


A Royal Horse é uma marca de rações para equinos global, a única presente em 

quatro continentes do planeta. Nossos produtos têm vários diferenciais, dentre 

eles os níveis controlados de amido e a inclusão de aditivos de alta performance. 

Para potencializar seus resultados firmamos uma parceria com a Associação do 

Cavalo Árabe que irá promover a excelência da sua criação, oferecendo diversos 

benefícios para a raça e para a empresa.

Confira a seguir como vai funcionar!





Quem pode participar do Programa de Vantagens da Parceria com a Socil/Royal Horse?
R: Qualquer Sócio Criador que se enquadre nas regras de compra direta da empresa, 

isto é, que tenha volume mínimo de faturamento e cadastro aprovado junto à Socil/

Royal Horse, contanto que tenha assinado o termo de adesão junto à ABCCA.

Quais as condições para comprar direto da Royal Horse?
R: Para comprar direto da Socil/Royal Horse, o Sócio Criador precisa realizar um 

cadastro com a equipe comercial e fazer pedidos mínimos determinados pelas regras 

regionais da empresa.

Que vantagens a parceria oferece à ABCCA?
R: A Royal Horse/Socil reverterá uma porcentagem do valor de todas as compras 

realizadas com ela à ABCCA. Esses valores reforçarão o caixa da ABCCA e criarão 

condições para fomentar a raça.

A Royal Horse/Socil só vende produtos para cavalos?
R: A Royal Horse é uma marca da Socil dedicada exclusivamente a cavalos, mas, a 

Socil tem uma linha completa de rações para todas as espécies de animais. A parceria 

fechada com a ABCCA vale somente para produtos da linha de equinos.

Existe uma compra mínima para participar do Programa de Vantagens?
R: Sim. Para que a apuração das vendas seja feita, ela precisa ser realizada através do 

sistema da empresa, e por isso deve seguir as regras de compra mínima.

Como o criador pode obter o termo de adesão?
R: Ele pode requerer o termo de adesão diretamente com a ABCCA ou com o 

representante Royal Horse/Socil da sua região. Além disso, é possível fazer o download 

no link da parceria na página inicial do site da ABCCA.

Vou pagar mais caro pela minha ração em razão desta parceria?
R: Não. O preço pago pela sua ração é competitivo com o mercado e varia de acordo com 

o frete da região. Além disso, você só compra se você e o representante Royal Horse/

Socil chegarem a um acordo.

TIRE SUAS DÚVIDAS
E PARTICIPE!  ?



Se eu uso outra marca de ração hoje e quiser mudar para a Royal Horse, essa mudança 
é segura?
R: As rações da Royal Horse/Socil têm alta segurança alimentar e a equipe estará 

à disposição dos sócios criadores que optarem por trabalhar com nossos produtos, 

orientando quanto à passagem gradual da ração atual para os produtos Royal Horse 

adequados para sua criação.

Quais as vantagens que a Royal Horse pode me oferecer?
R: A Royal Horse conta com uma equipe comercial altamente capacitada tecnicamente, 

e tem condições de fazer avaliações do estado nutricional dos seus animais e 

recomendar dietas para ter melhores resultados.

Como posso utilizar os créditos obtidos através das minhas compras?
R: Os valores creditados a você em decorrência de compras com a Royal Horse poderão 

ser usados para contrapor lançamentos da ABCCA em seu nome, como mensalidades, 

emolumentos e outras taxas.

Como a ABCCA irá usar as verbas geradas pelas compras de produtos Royal Horse?
R: Os valores provenientes de parte das compras realizadas com a Royal Horse e 

destinados à ABCCA serão usados para incrementar o marketing da raça e incentivar a 

criação nacional, fortalecendo assim o Cavalo Árabe e consequentemente a sua criação.




