
le parece não descansar. Nunca. O passo 
apressado, os olhos vivos, o ar sempre aler-
ta. Não é de hoje. O primogênito de pai 
operário e mãe dona de casa já fez de tudo, 

desde os treze anos de idade. Ensinou datilogra%a, 
foi balconista de loja de consertos de aparelhos do-
mésticos, técnico em eletrônica, churrasqueiro, atuou 
na construção civil. Quando realizou o sonho de 
criança e foi cursar Medicina Veterinária na Unesp, 
em Jaboticabal, Ariovaldo conseguiu bolsa de estu-
dos e, ainda na residência, atuou no departamento 
de clínica cirúrgica da Universidade de São Paulo. 
A meta era vestir-se de branco, fundar uma clínica 
e atender cães e gatos em Jundiaí, sua cidade natal. 
No entanto, já que “o futuro a nós não pertence”, a 
realidade lhe “pregou uma peça” e a vida pro%ssional 
seguiu outro roteiro.
Com o diploma na mão, começou a respirar indús-
tria de alimentação animal. Entrou no Grupo Guabi 
como trainee, %cou doze anos e saiu como diretor 
técnico de pesquisa e desenvolvimento. Passou pela 
Agroceres e depois Basf, onde esteve na área de tec-
nologia e inovação na América do Sul, construiu fá-
brica de premixes, foi para o marketing e vendas na 
área de química %na. Na virada do século, passou a 
integrar a direção do Sindicato Nacional da Indús-
tria de Alimentação Animal (SINDIRAÇÕES), 
em um cargo não remunerado. Em 2007, aceitou 
o convite para ser o diretor executivo do sindicato, 
durante a gestão de Mário Sérgio Cutait, que pro-
curava a pro%ssionalização da gestão da entidade. 
Desde então, viaja o Brasil e o mundo em reuniões, 
encontros, debates que envolvem mercado, grãos, 
legislação, publicações técnicas. Sempre à frente de 
desa%os do Sindirações e como integrante da Inter-
national Feed Industry Federation (IFIF), entidade 

que já integrou o Board. Mas o mundo moderno 
não para e novos desa%os agitam ainda mais o expe-
dito executivo. Que alerta: “Ainda há muitas crenças 
populares sem fundamento cientí%co arraigadas na 
sociedade e o conceito do que seria a pós-verdade 
transforma fatos objetivos, comprovados, em ques-
tões com menor importância. Isso é perigoso. A ci-
ência revela caminhos, ajuda o ser humano. A área 
acadêmica e o setor privado não podem deixar de es-
clarecer, desmisti%car situações e fatos para a popu-
lação”. Ele tem razão. O mundo moderno é divido 
em dois. Um, quer comer mais, ter acesso à proteína 
animal. Outro, gasta mais com carnes de qualidade e 
pede atenção máxima à sustentabilidade, bem-estar 
animal e boa forma. Como atuar de olho em preten-
sões tão distintas? O Ariovaldo dá algumas pistas.          

REVISTA AVE - Qual é hoje a importância do 
Sindirações?
ARIOVALDO ZANNI – Já são 65 anos de ati-
vidades e podemos dizer que o Sindirações hoje é 
um ícone de representatividade e interlocução junto 
ao setor público, às associações e entidades ligadas 
ao setor agropecuário. O nosso associado está acos-
tumado a desfrutar da competência e do conheci-
mento acumulado ao longo desse tempo nas áreas 
trabalhista, tributária, econômica, regulatória. E, em 
um país burocrático como o Brasil, isso torna-se um 
acessório indispensável.

E o consumidor das ruas e casas, desde quando 
vem provocando uma nova postura no trabalho 
do Sindirações?
Desde o advento da internet e, notadamente nos 
últimos anos, com as redes sociais, que disponibili-
zam informação rapidamente e em grande volume, 
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porém, com muito dado sem funda-
mento. Este novo consumidor, mo-
derno, é o jovem, que já se habituou 
a depender do smart fone. E entra 
em contato com essa informação que 
circula. É lógico que as redes sociais 
facilitam sobremaneira a vida deste 
consumidor contemporâneo. Mas 
também é fato que há informação 
que carece de base cientí%ca. Sem 
falar que ele sofre bastante in>uência 
de um ativismo radical. E, por outro 
lado, é exigente, quer transparência. E 
a indústria precisa atender os anseios 
dele. 

A indústria de alimentos vem con-
seguindo sucesso nesta ‘batalha da 
informação moderna’?
Por enquanto parece-me que não. 
Veja, ainda há muitas crenças po-
pulares sem fundamento cientí%co 
arraigadas na sociedade. E o conceito 
do que seria a pós-verdade transfor-
ma fatos objetivos, comprovados, em 
questões com menor importância. 
Isso é perigoso. A ciência revela ca-
minhos, ajuda o ser humano. A área 
acadêmica e o setor privado não po-
dem deixar de esclarecer, desmisti%-
car situações e fatos para a população. 
Caso contrário o espaço vai sendo 
ocupado pelo ‘vale tudo’. Quem che-
gar primeiro dará a resposta. O nosso 
grande desa%o é encontrar uma ma-
neira de se comunicar com este novo 
público. Só que tudo é muito novo 
ainda, diferente. Temos que aprender 
no dia a dia. E ajudar o consumidor 
para que ele não faça escolhas erra-
das, que o coloque em risco. A%nal, 
produtores de alimentos têm uma 
postura ética com as pessoas. É um 
mundo novo, exige respostas diferen-
tes. Não é e nem será fácil.

As empresas de alimentação animal 
não se conectam diretamente com 
o consumidor )nal. Isto atrapalha?
É um complicador. O setor está no 

meio de vários elos da cadeia. Para 
trás, temos a pecuária e os produtos 
da terra como fornecedores de maté-
ria prima. E para a frente a indústria 
e o varejo. Só então chega o consu-
midor. Quer dizer, estamos distantes, 
sim, mas tentando estreitar os laços. 
Na verdade, a cadeia toda precisa ser 
enxergada e ter mais diálogo com o 
consumidor. E levar mensagens, mas 
em um discurso único, para evitar 
dissonâncias. E há um novo compli-
cador pela frente. O crescimento dos 

processos de automação nas vendas 
do varejo vai tornar a relação com 
este consumidor ainda mais impes-
soal e traz mais necessidades nesta 
comunicação. Necessitamos usar de 
tudo. Apelos, imagens, esclarecimen-
tos sobre o que você oferece e o que 
ele busca. É um desa%o e tanto.

E o desa)o setorial da indústria 
de alimentação animal no futuro? 
Qual é?
Acabar com os dogmas que contami-
nam o consumidor. As pessoas têm 
necessidades. E muitas são louváveis, 
justi%cadas, mesmo não possuin-

do ainda viabilidade econômica.  Já 
outras demandas são impossíveis de 
executar. Até sob o ponto de vista da 
sustentabilidade. Muitos ambienta-
listas lutam por processos que na ver-
dade põe em risco o meio ambiente 
e eles não conseguem enxergar. Mas 
repito: ainda estamos tentando expli-
car aos consumidores, à sociedade, o 
que é fato e o que é mito.

É o caso da contaminação cruzada 
por uso de antibióticos?
Este caso é uma histeria antecipada. 
Evidentemente que prevenir, ante-
cipar-se a um problema, é bom. No 
entanto, o exagero leva ao princípio 
europeu da precaução: se há um 
risco, proíbe-se. Aritmeticamente 
falando, risco é resultado do uso de 
produto multiplicado pela exposição. 
Mas neste mundo que vivemos, tudo 
representa um certo perigo, sempre 
modulado pela exposição. Logo, é 
uma questão de análise de riscos. Mas 
o alarme envolvendo a relação direta 
de uso de antibióticos nos animais e a 
geração de resistência no ser humano 
foi criado há pouco tempo, quando 
pesquisadores na China e nos EUA 
parecem ter encontrado o “elo per-
dido”, a tal causalidade até então não 
observada. Paciente que estava com 
resistência depois de ingerir alimento 
contaminado por bactérias que tam-
bém estavam presentes em animais 
que foram tratados com antibióticos. 
Houve, na verdade, uma transmissão 
de material celular entre as bactérias. 
Só que os próprios estudiosos admi-
tiram que a amostra de carne coletada 
na gôndola do supermercado não era 
estatisticamente signi%cativa. Ora, 
vamos deixar de usar antibióticos na 
produção animal por causa disto? O 
animal vai padecer de febre, todos os 
efeitos negativos de uma infecção, 
vai morrer. Pode haver resistência no 
ser humano. Ok, temos que analisar. 
Em que nível? Qual a probabilidade? 
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Vamos perder produtividade, produ-
zir menos carnes, o alimento vai %car 
mais caro, boa parte dos habitantes do 
planeta não têm recursos para com-
prar proteína animal. É um bocado 
de riscos.

E como )ca a questão?
A proposta do uso racional de anti-
bióticos tem nossa solidariedade, eu 
mesmo sou militante deste movi-
mento. Usar de acordo com os pre-
ceitos cientí%cos. A bula dos medica-
mentos já traz a quantidade indicada 
para cada animal, o peso dele, contém 
as análises de riscos realizadas, os fa-
tores de diluição e de segurança, o re-
sultado de investigação feita em ani-
mais e seres humanos.   Uso racional 
não signi%ca usar menos. É usar na 
quantidade adequada. Se há abuso no 
mundo, logicamente usar adequada-
mente vai redundar em diminuição. 
E há várias outras problemáticas. O 
uso indiscriminado pelos humanos. 
O ponto importante do saneamento 
básico, pois um paciente tratado vai 

excretar resíduos do antibiótico que 
vai acabar nos esgotos, lençóis fre-
áticos. O descarte do lixo e resíduo 
hospitalar. O mundo está sob toda 
esta ameaça. Mas não é para exage-
rarmos. É usar racionalmente. Não 
se trata de gente saudável e sim de 
pessoas imunodeprimidas, internadas 
em hospitais, portadoras de doenças 
graves como câncer, idosos, neonatos, 
um público susceptível à resistência. 
En%m, banir não é uma atitude ade-
quada. O tiro vai acabar saindo pela 
culatra. 

E o uso de antibióticos como me-
lhorador de desempenho?
A Europa baniu, os Estados Unidos 
praticamente não usam mais, assim 
como nós. A indústria de nutrição 
animal tem respondido favoravel-
mente e oferecido inúmeras alterna-
tivas. Para começo de tudo, ofertar 
uma boa nutrição animal. De quali-
dade, balanceada, de acordo com as 
diferentes fases de crescimento do 
animal, o tipo de produção, nutri-

ção de precisão, que obtenha índices 
zootécnicos que minimizam os efei-
tos de enfermidades. Tendo calorias, 
aminoácidos, probióticos, betagluca-
nos, ácidos, leveduras, óleos herbais e 
botânicos. Além de novidades ainda 
sendo estudadas. Sem falar na vaci-
nação, que é absurdamente e%ciente, 
e sobretudo não poupar medidas de 
bioseguridade, ambiência e bem-estar 
animal.

Novidades custam dinheiro, certo?
Nunca podemos deixar de pensar nos 
custos envolvidos. Vai impactar. E a 
sociedade precisa entender isso. Veja, 
olhando, por exemplo, os sistemas de 
con%namento de bovinos. Para que 
existem?  Para produzir mais carne. 
Mas é um investimento que produz 
mais e acaba ajudando até na susten-
tabilidade ambiental, diminuindo a 
emissão de gases/kg de carne e usan-
do bem menos espaço de pastagens. 
Atenção. A Ciência nos prega peças, 
temos que olhar resultados. O ser hu-
mano é muito emotivo, mas precisa 
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ser mais razoável, observar, escolher o 
que é menos oneroso ao consumidor 
global. E saber que não se vai fazer 
algo barato para comprometer a saú-
de de bilhões de pessoas.

O mundo e o Brasil sabem quanto 
usam de antibióticos?
A OIE (Organização Mundial de 
Saúde Animal) estabeleceu um 
ranking dos antibióticos usados na 
produção animal, dividindo-os em 
‘super criticamente importantes’, ‘cri-
ticamente importantes’ e ‘importan-
tes’. No caso do Brasil, os dois primei-
ros não vêm sendo usados há muito 
tempo. Sem falar que, globalmente, o 
segmento praticamente tetraciclinas 
e quase nada das penicilinas, enquan-
to na clínica humana é exatamente o 
contrário. Só aí já começa a haver um 
desarranjo razoável. São dois tipos 
diferentes de antibióticos. Sem falar 
que boa parte dos antimicrobianos 
usados na produção animal, que traz 
naturalmente um grande volume até 
porque um bovino, por exemplo, tem 
biomassa bem maior do que uma 
pessoa, é de coccidiostáticos ionofó-
ricos, classe de compostos químicos 
utilizada exclusivamente nos animais, 
o que afasta ainda mais boa parte 
dos problemas. Além de vários tipos 
de medicamentos que foram tirados 
de lado ou proibidos. Não por serem 
perigos e, sim, por falta de e%cácia ou 
interesse das farmacêuticas.  

Existe um novo levantamento que 
está sendo preparado?
Sim, uma iniciativa global, capita-
neada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e OIE, chamada 
‘Um mundo. Uma saúde’ (One world 
- One health). Os países signatários 
do Codex Alimentarius (Código de 
Normas reconhecido pela Organiza-
ção Mundial do Comércio como re-
ferência internacional para solução de 
disputas sobre segurança alimentar e 

proteção do consumidor) foram con-
vidados a participar, voluntariamente. 
O Brasil incluído. E nós já temos um 
programa brasileiro alinhado ao pro-
grama mundial. Um trabalho coorde-
nado pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (ANVISA) e pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA). Entre as 
principais ações globais estão o es-
clarecimento ao público pro%ssional 
e leigo sobre a importância do con-
trole da resistência bacteriana, o uso 
racional de antibióticos e outro vetor 
que é medir o status dessa resistên-
cia. Se você não mede, não gerencia. 

Um verdadeiro inventário de quanto 
e quais antibióticos são utilizados na 
produção animal. Mais uma ferra-
menta de desmisti%cação.

E depois?
As informações seguirão para o 
MAPA, que vai enviar a OIE. Ba-
sicamente, quais antibióticos e a 
quantidade deles, aqui no Brasil. Veja, 
a tendência é que os países migrem 
para esse objetivo. Não vamos es-
quecer que vivemos um período de 
três anos de estagnação econômica e 
recessão. E levantamentos assim de-
mandam dinheiro. Entretanto, não há 
como deixarmos de participar. Então, 
vamos migrando e evoluindo. Na Eu-
ropa, que está mais adiantada em in-
ventários deste tipo, o relatório é bem 

mais detalhado, mas vamos chegar lá. 
A ideia é esta. 

O futuro é promissor?
Sou um pouco cético, principalmen-
te quando vejo despontar algumas 
propostas que são economicamente 
inviáveis. Por exemplo, a da carne de 
laboratório. Entendo o pensamento 
dos ambientalistas e dos defensores 
dos animais, mas é um produto hoje 
absolutamente inviável %nanceira-
mente. De outro modo, há trinta anos 
eu não imaginaria que viveríamos a 
velocidade de informação que temos 
hoje. Eu diria que o futuro não é mais 
o que costumava ser. Mas a indústria 
de alimentação tem suas peculiarida-
des. Comer é algo essencial, reúne as 
pessoas. Muita coisa vai mudar nesta 
cadeia produtiva. A concentração de 
empresas permanece. Assim como o 
contraste entre pessoas interessadas 
em gastar muito em uma carne de 
laboratório enquanto um bilhão de 
pessoas estão pensando se terão algo 
para colocar na boca no dia seguinte. 
O futuro ainda é um ponto de inter-
rogação, mas alguns pontos já estão 
consagrados, como sustentabilida-
de %nanceira, preocupações sociais, 
bem-estar animal e cuidado com o 
meio ambiente. São desa%os que não 
deixarão de existir.

A indústria de alimentação animal 
brasileira tem qualidade?
A tecnologia tem propiciado o barate-
amento dos produtos e hoje está bem 
distribuída pelo mundo. E o Brasil 
está inserido neste contexto. Mas a 
corrida não para nunca. A indústria 
4K, da inteligência arti%cial, do Big 
Data. São tecnologias que vão chegar. 
Sem falar no desa%o para automação 
e suas consequências. Redução de 
custos, proteção do trabalhador, papel 
econômico e social das empresas. É 
uma preocupação mundial. 
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