
Guabi Nutrição Animal



Grupo Guabi
Rações Comerciais

Pet Food
Labtec



Empresa brasileira
 Guabi = alimento em Tupi-guarani
 Pirá = peixe
 Poti = camarão



Fundada em 1974, com capital 100% 
brasileiro é hoje uma das maiores 

fabricantes de alimentos para animais do 
país. Faz vendas mensais regulares em 

todos os Estados da Nação



Líder em vários mercados (aquacultura, 
equinos)
Quase 20%  mercado brasileiro de 
Aquacultura



 Possui 9 fábricas
 Dois Centros de Distribuição
 Mais de 1.400 funcionários
 Produziu 550.000 T de ração para animais 

em 2.012

Estrutura 
Rações Comerciais



Matriz em Campinas/SP
Fábrica dedicada à produção de 

extrusados(6 extrusoras) 
Administração
Depto Técnico



Sales Oliveira/SP
Fábrica completa, fabrica extrusados, 
farelados, peletizados, melaceados, 
laminados, sais minerais, núcleos e 

premixes.Tem capacidade para produzir 
mais de 20.000 T/mês



Bastos
Fábrica dedicada à produção de 
alimentos úmidos (enlatados)



Além Paraíba/MG
Fábrica que atende os Estados do RJ, 

ES e BA, além de parte de MG



Pará de Minas/MG
Atende MG, grande produtora de rações 

para gado leiteiro, além de eqüinos e 
extrusados



Anápolis/GO
Fábrica completa, nela está sendo 

operando a décima extrusora da Guabi,
atende GO e toda região Norte do Brasil

A unidade de Anápolis tem mais uma fábrica 
em Cuiabá/MT



Nordeste
Atualmente o Nordeste é atendido por dois 
Centros de Distribuição (Natal e Fortaleza),  
uma fábrica em Recife (Goiana) e uma em 

São Gonçalo do Amarante





A Guabi exporta para 38 países da Ásia, 
Europa, América Latina, Caribe e 

África

Exportações



Tecnologia
A Guabi foi a primeira empresa a 
produzir rações extrusadas para 
peixes e para camarões no Brasil



A Guabi tem convênios com várias 
Universidades do país e fora do país e conta 

com vários consultores internacionais



Pesquisas, Intercâmbio e Consultoria 
com o IAI – Integrated Aquaculture 

Internacional 
http://www.integratedaquaculture.com/



Moderno laboratório
Um dos melhores laboratórios de análises 

de alimentos e ingredientes do país.
Presta serviço para a maioria dos 

concorrentes e Universidades do país



Qualidade é nossa mais importante 
mercadoria!

joaomanoel@guabi.com.br
www.guabi.com.br


