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EDITORIAL

Inovação, Tecnologia 
e Proximidade

Oferecer aos clientes o que há de melhor em 
nutrição animal é o nosso compromisso. E, 
para cumpri-lo, apostamos continuamente 
em pesquisa e desenvolvimento de novas 
soluções e em tecnologias para agregar 
valor às rotinas e aos resultados produtivos 
de nossos clientes. Estamos sempre atentos 
ao mercado, procurando identificar as 
necessidades dos clientes e nos tornar, cada 
vez mais, referência em nosso setor. 

Em constante busca por inovações, 
recentemente apresentamos novidades para 
as diversas linhas de produtos. Em aves e 
suínos, lançamos os premixes vitamínicos e a 
ração pronto-uso Qualifeed HD para codornas 
e o QualiBaby, que é um suplemento para 
leitões. Já os destaques na linha de aditivos 
contemplam produtos que agregam saúde 
e desempenho para a produção animal de 
todos os segmentos.

No entanto, sabemos que nosso sucesso 
não é apenas resultado dos investimentos 
em tecnologia e infraestrutura. Ele é fruto 
também da expertise de uma equipe 
extremamente qualificada para entender 
as necessidades e otimizar os processos 
produtivos de nossos clientes. Exemplo disso 
são os serviços prestados pela Assistência 
Vaccinar Especializada (AVE), que está 
disponível para todos os segmentos e reúne 
inúmeras ferramentas que possibilitam aos 

produtores identificar oportunidades e 
atuar diretamente no desempenho de seus 
negócios.

Cabe ainda ressaltar que a nossa expansão 
continua a todo o vapor e, até 2022, 
estaremos presentes com unidades 
produtivas em todas as regiões, de Norte 
a Sul do país. Assim, vamos reforçando a 
nossa presença pelo Brasil e ampliando a 
visibilidade da nossa marca também na 
mídia. Trabalhamos para atingir o nosso 
objetivo de encurtar distâncias e estarmos 
sempre próximos do nosso cliente no campo. 
Queremos ser mais do que um fornecedor, 
queremos ser um parceiro para apoiar nosso 
cliente no desenvolvimento e no sucesso de 
seu negócio.  

Boa leitura! 

Nelson Lopes - CEO da Vaccinar



Presença marcante na TV
No 3º trimestre deste ano, a Vaccinar ganhou 
destaque em diversos veículos do segmento, 
incluindo o Canal de TV Terraviva, da Band, e o 
Canal Rural.  Nos meses de julho e setembro, 
em comemoração aos Dias do Pecuarista e 
do Veterinário, a Vaccinar esteve presente 
diariamente durante essas duas semanas, por 
meio de exposição de sua marca e de diversas 
entrevistas de suas equipes comercial e técnica, 
no “Programa Tatersal”. Além dessas, foram 
concedidas entrevistas técnicas, sobre o tema 
“Nutrição de vacas e qualidade do leite”, para 
os programas “DBO na TV” e “Bem da Terra” e 
sobre “Avaliação do escore de fezes do gado” no 
programa “Giro do Boi”, do Canal Rural. 

Já o CEO da empresa, Nelson Lopes, esteve 
presente, concedendo uma entrevista exclusiva, 
destacando a história e os planos da empresa, 
ao jornalista Otávio Ceschi, do “Programa Dia Dia 
Rural”, também da Band.

Já na mídia impressa e digital, a ampliação dos 
investimentos da empresa e seu robusto plano 
de expansão, que contempla a instalação de 
unidades fabris em todas as regiões do país até 
2022, foi amplamente noticiado pela imprensa. 

Com destaque para o tema da nova unidade 
de Araguaína, no Tocantins, nas publicações 
“Dinheiro Rural”, “Época Negócios”, “Estadão” e 
“Globo Rural”.

E não parou por aí, ainda nesse trimestre, a 
Vaccinar se destacou com ampla visibilidade, 
somando cerca de 75 inserções na mídia. “Toda 
essa exposição fortalece a marca Vaccinar e 
a torna ainda mais conhecida no mercado. A 
oportunidade de contar a história de 40 anos da 
empresa e apresentar o trabalho sério e de muita 
qualidade que tem sido desenvolvido tangibiliza 
o quanto as nossas equipes técnicas e comerciais 
e o quanto as nossas soluções agregam às rotinas 
e ao resultado das produções de nossos clientes”, 
destaca o Diretor de Marketing, Vinícius Santos. 
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NA MÍDIA

EVENTOSVaccinar também marca presença 
em eventos híbridos do segmento
Neste trimestre, a Vaccinar participou de diversos 
eventos do setor. Devido à pandemia, eles foram 
híbridos ou on-line para garantir a segurança de 
todos. Em julho, a empresa patrocinou a 2ª edição 
do Fórum Estadual da Suinocultura. 

Em agosto, foi a vez da nossa equipe compartilhar 
sua experiência na Abraves, na Interleite Experience, 
no Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e na 12ª 
edição do Simpósio de Nutrição de Aves e Suínos e 
Atualidades de Mercado.  

Em comemoração ao dia do Avicultor, a Vaccinar 
foi a patrocinadora ouro do evento híbrido, 
realizado pelo “Jornal Presente Rural”, em Marechal 
Rondon, no Paraná e que contou com a presença 
de diretores da Vaccinar. 

Já em setembro, seguindo todos os protocolos 
sanitários, foram promovidos diversos encontros 
regionais das equipes comerciais de todas as linhas 
para alinhamentos, discussões e compartilhamento 
de informações importantes. 

Entrevista do CEO para o programa 
Dia Dia Rural do Terraviva (canal de TV) 



Inovar para 
o sucesso do cliente 
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Com robustos investimentos em pesquisas e em no-
vas tecnologias e com o objetivo de estar cada vez 
mais próxima do cliente, a Vaccinar oferece o que há 
de mais moderno para o mercado.  São soluções que 
ampliam continuamente seu portfólio de produtos, de 
programas nutricionais e de serviços. Confira alguns 
destaques.

Na linha de aditivos, a Vaccinar tem desenvolvido soluções que auxi-
liam na manutenção da saúde dos plantéis e na redução dos custos 
produtivos, é o que afirma o Diretor de Nutrição, Sebastião Borges: 
“a busca por atividades mais sustentáveis, a redução ou a retirada 
de componentes químicos do processo e a melhora dos padrões de 
criação são metas que norteiam os nossos trabalhos”. 

Alinhado a esses objetivos, foi idealizada a linha Bio+. Atualmente, ela 
atende aos segmentos de aves e suínos por meio dos produtos Bio 
Energia e Bio Sorb, e, em setembro, foi lançado o Bio Imune para vacas e 
bezerras. “A linha também incluirá um repositor eletrolítico para manter a 
homeostase dos animais em períodos de alto desafio e um blend de enzi-
mas para otimizar os processos digestivos”, informa o Gerente Nacional de 
Aditivos, Antonio Guerreiro.

CAPA

+ Bio

Aditivos 

Aves

Em agosto, a Vaccinar lançou a linha HD para codornas: núcleos e premixes vitamínicos, minerais e ami-
noacídicos, bem como a ração pronto-uso Qualifeed HD Codornas. “O mercado de codornas é ávido 
por produtos e serviços específicos e entendendo essa necessidade, desenvolvemos soluções 
para esses animais”, justifica o Diretor de Negócios da linha de Aves, Aqua e Pet, Geraldo 
José Francisco. 

Os premixes da Vaccinar são enriquecidos com diversas vitaminas, minerais, aminoácidos 
e aditivos funcionais que, adicionados à ração, potencializam o seu valor nutricional. Já a 
Qualifeed HD Codornas é destinada à primeira fase de vida das aves e apresentada na forma 
peletizada triturada. “Considerando o curto período dessa etapa nas codornas, aumenta-se a 
importância do ganho de peso e do desenvolvimento corporal, o que refletirá, futuramente, na 
qualidade e na produção dos ovos”, comenta o Gerente de Nutrição Aves, Cláudio Franco. 
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CAPA

Em outubro, será lançado o suplemento QualiBaby para leitões. “Por meio de um produto de alta tecnolo-
gia será possível suplementar leitões fracos e de baixo peso, visando potencializar seu desenvolvimento e 
aumentar a rentabilidade das granjas”, enfatiza o Diretor de Negócios da Linha de Suínos da Vaccinar, Vasco 
Bedim. 
 
Formulado com ingredientes de alta digestibilidade e com níveis nutricionais 
estrategicamente balanceados, a recomendação é que a suplementação 
ocorra, preferencialmente, nas primeiras semanas de vida do animal. “O 
consumo do QualiBaby é recomendado a partir do 5º dia de vida do lei-
tão, podendo ser estendido até a terceira semana ou ao desmame”, ressalta 
o Gerente de Nutrição de Suínos da Vaccinar, Lisandro Haupenthal, e animado com o 
lançamento complementa: “temos uma grande expectativa para esse produto, pois 
ele irá agregar valor para os negócios dos nossos clientes”.

As gorduras protegidas BeefFAT, DairyFAT e LacFAT-R contam com formula-
ções específicas e tecnologia de ponta para suprir as demandas nutricionais dos 
gados de corte e de leite e são produtos de destaque no portfólio da empresa. “Há 
cinco anos no mercado, nossas gorduras protegidas são reconhecidas pela sua quali-
dade e pelos resultados produzidos no campo”, comemora o Diretor de Negócios da 
Linha Aditivos e Ruminantes, Amaury Camilo Valinote. 

De acordo com o Gerente de Nutrição dessa linha, Fabiano Bueno, o fato de a 
Vaccinar ter a sua propria fábrica de gorduras é um grande diferencial com-

petitivo. “Controlamos a qualidade da matéria-prima e dos processos de 
fabricação, do envase à entrega. Além disso, contamos com uma equipe 
de nutricionistas especializada e com grande expertise no desenvolvi-

mento de produtos e no suporte aos clientes no campo”.

Em função da sua alta concentração energética, o BeefFAT contribui para o ganho 
de peso e acabamento de carcaça do gado de corte. Já o DairyFAT minimiza a per-

da de peso das vacas durante o início da lactação e promove aumento na produção de 
leite, enquanto o LacFAT-R estimula a produção de progesterona, hormônio responsá-
vel pela manutenção da prenhez, melhorando os índices reprodutivos.

Bovinos de corte e de leite

Suínos
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INOVAÇÃO EM SERVIÇO

A Vaccinar está a cada dia ampliando seu 
port fó l io  de serv iços .  Conhecido como 
Assistência Vaccinar Especializada (AVE), as 
soluções disponibilizadas agregam valor aos 
processos produtivos de seus clientes. Lançado 
em fevereiro de 2020 para a linha de aves, hoje já 
se encontra disponível para as outras linhas.

Por meio das inúmeras ferramentas disponíveis, o 
produtor consegue entender as falhas existentes 
em seu processo de produção, detectar 
oportunidades de melhoria e, dessa forma, ter 
subsídios para traçar ações mais assertivas que 
visem melhorar o seu desempenho produtivo e 
econômico. 

“A aplicação do portfólio fortalece a posição da 
Vaccinar como parceiro estratégico de nossos 
clientes. Na implementação de cada serviço, 
a empresa reafirma o seu compromisso de ser 
mais que um fornecedor de produtos. Queremos 
efetivamente gerar valor para o produtor. Isso 
tem contribuído muito no fortalecimento das 
nossas relações técnicas e comerciais com nossos 
clientes”, afirma Nelson Lopes, CEO da empresa.

Módulos

O portfól io de soluções é composto por 
diferentes módulos de serviços que se aplicam 
na produção. Entre eles estão a nutrição, 
com monitoria de qualidade de ingredientes; 
formulações e processos de fabricação de 
rações; manejo e produção, com implementação 
das melhores práticas para a otimização de 
resultados produtivos; calculadores de custo 
e benefício e modelos de simulação produtiva 
e econômica; além de ferramentas digitais de 
gestão produtiva.

Segundo o Gerente Nacional de Aves da Vaccinar, 
Ricardo Ito, as equipes técnica e comercial 
participaram ativamente na identificação das 
principais necessidades dos clientes, como na 
posterior criação do portfólio de soluções AVE. “A 
oferta das soluções é direcionada e a percepção 
de valor destas entregas têm fortalecido muito 
nossa relação com os clientes”, completa Ricardo. 
 

Mais do que 
um fornecedor
de produtos
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Enxergando um novo futuro
Contribuir para a inclusão de pessoas cegas e com 
baixa visão. Este é o compromisso que move a 
Fundação Dorina Nowill para Cegos, apoiada pela 
Vaccinar desde o ano passado. Instituída em 1946 
com o nome de Fundação para o Livro do Cego 
no Brasil, a entidade teve seu nome alterado há 30 
anos para homenagear a atuação da mulher que 
lutou décadas à frente dessa causa.
 
Com o passar dos anos, os trabalhos da Fundação 
ganharam força. Além da produção e distribuição 
de livros, ela também oferece, gratuitamente, 
atendimentos focados em educação especial, 
habilitação e reabilitação, inclusão digital, cursos 
com ênfase em empregabilidade, biblioteca 
digital, assim como consultoria para empresas 
e órgãos públicos interessados em promover a 
acessibilidade.
 
Somente em 2020, a Fundação realizou 18.023 
atendimentos presenciais e virtuais, e produziu 
milhares de livros, distribuídos para escolas, 
bibliotecas e organizações de todo o país.

 
Nosso apoio 
 
A Vaccinar apoia a entidade, patrocinando por meio 
da Lei Rouanet, o projeto Ler para Ser - Literatura 
como Cidadania, que tem como objetivos ampliar 
o acesso à informação e ao repertório cultural de 
pessoas com deficiência visual em todo Brasil, 
por meio da distribuição gratuita de mais de 
90 mil livros para pessoas cegas ou com baixa 
visão, atividades de fomento à leitura inclusiva e 
realização de Pesquisa Nacional de Leitura Inclusiva. 

Dessa forma, “reconhecemos o trabalho da 
Fundação Dorina Nowill e acreditamos na inclusão 
como uma importante ferramenta para conceder 
mais autonomia, ampliar conhecimentos e 
permitir ainda uma vida de mais qualidade aos 
beneficiários”, destaca Danielle Gillis, Diretora de 
Assuntos Estratégicos da Vaccinar.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Atendimentos virtuais e presenciais são realizados 
pela entidade

Para conhecer mais 
o trabalho realizado pela 
Fundação Dorina Nowill 

para Cegos, acesse o site 
pelo QR Code:
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www.vaccinar.com.br
www.nutricaoesaudeanimal.com.br

0800 031 5959

Expediente:

Informativo Vaccinar
CEO: Nelson Lopes
Diretor de Marketing Corporativo: Vinícius Santos
Gerente de Marketing: Carla Tavares
Jornalista responsável: Letícia Espíndola MG-11.928
Redação: Ana Carolina Rocha, Alisson Milo e Luciana Gontijo
Colaboração: Jussara Castro, Karlla Silva e Pedro Fernandes
Designer: Vanúbia Lima e Thiago Freitas
Revisão: Paulo Teixeira
Projeto gráfico: Vaccinar
Diagramação: Press Comunicação Empresarial

http://http://www.vaccinar.com.br/
https://nutricaoesaudeanimal.com.br/
https://www.instagram.com/vaccinar/
https://www.facebook.com/vaccinarnutricaoesaudeanimal/
https://www.youtube.com/channel/UCjKXOjL0rjMYs1r2M0F6P4Q
https://www.linkedin.com/company/3279779/admin/

