação de compra ou venda. 
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Obs.: O A TEPROS permite que se obtenha relatórios de resultados nominais 
ou corrigidos. A correção é feita automaticamente para o último mês de 
acompanhamento através do Índice Geral de Preços da Fundação Getúio Vargas 
- IGP/FG V. 

3.5 Movimento entre categorias de animais 

a) Fêmeas: A leitoa de reposição só passa a fazer parte do plantel a partir do 
dia da sua P cobertura. 

Ao decidir descartar uma fêmea, caso a venda não aconteça no mesmo dia, 
deve-se transferi-la para a engorda. 

b) Machos: No caso de castração de macho o mesmo deve ser transferido 
para a engorda no dia em que se decidiu que ele não faria mais parte do plantel 
reprodutor, mesmo que a castração só ocorra mais tarde. Considerar como do 
plantel o macho jovem só depois da 18  cobertura. 

c) Leitões desmamados: Serão automaticamente transferidos para o 
crescimento com o código 66. 

d) Suínos na terminação: Na ocorrência de perdas, autoconsumo, doação ou 
venda de animais terminados (menos fêmeas e machos na engorda) estes serão 
transferidos automaticamente do crescimento para a engorda com o código 60, 
voirando 90 dias a partir da data do evento. Estas transferências só acontecerão 
caso o número de animais em terminação no estoque inicial se/a menor que: 
(vendas de terminados + perdas na engorda + autoconsumo e doação). 

Os animais em estoque final serão transferidos, automaticamente, do 
crescimento para a engorda. 

e) Movimento de Animais: O esquema do movimento de animais na granja 
está descrito no Anexo 6, ver também itens 4.5 a 4.7. 

4. Preenchimento dos Formulários 

4. 1 Identificação do produtor (Form 1) 

A identificação do produtor é formada pelo nome, localidade, cidade, estado, 
usuário, datas de início e fim, número e tipo de grupamento, descritos 
anteriormente. 

O campo do usuário pode ser preenchido com o nome do técnico que dá 
assistência ao produtor. 

Os campos do número do produtor e grupamento podem ser preenchidos 
conforme sugerido no Item 3. 1 - Identificação do Produtor. 

4.2 Estoque de animais (Form 1) 

Os animais foram separados por categoria. O preenchimento do campo "peso 
unitário" é opcionaL No caso de este ser deixado em branco, serão 
considerados os seguintes pesos: 
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Reprodutores: 
- Machos 	 180 quilos 
- Fêmeas em pré -cobrição 	160 quilos 
- Fêmeas gestantes 	 180 quilos 
- Fêmeas em lactação 	 170 quilos 

Reposição: 
- Leitoas em reposição 	 80 quilos 
- Machos em reposição 	 100 quilos 

Rebanho: 
- Leitões em lactação 	 5 quilos 
- Leitões na creche/crescimento 	20 quilos 
- Animais na engorda 	 60 quilos 
- Reprodutores na engorda 	200 quilos 

O valor dos animais de cada categoría a ser informado é o preço de mercado 
do quilo do suíno vivo, por ocasião do inventário final. Isto se faz necessário 
porque, entre o início e o final de um período de acompanhamento, a variação 
nos preços pode ser muito grande e desta forma estaríamos sub-a vailando a 
variação do estoque. 

4.3 Estoque de alimentos (Form 1) 

o A TEPROS permite cadastrar até 19 (dezenove) produtos com os códigos de 
70 a 88. Assim, pode-se definir para cada produtor os tipos de alimentos 
utilizados. 

A partir da definição do código 70, por exemplo, como sendo milho sempre 
que se comprar este produto, utilizar-se-á o código 70. 

É gerado um arquivo de código de alimentos para cada produtor. 
O peso em quilos dos insumos deve ser informado pelo totaL 
o preço por quilo deve ser levantado no inventário final, pelas mesmas razões 

do inventário dos animais. 
Mesmo depois de iniciado o acompanhamento pode-se incluir produtos, desde 

que existam códigos livres. 

Atenção: Nâo rede tinir produtos dentro de um mesmo período, pois isto faria 
com que o A TEPROS considere dois produtos com o mesmo código resultando 
em dados finais dis torcidos. 

4.4 Identificação dos condôminos para a venda de leitões (Form 1) 

Este quadro é destinado especialmente para o acompanhamento de 
condomínios onde é preciso identificar para quem os leitões são entregues. 

São 20 (vinte) possibilidades de inclusão de nomes com os códigos 18 a 37. 
Os nomes deverão ser preenchidos, com um máximo de 09 (nove) 

caracteres. 
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Atenção: Não redefinir nomes dentro de um mesmo período, por exemplo: se 
iniciarmos o acompanhamento em um condomínio e um dos condôminos é 
chamado "João" e identificado com o código 18. Se no decorrer do período o 
"João" resolver sair do condomínio e no seu lugar entrar o "Antônio", o código 
do "João" não pode ser usado pelo "Antônio". Para este buscaríamos um 
código livre. 

4.5 Compra e vendas (Form 2) 

O preenchimento do campo descrição, é optativo. Isto porque no programa 
esta é uma operação feita automaticamente com base no código. 

As compras e vendas de animais podem ser lançadas pelo peso vivo ou o 
equivalente em carcaça. Neste último caso lançar o preço também pela carcaça. 

a) Compra de animais: O peso a ser informado é o total independentemente 
do número de animais adquiridos. 

O preço a ser informado deve ser o do dia do evento e em quilos de animal 
vivo ou carcaça. 

b) Venda de animais: Os históricos das vendas de animais encontram-se 
descritos no rodapé do Form. 2. 

O peso a ser lançado é o total em quilos. Sugere-se extrair a informação da 
Nota Fiscal de venda. 

O preço deve ser considerado o do dia da operação de venda dos animais e 
por quilo de animal vivo, ou carcaça. 

No caso da venda de várias categorias de animais estarem descritas numa 
única Nota Fiscal, lançar individualmente. 

Quando ocorrer entrega de leitões aos condôminos, buscar os códigos no 
Form 1 Estoques de animais e alimentos. 

Obs.: No caso de haver desconto de FUNRUÍ4'AL, lançar no Form 5 - 
Despesas gerais. 

c) Compras de alimentos: Para o preenchimento dos dados de compras de 
alimentos, busca-se os códigos definidos no Form 1 Estoques de aUmentos. 

Não há necessidade de informar o ano da operação. Esta informação já está 

disponível no Form 1 Identificação. 
O peso dos alimentos adquiridos ou oriundos da própria granja deve ser 

preenchido em quilos. 
O preço por quilo de insumo a ser lançado é o da ocasião do evento. 

Atenção: Para os produtos oriundos da própria granja, considerar o preço de 
mercado, ou seja, o quanto a Cooperativa, ou outro comprador pagaria pelo 

produto. 

4.6 Perdas e doações de animais (Form 3) 

Os códigos para identificação das perdas, doação ou autoconsumo estão 
descritos no rodapé do formulário. 
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O campo "Peso Unitário" deve ser preenchido em quilos por animal ou o 
equivalente em carcaça. No caso de mais de um suíno, lançar o peso médio. 

4.7 Trans ferências de animais (Form 3) 

As trans ferências de leitões para o crescimento com o código 66, são 
efetuadas automaticamente, por ocasião do lançamento do desmame dos 
leitões. 

Da mesma forma, quando da venda, perda, doação ou auto qonsumo dos 
animais, as trans ferências do crescimento para a engorda são feitas 
automaticamente com o código 60. 

Nos casos acima não há necessidade de lançar as operações neste 
formulário. 

Nos demais casos (ver códigos no rodapé do formulário), deve-se observar 
atentamente a movimentação dos animais dentro da granja e as saídas ou 
entradas, a fim de evitar erros, que irão distorcer os coeficientes técnicos do 
rebanho, comprometendo a análise dos resultados. 

4.8 Cobenuras, panos e desmames (Form 4) 

O campo relativo ao número do macho pode ser preenchido com 4 dígitos 
(números). A raça do macho deve ser informada com dois caracteres (letras ou 
números). No caso da fêmea o procedimento é idêntico. 

Para a identificação das principais raças sugere-se: 

Raça 	 Abreviatura 

Landrace LD 

Large- White L W 

Duroc OU 
Wessex WE 

Pietrain P1 

Hampshire HA 

Outras OU 

A partir do início do acompanhamento deve-se lançar as coberturas, partos e 
desmames à medida que estes forem acontecendo. 

Se existirem, no início, fêmeas em lactação, teremos data de desmame sem, 
no entanto, termos a data do parto. 

Da mesma forma no final do período, se existirem fêmeas em lactação não 
teremos a data do desmame. 

Nos casos acima, o A TEPROS não calcula a idade ao desmame dos leitões. 
Isto só será possível quando o parto e o desmame acontecerem dentro do 
período de acompanhamento. 

No desmame, o peso a ser informado é o total em quilos da leitegada. 
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4.9 Despesas gerais (Form 5) 

Todas as despesas que não forem de compra de alimentos ou animais, 
devem ser lançadas neste formulário. 

No caso de não haver código especifico para a despesa lançar com o código 
49 - Despesas Diversas. 

5. Digitação dos Dados 

Após ser carregado na memória da máquina, o A TEPROS mostra no video 
uma tela de apresentação, (capa) para dar seqüência basta teclar ENTER. 

Para movimentação do cursor na escolha das opções nos Menus do 
A TEPROS, utilize as setinhas ou simplesmente digite o número correspondente à 
opção desejada, depois de destacada (iluminada) a opção tecle ENTER para 
mudar de tela. 

No "Menu Geral" que é mostrado a seguir na Figura 1, temos as seguintes 
opções: 

Opção 1 - Cadastro do Produtor, para a inclusão de novos produtores. 
Opção 2- Modifica ção ou seqüência, destina-se à entrada e/ou correção de 

dados de produtores já cadastrados. 
Opção 3 - Referências e Coeficientes, são lançados dados de outros períodos do 

mesmo produtor, ou então dados médios de outros produtores do 
mesmo tipo, tamanho e vincula ção comercial, com o objetivo de 
estabelecer parâmetros para comparações de desempenho da granja. 

Opção 4 - Recuperação de dados de disquete, para trans ferir dados de 
disquetes para o winches ter. 

Opção 5 - Indices IGP/FGV, onde são lançados, o índice Geral de Preços - 
Coluna 2, da Fundação Getúlio Vargas. Estes índices, são utilizados 
para a correção de valores. 

Opção 6- Gerência de Arquivos/Períodos, para juntar e/ou excluir períodos de 
produtores cadastrados. 

Opção 7- Fim. 

Figura 1 - Menu geral. 
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5. 1 Cadastro do produtor 

O A TEPROS permite incluir produtores, corrigir ou apagar aqueles já 
cadastrados, vide opções na Figura 2. 

1. Cadastro do Produtor . Moaifjcaçâo ou 
4. R.fei'.cias 	Coer 'cl -_.aflhlflOflCr1ír:ttS:.. 

: r 	 1. Abertura de cadastro 
6. ÇçrWncia de Arquiyosf . Apagar pro4utor ca4astrado 
7. ri., 

	

	 . Alteraçao de oadastr 
4. Retorno ao Menu Gera 

Figura 2 - Menu de cadastro de produtores. 

5. 1. 1 Abertura de cadastro 

Na inclusão de produtor, Figura 3 a seguir, o número pode ser formado com a 
combinação de letras e números, tal como foi sugerido no Item 3. 1 - 
Identificação do Produtor, página 7. 

O número do grupamento é o que vai permitir classificar o produtor por tipo, 
tamanho e vincula ção comercial. É apresentado na tela um quadro (página 7), 
com os vários tipos de produtor, vincula ção comercial e o. tamanho da granja. 

À data do fim do A TEMOS, pode ser alterada se, por exemplo, 3 (três) 
meses após o início quisermos estender por 6 (seis) meses ou um ano, basta 
mudar a data final, na Opção 3 - Altera Cadastro do Menu de Cadastro, ítern - 
5. 1.3 - Alteração de Cadastro, página 14. 

:1:1 213 9hI:(:1503tT*bT:I.'tI:1.1 

tDEHTlFlCA50 DO PRODUTOR 

Noite do Produtor .... ( 

Nnero do Produtor .. 	 1 	inero do Grupanento: 

Localidade 
Cidade : 	Estado 

IDEHTIFICA9M0 DO USUARIO 

Noite do Usuário 

DATAS 

B:ta do iicto 40 ATEPROS ta do fia do ATEPROS 

Figura 3 - Abertura de cadastro. 

Obs.: Se por acaso entrar nesta tela por engano, para sair entre com um 
número de produtor fictício e quando solicitar a confirmação digite qualquer 

letra diferente de "S", s", ou ou "n", para voltar ao Menu Geral sem 

cadastrar o produtor. 
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5. 1.2 Apagar produtor cadastrado 

Na Figura 4 é apresentada uma llstagem dos produtores cadastrados. Utilize 
as setinhas para escolher o produtor a apagar. Pode-se usar também as teclas 
Pgup e Pgdown. Será solicitada uma confirmação na execução da operação. No 
caso de resposta positiva os dados do produtor serão definitivamente apagados. 

MIM 	NOitE DO PRODUTOR 	 GRUP. 	DATAIHIC 	DATAFIM 

AM0I MARCELO P.RONAHI 21!' 04/10/95 29102196 
CDA3II DEMONSTRATIVO 11H 01/01/95 31112195 
I

IFLN 
ØSISUR Osorio Tnntin 31H 03/10/95 31112/95 
BM PROJETO RESSACADA 3LP 01/ 08/95 31/966 /07 

Figura 4 - Apagar produtor cadastrado. 

5. 1.3 Alteração de cadastro 

Todos os dados, menos o do número do produtor, podem ser alterados. 
Escolha o produtor a corrigir os dados, o procedimento é igual ao da opção 

de apagar, altere os dados e confirme as modificaçôes. 
A tela apresentada é igual a da Figura 3 - Abertura de Cadastro. 

5.2 Modificação ou seqüência de dados 

Depois de cadastrado o produtor, para iniciar, dar seqüência ou alteração de 
dados já digitados, deve-se escolher a Opção - 2 Modifica çâo ou Sequência, do 
Menu geral. Feita a escolha, a Figura 5 a seguir é apresentada. Use as setinhas 
ou o número da opção desejada e tecle ENTER. 

Figura 5 - Modificação ou seqüência de dados. 
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5.2. 1 Dados iniciais/finais 

Nesta opção são lançados os dados dos Inventários inicial e final e definidos 
os elementos e associados de condomínios quando for o caso, vide Figura 6. 

Figura 6 - Entrada de dados Iniciais/Finais. 

5.2.1.1 Definição dos alimentos 

O A TEPROS apresenta alguns produtos já definidos, Figura 7, que podem ser 
mantidos, simplesmente, teclando-se ENTER, apagados teclando a barra de 
espaço ou rede finidos, digitando-se uma nova definição. Estas correções devem 
ser efetuadas com base nos dados do Form 1. 

Não é possível retroceder linhas, para efetuar correções. Quando necessário, 
é preciso chamar a opção novamente. 

Cod. Histórico Cod. Histórico 

70 CoMprai,JI(J 80 Copupra 
71 Copupra F9R.sO.JA 81 Copupra 
72 Copupra FAH.TRICO 82 Compra 
73 Conpra PRENIY AURORA 83 Copupra 
74 Conpra PREMIX F.CRES 84 Coispra 
75 Compra PRLNIX F.IFflC 85- Cotipra 
76 Copupra 86 Copupra 
77 Cøpupra 87 Copupra 
78 Conpra 88 Copupra 
79 Couqpra _____  - 

Figura 7 - Definição de alimentos. 

5.2.1.2 Definição dos associados do condomínio 

O A TEPROS permite que se defina até 20 (vinte) históricos de venda de 
leitões Form 1, Figura 8. Esta opção se destina quase que exclusivamente para 

os condomínios onde é necessário identificar para quem foram entregues os 
leitões. 
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Para criadores de leitões, também pode-se utilizar esta opção, identificando 
os clientes, ou seja os compradores dos leitões em crescimento. Não podem ser 
utilizados para terminados. 

É importante observar que os códigos utilizados (18 a 37) para os associados 
de condomínios equivalem ao mesmo tipo de animal com código 11 - leitão em 
crescimento. 

01 ii I L1111 I*!ttt.I4m1II.JS,IWS1fl.T1 :. 1 

Coa. Histórico fl CoJ. Histórico 

18 UJa.Leitao L 28 Uaa.Leitao 
19 Uda.L.eitao 29 UJa.Leitao 
28 Uda.Leitao 38 U&a.t.eitao 
21 Uda.Leitao 31 UJa.Leitao 
22 Uaa.Leitao 32 UJa.Leitao 
23 uaa.Leitao 33 Uaa.Leitao 
24 Uda.Leitao 34 Uaa.Leitao 
25 Vda.Leitao 35 Uda.Leitao 
26 U&a.Leitao 36 Uaa.Leitao 
27 Uaa.Leitao 37 Uaa.Leitao 

Figura 8 - Definição associados condomínio. 

5.2.1.3 Preços dos animais em estoque 

Os preços dos animais em estoque (Figura 9), devem ser sempre, os da data 
do estoque final. 

jjtSP 'NW:lM ai ie;.si CSI!1II a 

t1flflaw4u 

Reprodutores 
Machos 
Feseas es pS-cobrição 
Feneas Gestantes 

ii; 

Feneas es Lactaçïo 
Leitoas para Reposio 
Machos para Reposiçao 
Rebanho 
Leities esAsasentaço 
Leitbes na Creche/Cresc 
Anisais na Engorda 
Reppod. na Engorda 

Figura 9 - Preço dos animais em estoque. 

O cálculo da variação do estoque é feito com base na diferença física e 

multiplicado pelo preço. 
Todavia, quando for emitir o resultado final, com valores corrigidos, para uma 

data diferente da data do fim do período acompanhado, não é preciso alterar os 
preços do estoque. 

Obs.: No caso de venda de animais pela carcaça, ou no gancho, é preciso 

informar os preços em carcaça. 
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5.2. 1.4 Estoque de animais 

Na Figura 70, podemos entrar com dados dos estoques inicial/final e definfr 
os coeficientes de conversão em carca ça. 

Figura 70- Menu de estoques de animais. 

5.2. 1.4. 1 Definição dos coeficientes de conversão em carcaça 

Na Figura 11 são apresentados coeficientes (%) para conversão do peso do 
suíno vivo em carcaça. Estes dados podem ser alterados, se houver interesse 
ou necessidade. 

HISTóRICO COE)'ICIENTES 

Reprodutores 
Machos 
Feiteas e 	pré-cobriçào 
Feneas Gestantes 
Feseas em Lactaçáo 
Leitoas para ReposiÇão 
Machos para Reposiçao 

Rebanho 
Leitoes em Amamentação 
Leites na CrechefCrescto. 
Animais na Engorda 
Reprod. na Engorda 

rigura ii - ueriniçao aos coeficientes picon versão em cai -caça. 

5.2. 1.4.2 Estoque inicial de animais 

No estoque inicial de animais, Figura 12, informar apenas o número de 
animais por categoria e o peso médio unitário correspondente. 
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•'szjtpuncgr:1pap1al;r,tIq- 

Peso Ual op 
 Histórico No. 
UnitT Total Prç,'Xg. Onit. Total 

Reprodutores 
Machos 
Fe,,eas ei. prê-cobriçïo 

320 
O 

0.03 
0.03 

132.80 
107.90 

265.60 
0.00 

Fep.eas Gestantes 
Fe..eas 	Lactaço ei. 

4000 0.83 166.00 3320.00 

Leitoas para Reposiio 
Machos 

0 
390 

0.83 
1.02 

116.20 
132.60 

0.00 
397.00 

para Reposiçao 
Rebanho 

O 0.03 03.00 0.09 

Leitoes ep 	Ananentaçio 
Leitoes na Cpeche/Cresc 
Anii.ais 

11 O 
2961 

1.08 
1.00 

5.08 
21.00 

0.00 
2961.09 

na Engorda 
Reprod. na Engorda 

3990 
630 

0.83 
0.50 

50.10 
105.00 

3311.70 
315.00 

ATEM590 »» Os pesos aos estoques inicial/final devem ser os do peso uivo. 

Figura 72 - Estoque inicial de animais. 

Os campos "Peso Total'Ç "Valor Unit." e "Valor Total" são calculados 
automaticamente pelo A TEPROS. 

O A TEPROS apresenta um peso unitário estimado para cada categoria de 
animal (ver página 9), que pode ser confirmado teclando ENTER ou alterado de 
acordo com a necessidade. 

Obs: Mesmo que as vendas de animais sejam pela carcaça, deve-se lançar no 
estoque o peso vivo dos animais. O A TEPROS, utiliza os coeficientes do Irem 
5.2. 1.4. 1 Definição dos coeficientes de conversão em carcaça, para calcular os 
estoques em carcaça. 

5.2. 1.4.3 Estoque final de animais 

Os procedimentos para entrada dos dados do estoque final dos animais, são 
os mesmos descritos no item 5.2. 1.4.2 Estoque inicial de animais. A tela 
apresentada também é iguaL 

5.2.1.5 Preço dos alimentos em estoque 

Com base nos alimentos definidos na opção 5.2. 1. 1 Definição dos alimentos 
e apresentada na Figura 13. 

Os preços devem ser sempre os do final do período de acompanhamento. Isto 
porque estes valores não são corrigidos automaticamente. Se os valores 
lançados no Estoque Inicial, fossem os da época de inicio do acompanhamento, 
no final do período dependendo das taxas de inflação, teríamos uma variação 
grande nos valores, o que levaria a resultados distorcidos. 

• nw. ,1n1 

MILHO JIUJq 
SOJA FAR. 

FAE.TRICO 0.13 
PIIEMIX AflORA 0.94 
PI1EMEX F.CRES 0.00 
PREMIX F.IHIC 

o. go 

0.09 

0.00 
0.00 
0.09 
o 
0.00 

Figura 13 - Preço dos alimentos em estoque. 
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5.2. 1.6 Estoque inicial de alimentos 

Com base nos produtos definidos anteriormente, é apresentada a te/a do 

Estoque Inicial de alimentos, figura 14. 
Os pesos a serem lançados oriundos do Form 1 devem ser pelo total e em 

quilos. 

Figura 14 - Estoque inicial de alimentos. 

Na medida em que os dados vão sendo digitados, o cursor vai descendo 
linhas. Não é possível retroceder para a linha anterior. Se houver necessidade, 
é preciso seguir até o fim e entrar de novo na te/a. 

5.2. 1.7 Estoque final de alimentos 

A tela do estoque final de alimentos é idêntica à da Figura 14 - Estoque inicial 
de alimentos. Os procedimentos para a entrada de dados são os mesmos aos do 

Estoque IniciaL 

5.2.2 Entrada de dados 

Após a digitação dos dados do inventário inicial, deve-se dar seqüência, com 
a entrada dos dados do acompanhamento. A Figura 15 a seguir apresenta as 
opções disponíveis para isto. 

A movimentação do cursor nas telas de entrada de dados é realizada 
utilizando-se as setinhas ou as teclas de PgUp e PgDowm, que chamaremos de 

teclas de movimentação. 

Depois de digitado o dado para que o mesmo seja efetivamente gravado no 
arquivo é preciso "sair " do campo teclando ENTER ou utilizando as teclas de 

movimentação. 
Não há necessidade de entrar com os dados em ordem de data, quando 

houver interesse isto poderá ser feito automaticamente pelo programa ORDENA, 

vide Item 5.7 Ordenação dos dados. 
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Figura 15 - Menu entrada de dados. 

5.2.2. 1 Compras e vendas 

Os dados a serem lançados, Figura 16, são os constantes no Form 2. 

CõD HISTóRICO DATA HaM 	1 PESO PRESO UALOR TOT 

Venda Leitoa 0/reer. 16/10/95 
17/10/95 

22 
2 

2324 
401 

j.090 2533 
2n1 ib 

10 
Uenda Fn,ea Engo.'aa 
Venda de Ten.inajos 17/10/95 3 284 8.laO 

1.090 
2M7 
11.8 11 

70 
Venda Leitoes Creso. 
Copn,ra BIOAHIH 

18/18/95 
3418t95 
23/10/95 

47 
0 

18 

1090 
20 4.190 

1.090 
04 

2049 12 
10 

Uen~a Leitoa cfrepr. 
Venda de Terminados 23/10/95 3 

0 
t_. 
4a20 

0.730 
0.190 21 73 

77 
Conpra FAR. DE SOJA 
Comera BIOLACION 

24/10/95 
26/10/95 O 20 3. 	9 

12 Venda Leitoa c/repr. 01/11/95 23 2408 1.99 
10 2 11 

7 
Venda Leitoes Creso. 
Ço..pra PAR 	

D 	
TRIGO 

MoLnc OH 
10/11195 

1 

37 1032 O. .90 

S ir 

T? 
 .ompra 

Da BIQAMIM 
Uon  Leitoes Cres a!  

QÂ Ço..ra 8:98 efl e., .ompra 
• YS 

tensa em 	Movimento com betas ... Entre com dados . . <t' C» Ei.cera 

a) Incluindo dados 

Digitando o código da operação o preenchimento do campo histórico será 
automático. No Campo Num não lançar nada se a operação for de compra de 
alimentos. O peso a ser lançado é o total em quilos. O cálculo do valor total é 

automático. 

Obs.: No caso de compra ou venda de animais com dados de carcaça, 
observar que o preço também deve ser lançado pelo de carcaça. 

b) Corrigindo dados 

Para correções de registros depois de posicionado o cursor na linha e campo 
desejado, basta redigitar os dados. 

No caso de se apagar um ou mais registros (Cod. 99) no campo histórico é 
escrito Registro apagado e ao voltar ao Menu de Entrada de Dados, os dados 

com 99" serão apagados do arquivo. Na tela só serão "apagados 

na próxima vez que esta for chamada. 
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Obs.: Para sair desta te/a e voltar ao Menu Entrada de dados, basta 
pressionar a tecla " ESC ". Os dados até então digitados serão gravados. 

5.2.2.2 Perdas e doações de animais 

Do Form 3 são extraídas as informações para serem lançadas, vide Figura 17. 

C6D HISTóRICO DATA ItiN 
PESO 

UHIT. 1 TOTAL 
flj Perda d. Aninais Eng 23/10/95 1 70 70 
51 Perda Fenea Plantel 09/11/95 1 

1 
200 
90 

280 
90 51 

53 
Perda renea Plantel 
Perda Anipeais Creso. 

17/11/95 
08112195 1 5 5 

59 Auto Cons./Doaoao An 23/12/95 1 50 50 
53 Perda Aninais Creso. 26112/95 1 10 18 
53 Perda Aninais Cresc. 26/12/95 1 50 50 
59 Auto Cons./Doacao Au 09/01/96 1 120 120 
59 Auto Cons./Doacao Au 13/81/96 1 5 5 
53 Perda Anivais Cresc. 18/02196 2 14 28 

ena en 	Movi.,entn coi seh,s ... F.ntrp co,, clnlos . 	CESC>> Encerra 	1 

Todos os procedimentos para a entrada dos dados são iguais aos do Item 
5.2.2. 1 Compras e vendas. 

5.2.2.3 Trans ferências de animais 

Antes de apresentar a tela, o A TEPROS processa as trans ferências 
automáticas (código 60 e 66). 

Os procedimentos para a movimentação na te/a, Figura 18, são iguais aos do 
Item 5.2.2. 1 Compras e vendas. 

TRANSFERENCIAS DE ANIPffiIS 

C.SD HISTÓRICO DATA 
PESO 

IIHIT. TOtAL 

ai Trans t.Leztoa p/rep. 10/09/95 1 100 100 
67 Transf.Le,toa p/rep. 11/09/95 1 100 100 
67 Transt.Leitoa p/rep. 26/09/95 1 100 100 
67 Transt.Leitoa p/np. 10110195 1 100 108 
6? Transt.Leitoa p/rep. 12/10195 1 100 100 
61 / Transf.Leitoa pplan 12/10/95 1 132 132 
61 Transf.Lestoa p/plan 13/10/95 1 132 132 
67 / Transf.Leitea prep. 16/10/95 1 100 108 
61 Transt.Leitoa p/plan 26/10195 1 135 135 
61 Transf.laítoa p/plan 10/11/95 1 110 110 
61 Transf.Leitoa p/plan 12/11/95 1 110 110 
61 Transf.Leitoa p/plan 16/11/95 1 110 110 
63 Transf.Porca p/Enqer 10/11/95 1 260 260 
61 Transt.Leitoa p/plan 30/11/95 1 115 115 

Figura 18 - Trans ferências de animais. 

5.2.2.4 Cobenuras 

Na medida em que as coberturas forem lançadas (Figura 19), os dados da 
fêmea, estarão disponíveis para lançar os dados do parto, ver Item 5.2.2.5 
Panos e desmames de leitões. 
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Macho 	 FPMea 
Data 

Pkm. Raça Nua. Raça 

	

Sfl LD 	784 LD 11/05/ 
flV LD 1359 LD 14105/ 

1544 LD 457 LD 131051 
588 LD 1036 LD 10/85/ 

1285 LD 1244 LD 13/05/ 
798 LD 992 LD 13/051 

1595 LD 1842 LD 13/05/ 
899 LD 1570 LD 261061 

	

1544 LD 	216 LD 261061 

	

798 LD 	781 LD 26/06/ 

	

1595 LD 	48 LD 26/06/ 

	

588 	LD 	1569 	I.D 26106f 

	

1205 LD 	542 LD 19/07/ 

Figura 19 - 

Para apagar uma cobertura, posicione-se no campo do número do macho e 
digite "9999" seguido de ENTER. Esta operação vai apagar o registro do 
arquivo. Na próxima chamada desta te/a este registro não vai mais aparecer. 

5.2.2.5 Panos e desmames de leitões 

Com base nos dados do Form 4 e nos procedimentos das te/as anteriormente 
apresentadas, /ança-se os dados de desmame e nascimento de leitões (Figura 
20). 

Figura 20 - Partos e desmames de leitões. 

No caso da necessidade de apagar a/gum registro digitar N9999"  no lugar do 
número da fêmea. O registro só desaparecerá na próxima chamada de tela. 

A movimentação de te/a é igua/ a te/a do Item 5.2.2. 1 Compras e vendas, 
Figura 16, página 20. 

5.2.2.6 Despesas gerais 

Os dados a serem lançados são os do Form 5 Despesas Gerais. 

As operações de movimento de te/a são as mesmas das telas anteriores 

(Figura 27). 
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DESPESAS GERAIS 

CõD HISTóRICO DMA UAI.OR 

44 Desp. c/i.at.de Cons. 1411.2195 220.00 
49 Despesas Diversas 20112195 13.20 
42 Desp.c/,,edic./pr.vet 44/12/95 42.45 
45 Desp.c/isao-de-obra zw12/95 200.00 
45 Desp. c/,.ao-de-obra 28112/95 30.70 
43 Desp. c/transporte 28112/95 20.00 
49 Despesas Diversas 20112195 25.00 
42 Desp.c/.sedic./pr.yet 38/12/95 32.94 
41 Desp.c/cosbustiveis 38/12195 10.90 
45 Desp.c/Mao-de-obxa 30112/95 8.01 
4 Desp. c/i,ao-de-obra 8/12/5 146.76 
j9 Despesas Diversas 27/12/95 5.00 
43 Desp. c/transporte 38/12/95 90.00 
ti / 	/ 1 	0.08 

ensa en 	HoviMento COM setas . Entre COM dakos 	. <(ESC) _tnceri'a 	1 
'qdrj Despesas SPI$IK. 

5.2.3 Movimento de insumos e animais 

O A TEPROS possibilita que se faça uma checagem do movimento de animais 

na granja (Figura 22). Também é possível verificar o movimento de insumos na 

Figura 24, página 24. 

Cadastro do Produtor 
Modificação ou seqyVflc 
ReterPncias e Coeficie 
Recuperaçïo de dados d 
Indices ICP/FGU 
Cerencia de ArquivosfP 
FiM 

- Dados Inici 
- Entrada de 
- MouiNento d 
- Resultados 
- Relatórios 
- Cópia de se 
- Retorno ao 

- F?sseas do plantel 
- Machos do plantel 
- Reprodutores na !n9orda 
- Leitoas em reposiao 
- Machos em reposiçao 
- Leitijes creclwfcrescto. 
- kities na engorda 
- Insuisos aliMentares 
- Retorno 

Figura 22 - Movimento de animais e insumos. 

5.2.3. 1 Movimento de animais 

Pode-se optar por qualquer categoria de animaL Os dados são mostrados na 

tela para conferência, (Figura 23), caso não caibam numa tela teclar ENTER, 
para continuar. O resultado do balanço deve ser igual a O (zero). Qualquer valor 

diferente de zero indica que pode haver erro(s) de lançamento, ou de registro 

nos Formulários de coleta de dados. 
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Nouiento de Rerodutcres - flneas 

Histórico Data Entrada Saida 

Transf.Leitoa p/plan 0112/95 1 
Transf.Porca pfEngor 01f12f95 2 
Transt.Porca pfEngor 21112/95 1 
Transf.Leitoa p/pian 03/12195 1 
Transt.Leitoa p/plan 18/12/95 2 
Transt.Leitoa pfplan 1412195 1 
Estoq.FPMeas Pré-Cobr. 31112195 9 
Estoq.PPMeas Gestantes 31112/95 53 
Estq.FWMeas Lactantes 3112195 7 

totais 	- 99 99 

Balanço a 
Teci. CC ENIER )) para voltar ao Menu 

Figura 23 - Movimento de reprodutores fêmeas. 

5.2.3.2 Movimento de insumos 

O movimento de insumos é mostrado pelo Estoque /niciat mais as compras 
que aconteceram no período e menos o Estoque Final, cujo resultado final ser4 
o consumo de alimentos do período. 

Nnuiapntn .lø Incnnç 	 P.piniln l 	UI'At'QS a 	It295 

Produtos Est.Inioial (4) Co,.pras (-)Est. 	Final Consuno Total 

MILHO 33990 163175 367 159395 
RACAO PRONTA 
FAR. DE TRIGO 
FAR. D SOJA 

499 
129 
2300 

553
E 	

0 
9 

47290 

5 

373 4fl 
PREM.FATEC LII 59 1179 25 1195  
PREM.COOPERCE 200 3200 O 3409 
LEITE EM P0 44 490 109 434 
BIOLACTOII 0 149 9 140 

hÇ' ?CMFAT RI 10 
PREMX.I'AT.tRI 0 1509 210 1299 
CASCA DE SOJA 0 500 200 

2 8 
301 

O O A 

0 o 0 O 

lede CCC EMIER )fl para voltar ao Menu 

Figura 24 - Movimento de insumos. 

Obs.: Não podem ocorrer casos de consumo negativo como mostrado no 
caso da ração pronta na Figura 24. 

5.2.4 Resultados 

Na Figura 25, são apresentadas as opções de resultados que são 
apresentados no vídeo. 

Figura 25 - Resultados. 
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5.2.4.1 Dados individuais das fêmeas 

O A TEPROS, mostra na te/a dados de todas as leitegadas de uma 
determinada fêmea. 

No primeiro momento é mostrado na te/a o número e raça das fêmeas que 
tiveram dados de panos e/ou desmames lançados. Usar as setinhas para 
movimentar o cursor (campo iluminado). Com o cursor sobre o número da 
fêmea escolhida teclar ENTER. Outra tela é montada (Figura 26), com todos os 
dados relativos àquela fêmea, para análise ou conferência. 

A operação acima, poderá se repetir quantas vezes for necessário. 

Rac a 

COBERTURA PARTO DESMAME 

Macho Raca Data Data Uivo Hort Itii Data Des.. P.Tot. iaaa. 

1542 	LO 25/93/95 , 	/ iri j 1?1E1 ii I? 31 

-w t 9 
8 

2 11 
1 185 31 

Figura 26 - Dados individuais de fêmeas. 

5.2.4.2 Dados individuais dos machos 

O procedimento para escolha do macho é o mesmo da fêmea. Após a escolha 
do macho é apresentado uma tela com seus dados, na Figura 27. 

flnea 

tkrn./Raça 

Data 
4a 

CabeM. 

PARTO DESMAME 

Data Uivo Data Despi P.Tot. 

892 	LO 30/03/95 22107/95 5 17/08/95 5 58 
1119 	LO 02/84/95 25107/95 15 17/88/95 14 148 

96 	LO 10/04/95 12/08/95 5 08109/95 9 98 
1167 	LO 
1359 	LO 

03/06/95 26/08/95 11 24189/95 9 90 

1570 	LO 
14/05/95 
26186195 

85/09/95 
20/09/95 

6 
9 

28/09/95 
19/10/95 

6 
7 

60 
56 

555 	LO 19/07/95 15/18/95 4 89111195 8 64 
1567 	LO 24/87/95 24/10/95 10 14111/95 11 88 
1573 	LO 30/88/95 25111195 13 21112195 12 96 

Figura 27 - Dados individuais dos machos. 

5.2.4.3 Resultados técnico-econômicos 

Todos os resultados técnico-econômicos são mostrados na tela. 
Pode-se optar por resultados econômicos nominais ou corrigidos, verificar 

antes no Menu Geral - Opção 5 - índices IGP/FGV, se os Indices estão 
atualizados. E na Opção 3 - Referências e Coeficientes, do mesmo Menu, lançar 
os resultados de dados médios de outros produtores do mesmo tipo e tamanho, 
ou mesmo resultados anteriores do mesmo produtor. 
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a) Resultados econômicos 

São apresentados resultados globais, por quilo de animal produzido no 
período de acompanhamento; por fêmea presente no plantel, nas Figuras 28 a 
33. 

Teclar ENTER para passar para as próximas telas. Não é possível voltar telas. 

RESULTADOS ECONONICOS 
Produtor DEMONSTRATIUO 

Periodo de : 01191/95 a 31112/95  

R ESULTADOS GLOBAIS TOTAL 
RESULTADOS 

POR XC. POR PORCA/PER 
VENDAS DE ANIMAIS 
Leitoes 72091.93 
Terun nados 2618.33 
Reprodutores 4496.07 

TOTAL ANIMAIS UENDIDOS 79206.33 1.13 1403.38 
(-) COMPRAS DE ANIMAIS 
Leitoes em Crescimento 0.89 
Animais p1 Reposioao 6178.33 
Reprodutores 459.99 

TOTAL ANIMAIS COMPRADOS 6638.32 

lede ÇÇ LNILH ))) ara continuar 

si.. 

RESULTADOS ECONOMICOS Produtor DEMONSTRATIVO 
Período is 	flI'nI'qç 

RESULTADOS GLOBAIS TOTAL RESULTADOS  
POR XC. POR PORCA /PER 

IJAR.ESTOQUE DE ANIMAIS 
Leitoes e- Anentacao 

-188.08 Leitoes em Crescs.,ento ,36.89 Leitoas em Reposacao 99.60 
Machos e- Reposicao 8.00 Leitoes na rkngorla 
Reprod. na Engorda 
Reprodutores - Machos 

252.00 
8.80 

Reprodutores - Fepteas 1845.88 
TOTAL VAR.ESTQ. ANIMAIS 2087.40 
(=) SALDO LIQ. ANIMAIS 

11 
74655.41 1.86 1322.75 

fltI1HÇt.fl 	lede ÇÇ LNhlH )>> 	ara continti..r' 

j,tuta'afl2à72ff7ffiT'p,.t*pnrnnLrq.. 

Produtor DEMO4STRATIUO RESULTADOS ECONONICOS 
Penado de 	01/81/95 a 31/12/95 	 Unia,... Nn.nnai 

- 

RESULTADOS GLOBAIS TOTAL 
RESULTADOS 

POR XC. POR PORCA/PER 
(-)DESPESAS COM INSUMOS Cx) 
MILHO 1759309 53.06 
RACAO FROI4TA -20:80 -8.06 
FAR. DE TRIGO 680. 30 2.05 

PREN.COOP RCE 2854. 	5 8.61 LEITE EM 	O 639.41 1.93 
BIOLACTOtI 71.20 4 

M' !'FAT.RE 
51.9 
41.4 

MENSACEM 	lede (<( ENIER ))) - ai-•r,nntin,,r 

.I'itfSS;ffiffiffiffion MIME, /toloi.. 
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RESULTADOS ECOISONICOS 
Pn•• frfl 	nrflSt TU T •tlfl  

r.rtade a. UItUSI95 a S1f1I95 Valor.. Ho..inat. 

RESULTADOS GLOBAIS TOTAL 
RESULTADOS 

POR XC. POR PORCAPER 
PREMX.FAT.CRE 
CASCA DE SOJA 

TOTAL DESP. C.'ALIM. 

() MARGEM SFC.ALIM. 

1114.50 
16.09 

33135.67 

41519.74 

3.36 
0.05 

100.09 0.47 

0.59 
597.10 

735.65 

•;IaIrt$p:puIrap' loa 	flpir...- ...ifl], . 

Figura 31 - Resultados econômicos. 

Produtor DEMONSTRATIVO RESULTADOS ECOPOMICOS 
P..inAn Ia 	ai 'altos  

RESULTADOS GLOBAIS TOTAL 
RESULTADOS 

 
POR XC. POR PORCAtPER 

(-) DESPESAS GERAIS ( 	 Y. 	) 
Desp. Mata'Ser.u. Escr. 0.00 0.00 
ges. oo 	Agaa 0.00 0.00 
esp. oEnergiaEIqtr. 

Desp. oCoabustiyeis 
1046.59 
127.50 

9.14 
0.99 

Desp.ofMed.ranprod.Vet. 13.36 
Desp.o/Tsporte 
Pesp.cfMat.Consery. 

171
960.

7.05 
00 7.47 

esp. otflao-de-Obra 
632.60 
S4.S3 

4.92 
42.26 

Desp. Financeiras 
esp.o/ Mp.e saxas 21 
esp. Correio/Telefone 00 

 20
0
..92 Despesas 	iersas 2697.07 

TOTAL DESP. GERAIS 12856.57 1 100.00 1 	0.18 1227.79 
.w'. 	 c.,-nn.n ,,.Âra çonr.nLtar 

RESULTA DOS ECONOMI COS 
Produtor DEMOHSTRATIuO 

Pt.s4nAn .1. 	0l0I,qs 	1ItI'Joç 	 .,..i...... 

RESULTADOS GLOBAIS TOTAL 
RESULTADOS 

POR XC. POR PORCA/PER 
(r) MARGEM BRUTA 28663.17 0.41 507.86 

CUSTO UARIAUEL 45992.24 0.65 814.89 

flLfl.I-$L.r_fl . 	 S,S Lfl!tfl ))) 	ara continuar 

econômicos.  

b) Resultados técnicos 

Após a apresentaçâo dos resultados econômicos o Sistema passa a mostrar 
os resultados técnicos, Figuras 34 a 38, divididos em 6 (seis) categorias que 
são: 

a) Reprodutores; 
b) Reposição; 
c) Maternidade; 
d) Creche; 
e) Crescimento - Terminação; 
f) Resultados de Rebanho. 
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São apresentadas, também, referências de resultados anteriores ou de médias 
de outros produtores do mesmo tipo, vincula ção comercial e tamanho. 

ka.n.nl fltJtIflhiIsUfltrSliI 

COEFICIENTES TECNICOS RESULTADOS REFERENCIA 
1. Reprodutores 

1.1 - No* de Machos Presentes 3.94 0.00 1.2 - No. de loncas Presentes 56.44 0.00 1.3 - Relacao Macho/Fepsea 1/14.32 1/18 1.4 - Hoje Machos lntrod. no Plantel 3.00 0.00 1.5 - No.de Fenos Introd. no Plantel 37.00 0.00 1.6 - No.de Reprodutores Mortos 3.00 0.00 1.7 - No.de Reprod. do Plantel Descartados 27.00 0.00 2. Reposicao 
2.1 - No. de Leitoas Compradas 40.00 0.00 2.2 - No. de Leitoas Mortas 0.00 0.00 2.3 - No. de Machos Comprados 0.80 0.80 2.4 - No. de Machos Mortos 0.00 0.09 

LrlItn ? 	ara continuar  

ln'iawr'armírrÕxtzr7r sÃ. 

IfltflI..r- -iflZ(O:Ira.rt..t.r. 	 - 

COEFICIENTES TECNICOS RESULTADOS REFERENCIA 
3. 	Mater.nidade 

33
:1 	- Pio. de Parto. no Periodo 119.00 0.00 2 	- No. de Leitoes Nasc.Uiyos no Período 
.3 	- No. de Leito.s Nasc.Nortps no Periodo 

- No. de Leites Nasc.Mumi 	. no Período 
1142.00 

0.ff 
0.09 

dos Lei oes ao 	snan. 2 
eso Meto do, icitoes ao Despam 

: de 	itoes 	sa..ados no 	sciodo 
- No j LEistes Morto 	do gsto./s.esnan 

aso ao e. o.. H s 	ros 
1 EU 

- Z de leitoes Masçido 	Mnmi
asc

tioados 
. 	a Dessa,.a 

Figura 35 - Resultados técnicos. 

COEFICIENTES TECNICOS RESULTADOS REFERENCIA 
4. 	- creche  

4.1 - No. 	de Leito..Coercializados 	. 4.2 - Peso Mpd*o dos Leitoes CoIeercza!izados 
4.3 - Preco p/kg dos Leatoes Comerc,al,zados 
4.4 - Perda, de Leitor, na Creoh 

de Perdas de Leito.. na Cnche 

601.02 
23.40 
1.15 

0.00 
0. 

Figura 36 - Resultados técnicos. 

5. Crescimento - Ter.sinacao 	 1 	 1 
e Sumos Mortqs o Cre 	

oAb 
scto.ao Abate 1 	 1 

5 ortgs ao resoso aate E 	Lesto 	 oepc. como tepin.aos 

	

.4 - Iio.de Suínos Cosepc. como Reprodutores i 	4i1* 1 1 .; - eso 1oqil 4os u4nos Uen4440s 	 51y. - eso 	,o 05 ui7os Ue9a,4 
- fl°0 p O 	 nado uenaflo 
- Preco p,kg a.

C 
  eprodutor Uendiao 	 t 	7:15 1 

Figura 37 - Resultados técnicos. 
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COEFI CIENTES TECHICOS RESULTADOS REFERENCI A 

6. Resultados de Rebanho - 	 - 

6.1 	- Quantidade de Sumos Produ;mdos (1(g) 70122.90 9.99 
6.2 	- No.Total de Sumos Produzidos (cab.) 949.99 9.00 
6.3 	- Sumos Produzidos pífenea presente (kg) 1242.43 9.99 
6.4 	- Consu.*o Total de Alinentos Ckg) 218478.99 0.99 
6.5 	- Conversao Almnentar 342 9.99 
6.6 	- No. de Partos Puna/Ano 2.il 9.09 
6.? 	- No.de Leitoes Nasc. Vivos pfPorca/Ano 29.25 9.99 
6.8 	- No.de Lestoes DesMaiados por,  Porca/Ano 17.79 9.99 

Leltoes Nasc.Uiyos p/farto no Periodo 1 .9
6

- 9.58 9.99 
.19 - Leitoes Despiaiqados píl'arto no Periodo 9.21 9.99 

6.11 - No.de Animais Uendzdos.'Cons. Puna/Ano 16.79 9.99 
6.12 - x de Reposicao de Feneas 59.94 9.09 
6.13 - Mortalidade Total (x) 14.21 9.09 

KEHSÇiCEM : lede <<< ENTER >>> para continuar 	 - 

5.2.5 Relatórios 

É possível extrair cópias impressas de todas as operações e/ou resultados 
apresentados no vídeo. 

Na figura 39, são apresentadas as opções de impressão de relatórios. Em 
todas as opções são apresentados outros menus para escolha de relatórios mais 
detalhados. 

Todos os relatórios podem ser impressos em formulários de 80 (oitenta) 
colunas. 

Figura 39 - Menu de relatórios. 

5.2.5. 1 Cadastro de produtores 

Na Figura 40, são apresentadas as opções de emissão de relatório do 
Cadastro de produtores. 
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Cadastro do Produtor - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

Modificaçao ou sequ?nc •[eI,)IfltLflt.]ISItPIIIE[*f 
ReferVncias e Coeficie 
Recuperaflo de dados d 1 - Dados 
Indices ICPIFGU 2 - Entrad :IEII•ppMtlfl:tco. 
Cerencia de Arquivos/F 3 - Movise 
FIM 4 - Result 1 - Cadastro de Produtores 

- ReIatõ 2 - Inventarios Inicial/Final 
1 Mpras e Vendas 
pas e Transfer?ncias 
fspesas Gerais 

1 - Cadastro Individual 	erturas, Fartos e Desftanes 
- Cadastro Geral Ianço Nov. AniMaIs/Insunos 

3 - Retorno !su1tados 
torno 

Figura 40 - Relatório de cadastro de produtor. 

5.2.5.2 Inventário inicial/fina! 

Os dados dos estoques Inicial e Final de animais, Figura 41, são impressos 
em uma única folha, o mesmo acontece com os dados dos estoques de 
alimentos. 

1. Cadastro do Produtor 
2, Modificaflo ou sequflc 
3. Refer?ncias e Coeficie 
4. Recttperaço de dados d 
5. Indices IGP/FCU 
6. Gerencia de ArquivosfP 
7. FiM 

- AniMais - Est. inicial/Final 
- AliMentos - Est. Inicial/Final 
- Retorno 

9 - Retorno 

i ai/Final 

r?nci as 

ose DesMaMes 
ulais/lnsuMos 

- Dados 
- £ntrad 	INUMO 
- MoviMe 
- Result 1 - Cadastro de 

Figura 41 - Relatórios de inventário. 

5.2.5.3 Compras e vendas 

Os relatórios de compras e vendas de animais e compras de alimentos, Figura 
42, podem ser emitidos mensalmente ou geraL No caso da emissão mensal, é 
preciso informar o mês e ano de interesse. 

Os valores podem ser apresentados pelo valor nominal ou corrigidos pelo 

!GP/FGV. 
Quando a opção for emitir os relatórios com valores corrigidos, primeiro é 

preciso verificar se o IGP/FG V correspondente ao ano e mês, para o qual se 
quer corrigir os valores, foi informado na Opção 5 do Menu Geral. 
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figura 42 - Relatórios de compras e vendas. 

5.2.5.4 Perdas e trans ferências 

Da mesma forma que os relatórios de compras e vendas, estes também 
podem ser emitidos mensalmente ou de todo o período de acompanhamento 
(Figura 43). 

figura 43 - Relatórios de perdas e trans feréncias. 

5.2.5.5 Despesas gerais 

Os relatórios de despesas mensais ou geral (Figura 44), também podem ser 
emitidos pelo valor nominal ou corrigidos pelo IGP/FGV. Neste caso o 
procedimento é o mesmo do (tem 5.2.5.3 Compras e Vendas (página 30). 

Figura 44 - Relatório de despesas gerais. 

31 



5.2.5.6 Cobenuras, panos e desmames 

Com exceção da previsão de partos os demais relatórios podem ser impressos 
por mês e ano de interesse, ou geral, Figura 45. 

Figura 45 - Relatórios de coberturas, partes e desmames. 

5.2.5.7 Balanço do movimento de animais e insumos 

É interessante antes de imprimir, verificar no vídeo no Item 5.2.3 Movimento 
de insumos e animais, se não houve problemas de fechamento nas diversas 
categorias. Desta forma, sugere-se só imprimir o balanço do movimento de 
animais da categoria (Figura 46), cujo resultado entre entradas e saídas não 
tenha zerado. 

Figura 46 - Relatórios do balanço do movimento de animais e insumos. 

5.2.5.8 Resultados 

Além dos relatórios disponíveis no vídeo, pode-se imprimir resultados gerais 
dos machos e das fêmeas, Figura 47. 

Os procedimentos para a impressão do relatório de Resultados Técnico-
Econômicos são os mesmos descritos no fiem 5.2.4.3 Resultados técnico-
econômicos (no vídeo). 
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Figura 47 - Relatórios de resultados. 

5.2.6 Cópia de segurança 

Para obtenção de cópias dos arquivos de dados (são os que contém a 
extensão ". dbf"), é preciso que o disquete destino já esteja forma tado. 

Para evitar que o usuário tenha que sair do A TEPROS, formatar o(s) 
disquete(s) e depois voltar a carregá-lo para efetuar as cópias, incluiu-se a 
possibilidade de formatar disquetes sem sair para o Sistema Operacional, 
(Opção 1 do Menu, Figura 48). 

O A TEPROS só fará a cópia dos arquivos com a extensão ". dbf'Ç caso haja 
espaço suficiente no disquete ROes  tino" para todos os dados do produtor. 

Os dados cadastrais do produtor (Form 1) serão incluídos no arquivo 
"Cadastro.dbf" se este existir no disquete, caso contrário o mesmo será criado 
automaticamente pelo sistema. 

Os dados lançados serão gravados em vários arquivos, cujos nomes têm sua 
estrutura montada da seguinte forma: AAXXXXXX.DBF", onde AA" 
corresponde as iniciais do arquivo; XXXXXX" é o número do produtor (vide 
Pág. 7) e ".DBF" é a extensão do arquivo. 

Os arquivos de dados são: 

AI = Estoque inicial de animais; 

AF = Estoque final de animais; 
1 / = Estoque inicial de alimentos; 

1 F = Estoque final de alimentos; 

CM = Compras e Vendas de animais e alimentos; 

DE = Leitões nascidos vivos e desmamados; 

DI = Despesas diversas; 

AS = Alteração de códigos de alimentos; 

A V = Alteração de códigos de vendas de leitões; 

SE = Arquivo de códigos do produtor; 

fiE = Arquivo de resultados finais. 
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1. Cadastro do Produtor  
2. Nodiricaflo 

Refer?ncsas e Coeficie 
ou sequ €nc 

______ 
EbflSicIri'tt.fl.IItI!IIflllbIt—__n 

3.  
4.  Recuperaao de dados 4 1 - Dados Iniciais/Finais 
S. 
6. 

Indices ICP/FCU' 
Gerencia de ArquiyosfP 

2 - 
3 - 
4 - 

Entrada de dados 
Movinento de inninos e 
Resultados 

aniMais 
7. FIM 

- - - - --- - - 5 - 

6 - 
1 - 

Relatórios 
Cópia de segur 
Retorno ao Men 

.PEIIfl4I:flI1tIIIIff:l.Líjt 

1 - Cópia do, banco 4e dados 
- - - -- 2 - Fornataçâo 

3 - Retorno 
de Disquetes 

jpIflwLt_mn_.IfljJ iZrn.n.a.i ai - 

Figura 
fl.I'q:lMIrettlL. 

48 	Cópia 
rnrai 	m.iq.j 

d? M'gui.91?Çd. 

Obs.: Como o A TEPROS, para formatar disquetes, utiliza o forma tador do 
DOS é preciso possibilitar o acesso ao comando FORMA T. Isto é feito no 
arquivo AUTOEXEC.BAT, colocando o diretório onde está gravado o DOS no 
PA TH (caminho). Em caso de dúvidas, sugere-se consultar o Manual do DOS, 
ou técnico especializado. 

5.3 Referências e coeficientes 

Os dados a serem informados com o objetivo de servirem de parâmetros 
visando comparações de desempenho Técnico-Econômico, deverão ser 
corrigidos para cada tipo de produtor (Figura 49). Isto se deve ao fato de que o 
sistema não cria arquivo de referências individualizado. 

Figura 49 - Referências e coeficientes. 

5.4 Recuperação de dados de disquete 

Os dados de produtores anteriormente gravados em disquete, no caso de 
necessidade, podem ser recuperados para o seu winchester. 

A recuperação é feita automaticamente, bastando inserir o disquete com os 
dados no Drive "A" ou "8", selecionar a opçÃo 4 Recuperação de Dados, do 
Menu Geral e escolher o produtor que se quer recuperar os dados. 
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Obs.: No caso de já existir dados do produtor no seu winchester, os dados do 
disquete serão gravados em cima daqueles do winchester. Antes será solicitado 
se o usuário quer optar por sobrepor os dados. 

5.5 !nclusJo/atualização de índices do IGP/FGV 

O A TEPROS permite Incluir, Corrigir ou Apagar registros de Índices do 
IGP/FG V, (Figura 50). 

Para Apagar um registro do Banco de Dados basta teclar "99999" no lugar 
do mês do Índice que deve ser apagado. Na entrada de dados, na coluna do 
mês, entre antes com o mês (dois dígitos, mesmo que seja inferior a 10), 
seguido do sinal " / "e em seguida o ano, também com dois dígitos. 

5.6 Gerência de arquivos/períodos 

O A TEPROS permite a junção de períodos diferentes de produtores 
acompanhados, ou exclusão de parte de um período (Figura 51). 

Figura 51 - Gerência de arquivos. 
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a) Junção de períodos 

Para juntar períodos diferentes, em primeiro lugar, é solicitado o número do 
produtor que será considerado como período base. Em seguida, é solicitado o 
número do produtor do período a anexar. 

Finalmente, informe o número do produtor, cujos arquivos conterão todo o 

período. 
Os dados dos períodos base e a anexar serão mantidos. 
Para a junção de períodos diferentes de um mesmo produtor é preciso 

observar algumas condições: 
ai) Na identificação das fêmeas deve-se usar rigorosamente o mesmo 

número e raça de cada animaL Serão consideradas duas fêmeas, se por 
exemplo a fêmea 201 LD, for lançada, no período a anexar, como 201 Id. 

a2) Na definição dos alimentos também deve-se usar rigorosamente o mesmo 
código para cada produto. Por exemplo, se no período base, o Código 70 for 
Milho, no período a anexar também deverá ser Código 70 para o Milho. 

a3) Na definição de Associados de Condomínio, o procedimento deve ser o 

mesmo, descrito no item a2. 

b) Exclusão de períodos 

Para excluir parte dos dados de um determinado período é preciso informar o 
período base, o início e o fim do período a ser mantido nos arquivos de dados 
do produtor e o novo número, para o período a ser criado com os dados 

man tidos. 

5.7 Ordenação dos dados 

Não há necessidade de entrar com os dados em ordem de data. Para ordenar 
os dados, lançados, utilize o programa chamado ORDENA. 

Para rodar este programa é preciso sair do A TEPROS e chamar o programa 
ORDENA e escolher a opção desejada. 

5.8 Fim 

Escolhida esta opção o computador volta ao Sistema Operacional 
permanecendo no diretório do A TEPROS. 

6. Anexos 
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