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Ferraz é uma empresa fami-
liar 100% nacional e que ini-
ciou suas atividades no ano 
de 1970, na época atuando 

principalmente no mercado de cereais, 
tal como o beneficiamento do arroz. 

Em seguida, começamos a fabricar 
pequenas fábricas de rações farelada 
para granjas de aves de postura e tam-
bém suínos. 

Com o passar dos anos, ampliamos 
bastante nosso portfólio de produtos e 
serviços, até chegarmos ao estágio 
atual, em que fornecemos plantas 
completas tanto para produção de ra-
ções fareladas, extrusadas de 400 Kg a 

Ferraz Máquinas: 
a confiabilidade e tecnologia nos 

mais de 50 anos de história de um 
líder nacional em equipamentos 

e soluções ao agronegócio
Grande diferencial competitivo da empresa é o fato de fornecer 

todos os equipamentos necessários para o processo de 
produção da ração animal

Luiz Gomide Ferraz, gestor da Ferraz Máquinas 

16 toneladas por hora, peletizadas de 
400 Kg a 30 toneladas por hora, e tam-
bém plantas para produção de sal mi-
neral e premix. 

Além dos equipamentos, fornece-
mos também peças de reposição, atra-
vés da divisão denominada “Ferraz 
Parts”, tal como matrizes e capas de 
rolo para todas as principais marcas de 
peletizadoras do mercado, sendo que as 
matrizes são fabricadas em material de 
aço inoxidável com tecnologia de fura-
ção através do uso de broncas modelo 
canhão e processo de têmpera a vácuo, 
que garante um excelente perfil de ru-
gosidade dos furos. 

Além disso, também estamos aptos 
a fornecer serviços tais como locação 
de Munck, frete através de frota própria 
e instalação de redes de ar comprimido, 
vapor, líquidos e elétrica. 

Temos também a divisão “Autofer”, 
nossa subsidiária dedicada à elétrica e 
automação, que possui uma equipe 
ampla e qualificada para fornecimento 
de painéis de força e comando, super-
visórios, CCM e softwares de automa-
ção industrial.

Em minha visão, um dos grandes 
diferenciais competitivos da empresa é 
o fato de conseguirmos fornecer desde 
a moega de recepção até a ensacadeira, 
ou seja, todos os equipamentos que são 
necessários para o processo de produ-
ção da ração animal. 

Além disso, temos como premissa 
dedicar atenção muito grande ao pós 
venda, por isso mantemos um elevado 
estoque de peças de reposição à pronta 
entrega e também temos uma equipe 
de técnicos qualificados e especialistas 
em cada processo, que estão sempre vi-
sitando nossos clientes e checando se 
precisam de algum apoio, quer seja ser-
viços de manutenção ou treinamento 
para seus operadores.  
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Empresa fornece 
também peças 
de reposição, 
através da divisão 
denominada 
“Ferraz Parts”, 
tal como matrizes 
e capas de rolo 
para todas as 
principais marcas 
de peletizadoras 
do mercado

Acompanhamos e fornecemos su-
porte aos clientes desde a fase de elabo-
ração do projeto, fabricação dos equi-
pamentos, entrega, start up e também 
proporcionamos o treinamento dos 
operadores contratados. 

Atualmente vendemos nossos pro-
dutos e serviços para 21 países, sendo 
que os principais mercados são os paí-
ses da América Latina e também o con-
tinente africano. 

Considero de grande importância 
que a empresa mantenha sempre seus 
valores originais, que são o respeito e 
foco na satisfação dos clientes, a busca 
contínua por inovação, e a humildade 
para sempre aprender e compartilhar 
conhecimentos com todos os quais te-
mos contato. Investimos bastante tam-
bém em qualificação de nossa equipe, 
quer seja através de cursos e treinamen-
tos ministrados na própria empresa, 
quer seja através de ajuda de custo para 
cursos de graduação e especialização. 

Buscamos oferecer sempre a melhor 
relação custo/ benefício aos nossos 
clientes, por isso prezamos bastante 
por manter prazos de entrega rápidos, 
assim como valores competitivos e ri-
goroso padrão de qualidade.  O prazo 
para entrega de fábricas completas, por 
exemplo, atualmente gira em torno de 
4 a 6 meses, dependendo do porte e 
complexidade do projeto. 

Ferraz fornece plantas completas tanto para produção de rações fareladas, extrusadas 
de 400 Kg a 16 toneladas por hora, peletizadas de 400 Kg a 30 toneladas por hora, e 
também plantas para produção de sal mineral e premix

55


