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D
epois de um ano de dificul-
dades, as principais lideran-
ças da cadeia feed associadas 
ao Sindicato Nacional da 
Indústria de Alimentação 
Animal (Sindirações) reú-

nem-se para o tradicional balanço anual, 
além das projeções políticas e econômicas 
para 2019. Entre as expectativas apresenta-
das pela entidade durante a cerimônia, reali-
zada no prédio da Federação das Indústrias 

ESSA É A EXPECTATIVA DO SINDIRAÇÕES PARA A INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO 
ANIMAL. CONFORME PROJEÇÕES DA ENTIDADE, SETOR DEVERÁ
APRESENTAR UM CRESCIMENTO DE ATÉ 3% EM 2019

JÉSSICA NASCIMENTO, DE SÃO PAULO (SP)
jessica@ciasullieditores.com.br

UM ANO 
POSITIVO

do Estado de São Paulo (Fiesp), se destaca 
a previsão de uma generosa safra de grãos 
e a disponibilidade de insumos para este 
ano, o que corrobora a perspectiva otimis-
ta para a indústria de alimentação animal. 
Conforme o sindicato, o setor deverá regis-
trar um crescimento de até 3% esse ano.

Essa visão positiva do Sindirações sobre 
o próximo ano tem como base as previsões 
extraídas do relatório Agricultural Outlook 
2017/2027, da OCDE/FAO. Conforme a 

pesquisa, o Brasil deve superar 23% das 
exportações globais de carnes (bovina, suí-
na e aves) até 2027. “Levando em conta o 
histórico apurado nos últimos anos e con-
fiando na retomada econômica é possível 
apostar em avanço para a cadeia produtiva 
em 2019, já que seu desempenho é modu-
lado sobremaneira pelo setor produtor/ex-
portador de proteína animal”, explica.

Diferente da realidade atual, as perspec-
tivas para o setor no ano passado não eram 
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otimistas. Conforme o levantamento do Sin-
dirações, a indústria de alimentação animal 
superou as expectativas ao registrar um leve 
crescimento de 0,8% ao produzir 72,3 mi-
lhões de toneladas de ração e sal mineral. 
“Podemos considerar o ano positivo, já que 
havia toda uma perspectiva terrível no início 
de 2018, por ter começado com dificuldades 
que se agravaram, e a tendência era piorar. 
No entanto, se a gente está caminhando 
para um retrocesso com um sensível viés 
de alta, que estatisticamente pode ser zero, 
isso é ótimo. Podemos celebrar, porque po-
deria ser muito pior”, reforçou o vice-pre-
sidente do Sindirações, Ariovaldo Zani.

Além de apresentar o balanço do ano para 
o setor, o Sindirações realizou ainda uma ho-
menagem a um importante agente da nutrição 
animal brasileira, o professor Antônio Mário 
Penz Júnior. Engenheiro agrônomo, mestre em 
agronomia na área de concentração zootécnica 
pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e PhD em nutrição pela Universidade da Ca-
lifórnia em Davis (EUA), trabalha desde 2011 
como diretor Mundial para Contas Estratégicas 
da Cargill Nutrição Animal. Hoje, membro do 
Hall da Fama da Avicultura Latino Americana, 
atua no cargo Cargill Corporate Fellow.

“Mário marcou o setor e é reconhecido 
internacionalmente pelo seu trabalho. Um 
exemplo de profissional, que nos motiva a 
cada dia, sempre nos ajudou a enfrentar as 
dificuldades do caminho”, declarou o presi-
dente do sindicato, Roberto Betancourt, que 
anunciou sua saída da presidência do Sindira-
ções em 2019. Como reconhecimento pelos 
quase 50 anos dedicados ao agronegócio, 
Penz recebeu uma placa e um troféu da 
equipe do Sindirações. De acordo com Zani, 
a peça produzida com material reciclado 
carrega simbolismo em todos os detalhes, 
representando os pilares da atividade.

Durante seu discurso de agradecimento, 
Penz disse se sentir privilegiado ao receber a 
homenagem. “Cheguei a esse momento não 
pela busca do sucesso, mas pela satisfação 
em realizar meus sonhos de ter uma famí-
lia e ser professor. Fiz o que gosto, desde o 
primeiro dia, com muita paixão”, frisou. O 
profissional, que ao longo de todos esses anos 
acompanhou o desenvolvimento da atividade, 
destacou as vantagens da tecnologia e a im-
portância de se trabalhar em equipe. “Jamais 
seremos alguém se acre-
ditarmos no individual, 
pois juntos vamos mais 
longe”, acrescentou, 
reconhecendo todos os 
colegas que fazem par-
te dessa jornada. ■
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1. LUIZ AZEVEDO, RODRIGO 
MIGUEL, ADEMAR LEAL, NILTON 
PEREZ E JOÃO TRIVELLATO
/  2. WILLIANS CÉSAR TURCO,
JOÃO PALERMO NETO E GABRIEL 
JORGE NETO  /  3. OSVALDO 
CIASULLI E ANTÔNIO MÁRIO PENZ 
JÚNIOR  / 4. ALVINO LEMOS, 
AMANDA ZANGRANDO, BRUNO 
CAPUTI E ARIOVALDO ZANI
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5. VITOR HUGO BRANDALISE, RICARDO SANTIN, 
JAIRO ARENAZIO, IVOMAR OLDONI E BERNARDO 
GALLO / 6. JOÃO GABRIEL CARVALHO,
JOÃO ANDRADE E FERNANDO CARVALHO
/ 7. LUCIANO PEIXOTO, FABIANE, MARIA ALICE, 
DENISE, GUSTAVO E MARIO PENZ
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8. CESARE MAJIMA, FERNANDO RIGONI, GABRIELA
NAKASHIMA E RINUS DONKERS  /  9. NELSON LOPES,
ELIZABETH CHAGAS E MARCOS LUZIN  /  10. GLYCON
SANTOS, ARIEL MAFFI E AUGUSTO ADAMI


