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O
setor de rações, ingredien-
tes, suplementos minerais e
premixes tem motivos para
comemorar. 2007 foi um ano
de engorda significativa
para a indústria da alimenta-
ção animal no país, superan-

do a expectativa traçada pelo Sindi-
Sindicato Nacional da Indústria de
Alimentação Animal (Sindicações), que
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previa um crescimento de 6,5% no perío-
do. No entanto, o índice alcançado foi de
11,6% no final do ano. Grandes responsá-
veis pelo aumento das cifras foram os
setores de avicultura e bovinocultura,
que se recuperaram das crises causadas
no passado pelos surtos de gripe aviaria
e febre aftosa, respectivamente. No total,
as vendas de rações ultrapassaram os 53
milhões de toneladas, com faturamento
em torno de US$ 10 bilhões. As perspec-
tivas são otimistas: estima-se que, em

2010, a produção aumente para cerca de
70 milhões de toneladas.

Para 2008, o SindiRações projeta
uma porcentagem parecida de cresci-
mento - 10% -, mas avalia com caute-
la o mercado, dada a subida de preços
de insumos utilizados pela indústria
de rações, sobretudo o milho (respon-
sável por 70% do custo da ração), que
acumulou alta de 73% em 2007, e de
ingredientes químicos que precisam
ser importados e cuja produção está



concentrada na Europa e na Ásia.
Uma vez que o preço da ração no Bra-
sil teve um aumento médio de 17% no
ano passado, a rentabilidade dos pro-
dutores foi prejudicada, o que os for-
çará a uma nova subida de preços já
no primeiro trimestre deste ano. "Há
uma disputa internacional por maté-
ria-prima", diz Mario Sérgio Cutait,
presidente do SindiRações. "Se não
pagarmos o preço mais alto, outro
país ou setor o fará." Embora não pre-

veja o valor desse aumento, Cutait
acredita que ele superará a inflação.

Apesar dos percalços, o clima é de
otimismo entre os empresários, já que
a qualidade do produto nacional é reco-
nhecida e requisitada no exterior. "O
setor pecuarista profissionaliza-se cada
vez mais de acordo com as exigências
do mercado internacional, sobretudo
no que diz respeito à saúde animal e à
segurança da alimentação", diz Marcos
Mantelato, sócio-diretor da Bellman

Nutrição Animal, que produz suple-
mentos minerais protéicos para gado
bovino. O melhoramento genético do
gado, a fertilidade, o ganho de peso e o
manejo eficiente de pastagens são fato-
res indissociáveis de uma boa alimenta-
ção e de suplementação. Só o setor de
suplementos, estagnado desde 2004,
experimentou em 2007 o crescimento
de 6%, produzindo 1,95 milhão de tone-
ladas de produtos, e espera ultrapassar
a faixa dos 2 milhões em 2008.
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Parceria com o Sena). Um dos
principais objetivos do SindíRações
era 2008 é organizar o setor, profis-
sionalizá-lo cada vez mais e garantir a
segurança total do produto nacional
de acordo com o conceito de rastrea-
bilidade e com as exigências do mer-
cado internacional. Uma das ações
da entidade nesse aspecto é incre-

mentar a implantação das boas práti-
cas agropecuárias e de fabricação de
alimentos para animais no maior
número de fábricas. Em convênio
com o Senai, o sindicato lança um
curso de capacitação de mão-de-obra
para supervisores e gerentes da área
com ênfase em rastreabüidade e ges-
tão ambiental. "Promover o conceito

de alimento seguro está entre as
metas a ser alcançadas, o que faz
com que tenhamos competitividade
no exterior e recebamos as certifica-
ções que o mercado internacional
exige", diz Ariovaldo Zanni, diretor
executivo do SindiRações.

Nesse sentido, o Brasil já cami-
nha a passos largos, depois de ter
sido assinada a equivalência do Nível
Internacional do Programa Feed &
Food Safety - Gestão do Alimento
Seguro, o único reconhecido pelo
Euro-Retailer Produce Working
Group (Eurep). A certificação foi
conseguida por cinco empresas
nacionais, o que amplia sobremanei-
ra as oportunidades do nosso produ-
to no mercado internacional.
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A informalidade, porém, ainda
assola o negócio de ração no país,
criando uma situação de concorrên-
cia desleal com empresas que
investem em tecnologia, capacita-
ção e qualidade. "Trabalhamos com
fornecedores qualificados, ternos
laboratório especializado em análi-

se de matéria-prima, investimos em
treinamento das equipes, em tecno-
logia nutricional, buscando sempre
novos conceitos de alimentação ani-
mal", diz Nilton Perez, diretor-pre-
sidente da Socil Evialís, empresa
em processo de certificação que
produz ração para diversos segmen-

tos de criação animal e para o mer-
cado pet. "Para o setor profissiona-
lizar-se definitivamente, é preciso
que haja uma fiscalização mais agu-
çada por parte do governo para
determinar a qualidade do produto
brasileiro e evitar a sonegação de
impostos", afirma Perez.
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