
“Integral Nutrição Animal 

32 anos de história”

L.H.Carrijo.



• Histórico da empresa
• Fundada em 1986 na cidade de Goiânia-GO
• Ramo de atividade – Nutrição de Ruminantes
• Quadro societário atual – 5 Sócios
• Pioneira em confinamentos no estado de Goiás com mais de 30 anos de

trabalho.

• Área de atuação

– Goiás , Mato Grosso, Pará, Tocantins, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal.

• Participação de mercado
• Líder em Goiás no segmento de suplemento mineral e com o maior número de

confinamentos do estado.
• Atualmente entre as 10 maiores empresas do segmento no Brasil.



1 - Sistema de Produção.



• Estrutura de produção:

• Inaugurado em 2005 o novo parque industrial localizado na cidade de Goianira
(8,5 km de Goiânia), tem capacidade produtiva de mais de 150.000 toneladas de
suplementos ao ano, totalmente automatizado e certificado pelo Ministério da
Agricultura com o certificado de Boas Práticas e Fabricação.

• Primeiro parque industrial de produção de suplemento mineral construído no
Brasil todo na vertical.



Parque Industrial em atividade desde 2005 na cidade de Goianira-GO.



-Sistema de produção vertical com 
dosagem automatizada, evitando
erros de quantidade de 
produto dosado.



- Dosagem de micro elementos
automática e estrutura de silos em
inox, evitando contaminação do
produto por metais pesados.



- Amplo galpão para armazenagem 
de 
matérias primas e produtos 
acabados, 
com segurança quanto a pragas 
(ratos, carunchos...) e chuva.



2 - Seleção de colaboradores.



• Competências avaliadas sob um novo conceito o das 
características pessoais e não apenas conhecimentos formais.

• A empresa busca profissionais capazes de resolver problemas
com criatividade e no menor espaço de tempo possível.



O que nos buscamos oferecer?

Soluções

Produtos Tecnologia Serviços



Dieta sem volumoso.



• Teores de fibra.

• Carboidratos solúveis – amido.

• Fibra efetiva ou mastigável.

• Aditivos tamponantes e probióticos.





3 - Capacitação da mão de obra dos 
nossos clientes.



TCC – Treinamento de Colaboradores de 
Confinamento

• Redução de problemas clínicos com os animais.

• Aumento de performance.

• Redução do custo com visitas técnicas.



TCP – Treinamento de Colaboradores de Pasto

• Aumento da capacidade de suporte das fazendas.

• Melhores resultados dos produtos utilizados .

• Aumento nas vendas.



4 - Oferta de produtos no mercado.



• Ser lucrativos para o cliente e para a empresa.

• Ser de fácil utilização

• Ser de resultado mensurável



•Suplementos específicos para 
reprodução vitaminados e 
aditivados.



•Proteinados Flex.

•Nitrogenados nas chuvas.



Efeitos do Empreendedorismo e da 
Inovação no Agronegócio.



Mudança no valor da “Experiência profissional”. 

• mudou de importância com a velocidade da 
circulação de informações e das mudanças impostas

ao mundo.

• O que funcionava ontem nem sempre funciona hoje.

• O profissional deve buscar conhecimento
constantemente para se destacar no mercado.



“Meu interesse está no futuro, pois é lá que 
vou passar o resto de minha vida.”

Charles Kettering


