DISCURSO DE POSSE ASBRAM – BIÊNIO 2018/2019
– Caríssimo amigo e membro do Conselho de
Administração, Nelson de Souza Lopes.
– Caríssimos colegas da diretoria: Daniel Moreira Arruda
Guidolin, Juliano Sabella Acedo, José Luiz Bianchi,
Ledoir Cordeiro, João Pessoa de Andrade e Elizabeth
Chagas
– Autoridades aqui presentes; associados, senhores e
senhoras
Primeiramente, gostaria de render homenagens ao agora
ex-presidente Nelson de Souza Lopes, de quem, com muito
orgulho, recebo a presidência da Associação Brasileira de
Indústrias de Suplementos Minerais, a nossa Asbram.
Sabemos como é difícil sintetizar um trabalho em
pouquíssimas palavras, ainda assim assumo o risco de
escolher uma, em especial, que marcou a diretoria que
encerra seu mandato: UNIÃO, o fundamento de uma
associação.
O senhor fez um trabalho fantástico no sentido de
congregar os associados e nos estimula a manter essa forte
base unida e crescente no próximo biênio. Crescente, sim,
reforço. A Asbram reúne as empresas com 70% do
mercado nacional de nutrição animal para a pecuária de
corte e de leite e podemos ampliar essa base para 75% a
80%. Será uma honra completar esse fortalecimento que
nos foi legado por sua diretoria.

Senhores e Senhoras,
Neto de pecuarista, filho de pai advogado e de mãe
professora, apostei em um sonho em 2003 ao fundar a
Campo no município de Acreúna – localizado às margens
da BR-060, no Sudoeste goiano. Fazia cinco anos que eu
tinha me formado em zootecnia na PUC-Goiás. Passados
15 anos, a Campo está entre as 20 maiores empresas de
nutrição animal do País e entre as 5 maiores de Goiás.
Estou em um Estado estratégico do ponto de vista
logístico, pois se localiza no centro do Brasil. É um dos
principais players da produção agropecuária brasileira:
rebanho bovino de 22 milhões de cabeças e um dos quatro
Estados com quase 70% da produção de grãos do país, ao
lado de Paraná, do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso.
Goiás registra o maior número de SIFs para empresas de
nutrição animal. Disputa com Mato Groso do Sul o
segundo lugar em consumo de suplementos, ambos atrás
de Mato Grosso, o maior consumidor desse mercado. Uma
realidade que dá ao Centro-Oeste a liderança do mercado,
com mais de 50% do consumo brasileiro de nutrição
animal.
No agronegócio, o uso da tecnologia difundiu-se
maciçamente na agricultura, em especial, a partir da
década de 90. O crescimento da produção de suplementos
minerais situa-se na média de 3% a 4% ao ano. Com a
experiência adquirida nestes 15 anos de muita labuta,
estou fortemente confiante de que nosso mercado está
próximo de explodir, de viver um boom. Temos de nos
planejar e nos organizar para dobrar a produção média
nos próximos anos.

Dobrar a produção pode ser visto como excesso de
otimismo, diante da atual realidade econômica, ou como
uma meta ousada, mas possível. Quem me conhece sabe
que ousadia e humildade fazem um contraponto em meu
perfil. Acredito no movimento; acredito que a realidade
pode ser transformada por aqueles que ousam, mas
trabalham arduamente, com pé no chão e,
principalmente, com muita humildade para realizar seus
projetos. Por isso acredito que dobrar nossa produção é
uma meta ousada, mas possível.
A Asbram será o suporte deste movimento de
transformação. Queremos agregar novas ferramentas e
aperfeiçoar as já existentes, tão competentemente
construídas pelas diretorias que nos antecederam. Já
iniciamos um trabalho de mudança na apresentação de
nosso Painel Estatístico, uma ferramenta fantástica de
trabalho.
Agregaremos um relato da economia e dos nossos
negócios no mês, para facilitar o cruzamento de
informações e a análise do mercado, oferecendo ainda
mais segurança as nossas decisões sobre investimento.
Estamos na fase inicial de estudos para elaboração de
uma campanha sobre o uso correto dos suplementos,
para explicar suas vantagens ao produtor rural, boa
parte deles ainda apegada à pecuária extrativista por
desconhecer os benefícios do uso adequado do
suplemento nutricional.

Temos um exército a nossa disposição para realizar essa
meta, mais de 10 mil pessoas que compõem nossas
equipes comerciais em todo o Brasil. São nossas
indústrias que fazem a difusão da tecnologia na
pecuária, ou seja, a comunicação entre as faculdades e as
unidades de pesquisas e os produtores rurais, que
“conectam seus clientes com o futuro”, lema que sempre
defendi.
Devemos continuar a exercer esse papel com mais
assertividade, planejamento e com metas mais bem
definidas. Quanto mais corretamente e
profissionalmente difundirmos esta informação,
melhoraremos mais a imagem de nosso segmento e a
vida do produtor rural. O aprimoramento contínuo
produz a segurança alimentar e estas o alto desempenho,
sabemos todos nós que estamos no negócio, mas essa
conscientização precisa romper os nossos próprios
limites.
Por fim, devemos assumir o papel de protagonistas na
discussão da reforma tributária, que certamente entrará
na pauta dos grandes temas nacionais na campanha
presidencial deste ano e no primeiro ano do próximo
governo. Interessa ao nosso segmento discutir a
incidência de PIS e de Cofins apenas na cadeia de
suplementos de nutrição para bovinos de leite e de corte.

Senhores e senhoras,
A missão da Asbram é “incentivar, através de todos os
meios apropriados, o uso de suplementos para nutrição
animal, demonstrando a importância de sua utilização
correta, visando a melhoria dos níveis da produção
agropecuária e a qualidade de seus produtos, de forma
ética e profissional”.
Acrescento que podemos desenvolver, produzir e
comercializar produtos e serviços de nutrição animal, de
forma sustentável, gerando valor para os nossos clientes
e para a nossa empresa, com foco em três valores:
TRANSPARÊNCIA nas ações, CONFIANÇA nas
pessoas e HUMILDADE na execução.
Nesta posse solene, apoio-me nesses valores para
cumprir, com muita dignidade e honra, a missão dessa
associação delegada a este presidente pelos próximos
dois anos.
Conto com apoio de todos os senhores, em especial de
nossos associados. E saibam que terão nesta presidência
um incansável guerreiro, que acredita na nossa
indústria, no agronegócio e no Brasil.
Muito obrigado!
Ademar Leal
São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

