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ASBRAM NEWS

SÃO ESSAS TRÊS PALAVRAS QUE NORTEARÃO OS TRABALHOS 
DO NOVO PRESIDENTE DA ASBRAM, ADEMAR LEAL,
COM INTUITO DE AGREGAR VALOR À CADEIA PRODUTIVA
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CONTINUIDADE, 
INOVAÇÃO E UNIÃO

Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais

na missão de presidir uma associação que 
completa 20 anos de maturidade e união do 
segmento. Com esse princípio, o zootecnista 
sempre foi muito ligado à associações do setor, 
visando unir a cadeia e agregar valor à ativida-
de. Inclusive, Ademar já participou da diretoria 
da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura 
(SGPA), entidade com forte atuação na região.

Com o mesmo objetivo, o executivo par-
ticipa ativamente da Asbram há mais de dez 
anos e, ao longo desse período, acompanhou 
grandes mudanças do setor e importantes 
realizações da entidade. Em seu mandato, o 
zootecnista pretende dar continuidade aos tra-
balhos desenvolvidos nos últimos anos, pois 
considera a própria associação um sinônimo 

de continuidade. Entre as ações realizadas, o 
novo presidente destaca os feitos de Nelson 
Lopes, como a maior participação nas reu-
niões e o aumento do número de associados.

Ao assumir a presidência, a primeira res-
ponsabilidade de Ademar será representar o 
setor junto aos governos, instituições de en-
sino e pesquisa, além de outras associações. 
Depois, o executivo traçará um norte estraté-
gico para as ações da entidade, por meio das 
reuniões. “Busco exercer uma liderança com-
partilhada com a diretoria, que está motivada 
a fazer a diferença, com uma gestão moderna 
e inovadora”, declara. E para realizar esse tra-
balho, o novo presidente tem conversado com 
profissionais influentes do segmento, buscan-
do saber o que cada um espera da entidade.  

De acordo com o executivo, a palavra que 
todos podem esperar de sua gestão é traba-
lho, pois tem se dedicado para traçar estraté-
gias e planos com objetivo de desenvolver os 
pilares da associação com muita inovação e 
ousadia. “Trabalharemos muito para manter 
o que foi feito e para dar um novo fôlego à 
entidade, acrescentando meu ritmo de desen-
volvimento”, garante. Para isso, o zootecnis-
ta focará nos três pilares fundamentais para 
uma associação – informação, conhecimento 
e networking – de modo a interagir com os 
acontecimentos do mercado e incentivar posi-
tivamente nas tomadas de decisão.

Seguindo esses princípios, nos próximos 
dois anos Ademar pretende manter a união da 
cadeia, atraindo mais associados à entidade. 
“Agregar pessoas será o nosso objetivo es-
tratégico número um, gerando valor ao asso-
ciado de todas as formas profissionais e prá-
ticas”, acrescenta. Entre os próximos passos 
do novo presidente, se encontra o aperfeiçoa-
mento do painel de informações e a criação 
de uma campanha para promover a missão da 
entidade de incentivar o consumo correto de 
suplementos minerais. “O mercado possui um 
potencial gigantesco para crescer. Precisamos 
mostrar as vantagens de se usar suplementos 
na pecuária, como o aumento da produtivida-
de e desempenho das fazendas”, reforça.

Além disso, o executivo pretende manter um 
canal aberto e direto de comunicação com as 
associações, entidades de ensino, imprensa e 

governo, pois considera essa relação funda-
mental para manter um negócio. “As portas 

da entidade estão abertas para o bem do 
setor”, ressalta. O apoio para os produto-
res continuará presente neste mandato, 
aponta, reunindo esforços para con-
quistar a isenção do PIS/Cofins, ainda 
tributados na atividade. “As palavras 
para os próximos dois anos são con-
tinuidade, inovação e união. Estou 
determinado a fazer um grande 
trabalho e minhas ações serão ba-

seadas nesses três pilares”, finaliza. ■

“TRABALHAREMOS 
MUITO PARA 

MANTER O QUE FOI 
FEITO E PARA DAR 
UM NOVO FÔLEGO 

À ENTIDADE, 
ACRESCENTANDO 

MEU RITMO DE 
DESENVOLVIMENTO”, 

AFIRMA O NOVO 
PRESIDENTE 
DA ASBRAM, 

ADEMAR LEAL

E
m mais de vinte anos de carreira de-
dicados à nutrição animal, o zootec-
nista Ademar Pereira Leal Filho en-
frentou os principais desafios para 
administrar um negócio no ramo 

da pecuária, desde a implantação até a fase 
de maturação da empresa. O executivo trans-
formou sua pequena indústria em uma grande 
produtora de rações e suplementos minerais 
do Sudoeste goiano. E toda essa convivência 
com a atividade na Campo Rações e Minerais o 
preparou para o novo desafio de sua trajetória 
profissional: presidir a Associação Brasileira de 
Indústrias de Suplementos Minerais (Asbram).

A entidade elegeu o novo presidente no início 
de dezembro, em São Paulo (SP). Porém, antes 
mesmo de ser empossado, Ademar, que substi-
tuirá Nelson Lopes, vem realizando reuniões com 
diretores e ex-presidentes para se aproximar ainda 
mais do cargo e de sua nova missão. E, segundo 
ele, foi por acreditar na possibilidade de contri-
buir com a associação que aceitou o convite da 
entidade, compartilhando seus conhecimentos, 
relacionamentos e informações. “Assumir uma 
responsabilidade dessa magnitude também é 
um desafio profissional e pessoal. É uma forma 
de sair da zona de conforto”, conta.

A proximidade de Ademar com o campo, 
especificamente com a pecuária, advém de 
práticas familiares. “Sou neto e filho de pe-
cuarista, vivi e cresci nesse ambiente”, com-
plementa. Depois que se graduou em Zootec-
nia pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC/Goiás), o profissional dedicou sua 
carreira à nutrição animal, quando fundou a 
empresa Campo Rações e Minerais, em 2003, 
com sede em Acreúna (GO), e desde então 
segue realizando um trabalho de destaque no 
segmento. Segundo ele, nos últimos anos a 
empresa alcançou um grande patamar e pas-
sou a investir mais em gestão e governança, 
experiência que o possibilitou a conhecer o 
negócio e a atividade com mais profundidade.

“Essa vivência dentro da Campo me qua-
lificou para desenvolver um trabalho à frente 
de uma associação tão importante como a As-
bram”, afirma. De acordo com Ademar, esse 
contato com o empreendedorismo o ajudará 


