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INTRODUÇÃO
Desde 1995, as características da alimentação animal da Soma se destacam
no mercado. Temos a tradição de atender
com excelência lojistas e produtores com
insumos para todas as fases da vida da
criação. Nossa linha é completa e vai de
produtos mais básicos até os nobres, com
maior valor agregado, que, comprovadamente, dão excelência à nutrição animal.
Neste material, conheça um pouco mais
sobre as características que tornam a
Soma uma das marcas mais fortes no mercado. Boa leitura!
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QUALIDADE SUPERIOR

Todas as linhas de produtos da Soma prezam
pela qualidade. E isso está presente em cada
detalhe da produção. Pelo nosso investimento
em maquinários modernos para moagem, por
exemplo, processamos melhor as matérias-primas e garantimos que os insumos tenham
os níveis nutricionais exigidos pelo mercado.
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QUALIDADE NA MISTURA

Ainda sobre o tema “qualidade”, podemos dizer que a alimentação animal
da Soma se destaca quando comparada a misturas realizadas pelos produtores em suas propriedades. Em nossa fábrica, temos exatidão no tempo
de preparo, a sequência de adição de
matérias-primas é controlada, e todo
o processo é analisado para assegurar
os melhores resultados.
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PADRONIZAÇÃO
Procedimentos Operacionais
Padrão – POP. Essa é uma característica-chave para a alimentação animal da Soma. A
padronização interna de nossos procedimentos garante,
também, a padronização do
produto final. Isso significa
que um lote de produtos terá
as mesmas especificações, do
primeiro ao último saco de insumos.
O que isso representa? Simples! Você terá a confiança de
que sua criação está recebendo os mesmos nutrientes todas
as vezes em que se alimentar.
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FACILIDADE DE
PLANEJAMENTO
O fato de sua criação ter a garantia de receber a mesma quantidade de nutrientes todas
as vezes em que se alimentar faz com que o
produtor tenha mais facilidade em se planejar. Ao saber que uma certa quantidade de
ração é suficiente para que o desempenho do
animal seja o desejado, ele não fica refém da
variabilidade dos níveis nutricionais dos ingredientes. Garantimos sempre os níveis contidos nos rótulos (mínimo e máximo). Assim,
é possível planejar seu orçamento e saber antecipadamente o volume de ração necessário
para alcançar sua meta.
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PREÇOS COMPETITIVOS
A alimentação animal da Soma possui preços
competitivos. E isso é ainda mais visível quando
colocamos na balança o custo-benefício. O valor agregado com rações à base de matérias-primas nobres gera desempenhos diferenciados
na produção. Quando fazemos as contas, vemos
que o retorno sob o investimento compensa
mesmo comparado a produtos mais baratos (e,
muitas vezes, de menor qualidade).
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PRODUTOS NOBRES

Fabricamos produtos nobres. Um
exemplo são as linhas elaboradas à
base de farelo de soja e milho. Nosso
controle de qualidade visa sempre
fornecer rações balanceadas, aptas
a atender as exigências nutricionais
de cada animal.
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CONTROLE
Durante todo o processo de produção, o controle de qualidade deve ter um foco especial.
Na Soma, trabalhamos com análises ao longo
de todo o processo. Diariamente, profissionais
cuidam da padronização dos procedimentos
e da produção. Além disso, realizamos auditorias internas de conformidade e que apontam
oportunidades para a melhoria contínua.
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FORNECEDORES
Esse controle se estende aos nossos fornecedores. Nenhuma matéria-prima entra na
empresa sem antes ser analisada para comprovação de sua qualidade. No caso de os
ingredientes não atenderem nossos padrões, são devolvidos ao fornecedor.
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LEGISLAÇÃO
Além da qualidade interna, a alimentação animal da Soma segue a legislação
vigente. Na Soma, trabalhamos em sinergia com as Boas Práticas de Fabricação (BPF) designadas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - órgão regulador da atividade
- para estabelecimentos produtores de
rações para animais.
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ATENDIMENTO
Para lojistas e produtores, a Soma
possui uma equipe comercial especializada. Isso confere ao serviço de
atendimento uma relação próxima
de cada cliente, que tem a segurança de contar com nossos profissionais caso seja necessário.
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CONSULTORIA TÉCNICA

Além de contar com o apoio da equipe comercial, também fornecemos
apoio técnico. Isso dá a tranquilidade necessária para que lojistas
e produtores recorram aos nossos
profissionais em caso de dúvidas ou
necessidade de ajuda para solucionar algum problema específico.
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PORTFÓLIO

A Soma possui linhas completas de insumos destinadas aos
criadores de bovinos, equinos,
suínos, peixes e aves. Tudo de
que o produtor precisa, com
a segurança de uma indústria
moderna e que entende as necessidades de seus clientes.
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CONCLUSÃO

Neste e-book, você pôde conhecer mais a fundo algumas das
características da alimentação animal da Soma, que a torna referência
no mercado. Gostaria de saber melhor como esses pontos trazem
resultados concretos ao dia a dia de quem trabalha com a Soma?
Acompanhe e aumente ao máximo a produtividade do seu gado:
baixe o calendário exclusivo com o período
reprodutivo da sua vaca e melhore o seu lucro!
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