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São 65 anos de trajetória, com uma atuação 
em prol de empresas inseridas na cadeia de 
produção de proteína animal e de alimentos 
para animais de companhia. O Sindicato Na-
cional da Indústria de Alimentação Animal 
(Sindirações, São Paulo/SP), fundado em janei-
ro de 1953, em decorrência do crescimento 
do setor de alimentação animal, comemora 
suas mais de seis décadas, sendo reconhecido 
como legítimo porta-voz dessa indústria.

Atualmente, os associados do Sindira-
ções – fábricas de ração comercial, granjas, 
agroindústrias, fabricantes nacionais e in-
ternacionais de ingrediente e matéria prima, 
entre outros – representam 90% do mercado 
nacional, mas nem sempre foi assim. O 
vice-presidente executivo do sindicato, Ario-
valdo Zani, conta que, no início, conquistar 
a confiança dos executivos das empresas foi 
o principal desafio. “Agora, com a legislação 
trabalhista reformada, enfrentamos o desafio 
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de manter a qualidade da gestão mesmo 
diante da escassez de recursos financeiros, 
tendo em vista que a contribuição patronal 
foi classificada como facultativa. Mais um 
motivo para continuar encantando e fideli-
zando nossos associados e atraindo outros 
empreendedores do setor”, acrescenta. 

O sindicato oferece assessoria jurídica, 
trabalhista, tributária, técnica, regulatória 
e contábil aos associados. Além de realizar 
estudos técnico-científicos, pesquisas mer-
cadológicas, cálculos econométricos e orga-
nizar conferências e seminários científicos, 
o Sindirações conta com comitês para debate 
de temas específicos. No comitê de PET, um 
grupo de especialistas discute alternativas 
viáveis para o atendimento das exigências 
científicas do órgão regulador – rotulagem 
e benefícios funcionais – e estuda economi-
camente como reduzir a carga tributária 
e ampliar a comercialização de ali-
mentos para cães e gatos frente 
às oportunidades impulsionadas 
pela classe média emergente. 

“Os principais objetivos do 
Sindirações estão relacionados à 
promoção e ao desenvolvimento do 
setor, à representação de seus associa-
dos juntos aos órgãos governamentais e 
associações industriais e internacionais e 
também à integração dos vários elos da in-
dústria de proteína animal”, esclarece Zani.

ANIMAIS DE COMPANHIA
Zani destaca que as ações voltadas a produtos 
para animais de companhia, cães e gatos, 
têm crescido à medida em que aumenta a 
convivência desses pets no reduto familiar. 
“Hoje, muitos tutores consideram os animais 
de companhia membros do núcleo familiar e 
essa nova realidade fez com que aumentasse 
também a preocupação das pessoas com os 
alimentos oferecidos aos pets”, finaliza. ◘

SAÚDE

Medicina 
Homeopática
A Pet South America, que será 
realizada entre os dias 21 e 23 de 
agosto, recebe o lançamento de três 
produtos homeopáticos para cães e 
gatos da Arenales Homeopatianimal 
(Presidente Prudente/SP). O Fator 
Gastropet é indicado para náuseas 
e vômitos abundantes; o Fator 
Litovesica para cálculo vesical e o 
Fator Occulum para conjuntivite, 
glaucoma, cataratas, paresias, nis-
tagmos, alteração na acomodação 
pupilar e úlcera de córnea.

De acordo com a fundadora e 
diretora geral da empresa, Maria 
do Carmo Arenales, o tratamento 
homeopático tem sido procurado 
por muitos tutores, aumentando a 
importância da atualização dos profis-
sionais de Medicina Veterinária sobre 
os novos produtos do mercado.

Maria do Carmo 
Arenales é 

fundadora e diretora 
geral da empresa

OS PRINCIPAIS 
OBJETIVOS DO 
SINDIRAÇÕES ESTÃO 

RELACIONADOS À PROMOÇÃO 
E AO DESENVOLVIMENTO DO 
SETOR, À REPRESENTAÇÃO DE 
SEUS ASSOCIADOS JUNTOS AOS 
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E 
ASSOCIAÇÕES INDUSTRIAIS E 
INTERNACIONAIS E TAMBÉM 
À INTEGRAÇÃO DOS VÁRIOS 
ELOS DA INDÚSTRIA DE 
PROTEÍNA ANIMAL
ARIOVALDO ZANI

Ariovaldo Zani
explica que o Sindirações 

funciona como um elo 
entre o poder público e 

as empresas privadas 
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