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INTRODUÇÃO
Verificar o sucesso da nutrição animal é simples. Ele combina, basicamente, dois fatores: a
saúde e a produtividade da criação. E essas duas peças-chave podem representar os bons
resultados do seu negócio. Neste e-book, a Soma separou quatro pontos para que você
entenda como transformar sua produção em um case de sucesso! Tudo isso com base na
nutrição.
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CUSTO-BENEFÍCIO
A relação de custo-benefício que uma ração proporciona é um ótimo indicador
para trazer vantagens competitivas para
o seu negócio. Analise sempre o preço do
insumo que está utilizando e o retorno que
ele oferece em produtividade e desempenho. O resultado final deve permitir que
você cubra o investimento inicial e amplie

Tenho um haras e falo
abertamente que o custobenefício da Soma é um
grande diferencial. Estou há
oito anos com a empresa, e a
relação preço/produtividade
me mantém fiel à marca.
Sérgio Fonseca - Produtor Governador Valadares/MG.

sua margem de lucro.
AS RAÇÕES SOMA OFERECEM UM
CUSTO-BENEFÍCIO DIFERENCIADO!
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TRADIÇÃO E
PADRONIZAÇÃO
Quer transformar a sua produção em um
case de sucesso? Então invista em rações
que comprovadamente têm a tradição de
manter sempre o padrão. Escolha parceiros que tenham experiência em fazer a diferença para os produtores, caminhando
lado a lado com um atendimento excelente. Fuja de empresas que muito prometem
e pouco fazem pela nutrição animal.

Estou com a Soma há cerca de
20 anos e utilizo os produtos
para gado de leite. Só o
tempo em que estamos juntos
mostra o quanto eu confio
no trabalho da empresa. Sou
veterinário e, realmente, estou
satisfeito. O atendimento é
excelente, e consigo manter
sempre o mesmo padrão para
a minha criação.
Antônio Machado –
Produtor – Paraíba do Sul/RJ.

A SOMA ESTÁ AO LADO DOS PRODUTORES DESDE 1995
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RESULTADOS
Ser um case de sucesso significa entregar
resultados superiores. Sua criação precisa de uma alimentação que lhe proporcione isso. Escolha pelo rendimento! Isso só
é possível oferecendo alimentos que trazem a melhor conversão entre a alimentação e a produção.

AS RAÇÕES SOMA SÃO GARANTIA DE
RESULTADOS

Tenho criação de gado de leite
e uso a ração Vedete 24. Estou
com a Soma há cerca de 20
anos. Os resultados são muito
bons. Percebo um melhor
rendimento na produção de
leite, uma boa engorda e noto
que os animais não perdem
peso com facilidade. Contar
com um produto assim em
minha propriedade é uma
satisfação.
Acácio Fagundes Vargas
– Produtor - Santana do
Garambéu/MG.
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QUALIDADE
Certifique-se de que o que está entrando
em sua propriedade é de qualidade e que
irá garantir os níveis nutricionais exigidos
para a sua produção. Para ser um case de
sucesso, é necessário oferecer ingredientes nobres para a criação. Matérias-primas
de procedência geram negócios de ponta.

Tenho criação de peixes e
uso rações para espécies de
todos os tamanhos há cerca
de três anos. A qualidade dos
insumos é o que me mantém
fiel à Soma. Para quem
trabalha com piscicultura, a
satisfação é garantida.
Itaru Yamamoto –
Produtor - Quatis/RJ.

QUALIDADE É COM A SOMA
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CONCLUSÃO
Neste e-book, você pôde observar quatro exemplos que mostram características comuns
dos produtores de sucesso. Seja você também um case real de que é possível produzir mais
e ter lucros expressivos. Entre em contato conosco!
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www.somaalimentos.com.br
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