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RESUMO : Este estudo teve como objetivo analisar a importância da gestão 
da qualidade administrativa e seu planejamento em uma empresa de nutrição 
animal. Foi analisada a organização da empresa em seus vários setores de 
atuação, identifi cando os pontos fortes e fracos e as decisões a serem tomadas 
para se alcançar maior produtividade e lucratividade.  A partir desse estudo, foram 
adquiridos resultados relevantes como o bom planejamento e sua funcionalidade 
dentro de uma empresa, a importância de um líder que tenha competência e 
responsabilidade com a organização e seus funcionários, o bom desempenho de 
todos que fazem parte da organização quando opiniões ou ideias inovadoras são 
citadas e executadas. Oferecer produtos de qualidade que possam satisfazer a 
necessidade do cliente e trazer resultados positivos. 

Palavras-chave: Gestão. Organização. Produtividade. Planejamento. 

MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE QUALIY HELD IN A COMAPNY OF 
THE AGRICULTURAL SECTOR IN BOVINE NUTRITION BRACH.

ABSTRACT : This study aimed to analyze the importance of managing the 
administrative quality and its planning in an animal nutrition company. the 
company’s organization in its various sectors of activity was analyzed, identifying 
strengths and weaknesses and the decisions to be taken to achieve greater 
productivity and profi tability. From this study, we acquired relevant results as 
good planning and its functionality within a company, the importance of a leader 
who has competence and responsibility to the organization and its employees, 
the good performance of all who are part of the organization when opinions or 
innovative ideas are quoted and executed. Off er quality products that can meet 
the customer’s needs and bring positive results.
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1 INTRODUÇÃO 

 Esta pesquisa teve como tema: Gestão administrativa realizada em uma 
empresa de nutrição de bovinos de corte, que visa à importância da nutrição 
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animal no campo e dentro da empresa. Quais os problemas à serem resolvidos, 
seguindo as exigências nutricionais sem que comprometa sua produtividade. 
 Gestão Administrativa realizou-se em uma empresa de nutrição de 
bovinos de corte. A alimentação saudável e balanceada, para um animal de corte, 
infl uência diretamente na saúde humana, por este motivo é de grande relevância 
produzir produtos com qualidade os quais futuramente não venham ocasionar 
prejuízos. A Gestão Administrativa bem efetuada garante lucratividade.
 Ao aprimorar as informações corretas para que auxiliem na tomada de 
decisões e no desenvolvimento nutricional, busca-se por melhores desempenhos 
e por uma produtividade de qualidade, Identifi cam-se pontos negativos os quais 
prejudiquem a organização e que devem ser avaliados em prol de melhorias.
 Aprimorar ideias e opiniões dos funcionários os quais lidam todos os dias 
com as atividades da empresa, que podem ajudar e auxiliar a organização a ter 
melhorias e maior produtividade. Analisar a Gestão Administrativa e quais os 
métodos aplicados para que a mesma seja efetuada com sucesso, análise de 
seus pontos negativos e positivos e a partir dessas análises tomar as devidas 
decisões em busca de melhorias e satisfação. 

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Gestão de qualidade 

 Um conjunto de conceitos bem caracterizados suporta a estrutura e o 
funcionamento do processo de gestão de qualidade. Os mais relevantes, é 
evidente, referem-se á forma como se estende a qualidade, ou seja, a noção da 
qualidade adotada em cada organização (PALADINI 1999, p. 1).
 Na visão de Paladini (1999) a qualidade é como um conjunto que engloba 
todos os aspectos da organização seja na parte da produção, no planejamento, 
até a venda do produto fi nal. É buscar ter qualidade de maneira geral.
 Na gestão de qualidade é importante que valores sejam transferidos para 
que as ligações interpessoais ocorram sem ênfases e a partir disso é possível 
ter bem menos pontos negativos na empresa, quando os funcionários de todos 
os setores da organização estão satisfeitos com o modo como a organização se 
impõe, consequentemente irão trabalhar com mais satisfação e assim aumentar 
sua produtividade e lucratividade.
 Paladini (1999) agrega que a qualidade era vista apenas em quesitos de 
serviços e produtos, deixando de lado outros fatores importantes da organização 
que são de extrema importância para obter sucesso.
 Á partir disso a qualidade foi vista de maneira mais ampla que agregasse 
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todos os setores da empresa, novas formas de gerências e uma preocupação 
ao quesito de qualidade para os funcionários. Visar sempre os pontos negativos 
para serem analisados e avaliados, e a partir disso buscar pela qualidade que as 
empresas tanto almejam ter, seja no interior ou exterior da organização.

2.2 Expansão da carne bovina

 Essa domesticação contribui para grandes fatores, como a alimentação 
humana e a economia. A partir daí o homem começou seus estudos e pesquisas 
que foram essenciais para a nutrição dos bovinos, com toda essa evolução o 
mercado de carne de bovinos expandiu-se e aumenta cada vez mais.
 Nos reconhecimentos de Faria (1995), a domesticação dos bovinos foi 
crucial para o desenvolvimento do bem-estar das pessoas, porque através disso 
foi que a produção de carne teve seu lugar no mercado e passou a fornecer 
produtos que foram fundamentais para o homem. Fato que ocorreu há anos 
atrás, mas que refl ete nos dias de hoje.       

Firmando o conceito de que o ganho compensatório é a resposta 
biológica ao crescimento deprimido por subnutrição temporária dos 
bovinos, resta esclarecer que se trata de problema universal, ligado 
à estacionalidade da produção de alimentos forrageiros. O ganho 
compensatório, sendo causado por diferentes fatores regionais, 
deveria ser examinado em estreita relação com as zonas temperadas 
e tropicais, em separado, para o conhecimento de suas possibilidades 
na exploração de bovinos de corte (VILARES 1995, p.262).

 O Brasil é rico em pastagens, tanto que as pastagens são fontes de 
alimentação mais econômica do país. Mas apesar dessa vantagem, há problemas 
como a época da seca, nessa época os pastos por si só não são capazes de 
oferecer nutriente sufi ciente para o gado e com isso surge a perda de peso e 
também a desvalorização do animal.
 Na visão de Quadro (2005), a forma de alimentação por pastagens é 
uma vantagem em termos econômicos no Brasil para bovinos, pois em épocas 
de chuva há um desenvolvimento sucessivo dos bovinos que se alimentam 
de pastagens. Porém, ocorre um baixo valor nutritivo na época da seca que 
prejudica o desenvolvimento do animal.

A matéria seca é a mais simples e mais usual das análises 
bromatológicas. Como o próprio nome diz, representa a fração do 
alimento que não é água. A maneira mais simples de retirar água é pelo 
aquecimento da amostra. A água torna-se vapor e deixa a amostra. 
Isso acontece mesmo à temperatura ambiente (MEDEIROS et al, 
2015, p. 4).
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2.3 Exigências Nutricionais

 É a quantidade de nutrientes que o animal irá adquirir para chegar até a 
sua produção exigida e para oferecer uma nutrição correta é preciso ser feita 
antes uma análise sobre o animal, desse modo será muito mais fácil seguir suas 
exigências nutricionais e a partir disso garantir uma produção de qualidade. 
 Feltrin et al (2015) esclarecem que as exigências nutricionais são os 
valores diários de nutrientes que os bovinos precisam para conseguir chegar 
ao nível determinado de produtividade. Fazer a nutrição correta e ter devido 
conhecimento da exigência nutricional, são alguns fatores importantes para 
alcançar essas exigências e ter a produtividade que se espera obter. 

Pastagens com baixo valor alimentar são, tipicamente, aquelas 
encontradas na época seca. Nesta época, a paralisação do crescimento 
leva a um aumento da idade das plantas que compõem a pastagem. 
Como as plantas com o passar do tempo reduzem o conteúdo celular, 
aumentam o material fi broso e os fatores anti-nutricionais, com 
destaque para a lignina. O resultado é a redução do teor de nutrientes 
e da sua digestibilidade (MARINO et al, 2015, p. 40).

 O mercado tem exigido cada vez mais, isso porque o consumidor está 
à procura de carne de qualidade e confi ança. Para que essa demanda seja 
cumprida é importante que o bovino tenha a alimentação de acordo com essas 
exigências nutricionais e de acordo com sua função.
 Mattos (1995) explica que um dos maiores desafi os nos rebanhos é 
manter a alta produção, devido à incapacidade dos animais ao consumo de 
alimentos satisfatórios para alcançar a exigência nutricional para ter elevado 
grau de produtividade. Esse é com certeza um dos maiores desafi os.
 Atender as exigências nutricionais é muito importante não só para a 
saúde do animal, mas também pela qualidade da produção, porém é preciso 
fi car atento tanto na falta ou excesso, esse animal deve ser avaliado para saber 
quais as suas exigências e a partir disso atendê-las corretamente. 
 Luci (1995) reconhece que o primeiro passo é defi nir o que é estado 
nutricional satisfatório, na visão do profi ssional zootécnico, esse estado satisfatório 
é aquele contribuinte de nutriente ao mecanismo do animal que consegue captar 
a exigência para o sustento e sua produtividade, sem prejudicar a saúde do 
animal. A exigência se for excessiva ou escassa poderá trazer problemas, vai 
depender da austeridade do excesso ou a falta nutricional.
 “O conceito de suplementação mineral parte do princípio de que cada 
animal consome da mistura mineral à sua disposição, a quantidade necessária 
para atender às suas demandas metabólicas” (LOPES et al, 1998, p.37).



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

171

 A informação correta é de muita importância para alcançar bons resultados, 
é preciso fazer um estudo a partir dessas informações e analisar os pontos 
positivos e negativos e a partir disso tomar as devidas decisões.
 Terêncio et al (2014) relata que no confi namento informações sobre os 
bovinos de corte como por exemplo as exigências nutricionais são de grande 
importância para desenvolver esse processo com sucesso, essas informações 
contem importantes fatores que irão contribuir para muitas atividades 
desenvolvidas dentro do confi namento. Nada será de efi ciência sem informações 
coerentes, as informações servem de auxílio para alcançar bons resultados.

2.4 Praticidade para o produtor rural

 O software de gestão nutricional é econômico para confi namento Feed 
Manager foi desenvolvido para facilitar o controle dos animais.  Com mais de 
800 mil animais atendidos, o principal objetivo é diminuir as necessidades no 
confi namento e acompanhar de forma prática o desenvolvimento e precisão dos 
clientes.
 Os consumidores têm exigido cada vez mais qualidade dos produtos, isso 
fez com que os mercados se preocupassem mais com as informações concretas, 
sendo assim o pecuarista é o principal responsável por essas informações que 
caracteriza de forma clara como foi feito todo o processo de produção.
 Ferreira (2012) salienta que esse software foi desenvolvido para auxiliar a 
nutrição do bovino de corte em confi namento e também para auxílio do cliente e 
atender suas necessidades.

Os benefícios do confi namento para o pecuarista são muitos, o principal 
e mais característico é a possibilidade de se aglomerar um grande 
número de animais em uma pequena área, o que vai de encontro 
com as tendências atuais de se produzir cada vez mais em um menor 
espaço de tempo, porém, todos esses benefícios conseguidos com a 
alta lotação de animais têm inconvenientes de diversas ordens, dentre 
elas a poeira, que tem causado sérios problemas aos confi nadores, 
destacando-se: poluição do ar e do ambiente; riscos para a saúde 
humana; riscos para saúde e bem- estar animal. Não só os ser humano 
sofre as consequências da exposição á poeira, mas os bovinos 
também, apesar de aparentemente serem mais resistentes que 
o homem ás condições. Eles fi cam expostos por um período muito 
maior que o ser humano e também apresentam diversos problemas 
de ordem respiratória, que geralmente, são crônicos, e interferem no 
seu comportamento normal, diminuindo seu apetite natural, causando 
estresse, perdendo peso e até morte por complicações respiratórias, 
geralmente causadas pela pneumonia (FERNANDES 2013, p.34).

2.5 Crise X Produtividade
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 Dias de inquietação é o que a pecuária de corte tem passado ao analisar 
preços atuais da arroba do boi gordo e dos animais de reposição. A cadeia 
passa por um período antes nunca passado. 2015 foi um marco, ano positivo 
para a maior parte dos componentes da cadeia mesmo sendo um ano difícil na 
economia do país.
 Baseado em Rodrigues et al (2016), a pecuária brasileira tem passado 
por momentos complicados devido a problemas como política e economia e 
preços em alta. A qualidade da carne tem sido destaque sendo assim a indústria 
preocupa-se em ter produtos bons e de qualidade, o consumidor tem se 
preocupado e mais do que nunca quer saber a origem da carne consumida.

Embora seja muito cedo para defi nirmos qualquer prognóstico, 
economistas afi rmam que o país começará a sair do atoleiro no ano 
que vem. Indicadores econômicos apontam para um crescimento 
modesto no PIB, de 1% sendo que para 2015 a retração prevista é de 
1,18%. Colocar a economia nos trilhos não será tarefa fácil, visto que 
haverá muitos desafi os a serem enfrentados, como recuperar o nível 
de confi ança dos empresários e consumidores, retomar a credibilidade 
no mercado internacional, evitar o rebaixamento das notas de 
classifi cação de risco no cenário internacional e controlar a infl ação 
que freia o consumo doméstico (RODRIGUES et al, 2016, p.10).

 Silva (2016) afi rma que só será possível fazer um planejamento 
organizacional a partir de uma análise feita na empresa com as seguintes 
questões, o que irei produzir, qual meu público-alvo, quais os meus pontos fortes 
e fracos. É de extrema importância saber e conhecer a empresa que se lidera e 
trabalha.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Com objetivo de realizar o trabalho de conclusão de curso este estudo de 
caso foi realizado por meio de uma pesquisa através do estágio de 200 horas.
 Araújo et al.(2008) defi nem um estudo de caso como uma abordagem 
metodológica de investigação especialmente adequada quando se procura 
compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos complexos, 
nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. Esse estudo 
foi baseado na nutrição animal de bovinos com o objetivo de encontrar pontos 
positivos e negativos dentro da empresa, sua organização, planejamento e 
métodos aplicados pela mesma.

3.1 Caracterização da Empresa
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 A Fortaleza Agropecuária é uma empresa voltada para a nutrição animal, 
a principal função é a produção de ração animal (bovinos, suínos e aves). A 
empresa já atua há seis anos no mercado, a empresa é de porte privado e 
pequeno porte. Composta por seis funcionários, cada um responsável por uma 
atividade.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Através das vivências do estágio pôde ser identifi cado o quanto a Gestão 
Administrativa planejada e organizada é importante dentro da empresa. Através 
da gestão é possível obter resultados satisfatórios os quais toda organização 
requer. 
 Á partir desta pesquisa foi comprovada a importância da nutrição 
animal e seu planejamento. E das informações coerentes e objetivas dentro da 
organização, que auxiliem os funcionários a desenvolver suas atividades e a 
empresa a alcançar a lucratividade esperada.
 É de extrema importância que as empresas avaliem seus métodos de 
trabalho e se os funcionários estão satisfeitos com esses métodos impostos pela 
empresa, buscar sempre por melhorias e praticidade para alcançar os resultados 
esperados.  Informações corretas e precisas são de grande relevância para que 
não ocorram erros que venham a ocasionar possíveis prejuízos. 
 Cuidados devem ser tomados na tomada de decisões e no momento 
certo, da avaliação dos funcionários dentro da instituição e opiniões dos mesmos 
para a contribuição de ideias e melhorias na organização.  
 É importante também, que o gestor ou responsável pela empresa se 
desempenhe para o crescimento da mesma, com competência e responsabilidade 
e que faça análises e avalie a organização a qual ele é o responsável, outro ponto 
relevante é que funcionários, gestores e demais que fazem parte da organização 
trabalhem em conjunto para melhores resultados. 
 “A organização certa é algo que não existe; a organização é um absoluto, 
é uma ferramenta para tornar as pessoas produtivas quando trabalham em 
conjunto” (PETER DRUCKER 1998, S\P).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Á partir desse estudo é possível ver a importância da Gestão Administrativa 
e seu planejamento organizacional e o quanto é relevante o trabalho em equipe, 
buscar atender as exigências e produzir produtos com qualidade e que satisfaça 
as necessidades do cliente. Dar continuidade a novas pesquisas para aprimorar 
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cada vez mais conhecimento nesse meio, o qual está sempre em busca de novos 
métodos para se alcançar resultados, produtividade e lucratividade satisfatórios, 
que é o que toda empresa busca sempre ter.
 É importante que o gestor tenha em mãos ferramentas de auxilio para que 
possa efetuar uma gestão de qualidade em todos os aspectos da organização, 
seja no setor da produção, administrativo até a venda do produto fi nal, toda 
empresa busca por lucratividade, mas é importante que o gestor tenha sempre 
em mente que sem a qualidade consequentemente ele não obterá lucro.
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