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EDITORIAL

Balanço positivo  

A pandemia fez com que nos 
reinventássemos diariamente para seguirmos 
alcançando resultados positivos. A trajetória 
foi desafiadora, mas colhemos bons 
frutos. E todas essas conquistas só foram 
possíveis porque as pessoas assumiram 
papéis de protagonistas em nossa empresa. 
Até porque é a soma das nossas forças 
individuais que geram as realizações e 
transformam o dia a dia da Vaccinar.

Uma das estratégias para que nossos 
negócios cresçam continuamente é apostar 
na expansão para fazer mais e melhor. A 
inauguração do Centro de Distribuição (CD) 
e da Fábrica em Araguaína, em Tocantins, 
ocorrida neste ano, concretiza nosso desejo 
de estar ainda mais próximos dos clientes 
em todas as regiões do país. 

Mas de nada adiantaria investir em 
infraestrutura sem um time dedicado, 
engajado e empenhado para atender com 
excelência às demandas dos clientes. É por 
essa razão que nossas equipes estão sempre 
participando de capacitações e encontros 
para compartilhar ideias e experiências que 
nos conduzam ao crescimento. 

Paralelamente, como parceiros de nossos 
clientes, reconhecemos a importância de 
difundir conhecimentos que transformam 
a rotina dos produtores rurais. A última 

live, realizada em outubro sobre Peste 
Suína Africana (PSA), reafirma este nosso 
compromisso, uma vez que alertou os 
participantes sobre a importância da 
adoção de medidas de biosseguridade 
para evitar a chegada da doença, letal e 
contagiosa, ao país.  

Por fim, convido a todos a embarcarem 
nesta edição que também faz uma 
retrospectiva de nossas principais 
conquistas. Aproveito para desejar um 2022 
repleto de saúde, paz e alegrias para você 
e para a sua família. Sigamos atentos e 
zelosos em relação às medidas preventivas 
contra a Covid-19, pois a nossa saúde e a de 
todos aqueles que amamos é o nosso bem 
mais precioso. 

Boa leitura! 

Nelson Lopes - CEO da Vaccinar



Vaccinar foi destaque na imprensa
Por mais um trimestre, a Vaccinar conquistou 
importantes resultados na mídia. Foram 60 
matérias divulgadas, entre outubro e dezembro.  
“Com certeza a Vaccinar encerra 2021 com 
uma relevante presença na mídia”, comemora a 
Gerente de Marketing da Vaccinar, Carla Tavares.

Nos últimos três meses, diversos assuntos da 
empresa receberam destaque nacional. Foi o caso 
da Live sobre Peste Suína Africana, conduzida 
pelo Assessor Técnico, Alexandre Martins. Ela foi 
divulgada nos grandes veículos on-line do setor, 
como “O Presente Rural”, “Suinocultura Industrial”, 
“Rádio Tucunaré”, “Portal do Agronegócio”, 
“Sucesso no Campo”, ‘Feed & Food”, “Suisite” e 
“AgroRevenda”, entre outros, que falaram tanto da 
agenda do evento, quanto da cobertura, com um 
resumo dos principais conteúdos abordados.

Já em novembro, a inauguração da fábrica em 
Araguaína também chamou atenção da imprensa. O 
início da produção em Tocantins foi repercutido em 
veículos locais, a exemplo do “Agora TO”, “AF Notícias”, 
“Surgiu”, bem como em sites de agronegócios 
nacionais, como “Portal do Agronegócio”, “O 
Presente Rural”, “Pecsite” e “Feed & Food”.

Assuntos técnicos na mídia

A expertise dos profissionais da Vaccinar 
também foi valorizada pela imprensa por meio 
de entrevistas ou artigos técnicos. Em outubro, 
o Gerente de Nutrição Ruminantes, Fabiano 
Lopes Bueno, falou com exclusividade ao 
portal “Uai Agro”, do tradicional jornal “Estado 
de Minas”, sobre como a nutrição interfere na 
qualidade do leite. 

Em novembro, o artigo “Aromatizantes e 
palatabilizantes melhoram consumo da ração 
e garantem nutrição adequada aos suínos”, 
assinado pelo Diretor de Nutrição, Sebastião 
Borges, foi divulgado nas versões impressa e 
virtual da revista “Suinocultura Industrial”.

Já em dezembro, aproveitando a alta das 
exportações de suínos, as boas práticas de 
reprodução das matrizes suínas serviram 
de tema para os veículos “Feed & Food”, “O 
Presente Rural”, “Suisite”, “Sucesso no Campo” 
e “AgroRevenda”, com base em informações 
técnicas do Gerente de Nutrição Suínos, 
Lisandro Haupenthal.
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NA MÍDIA

As boas práticas de reprodução das matrizes suínas 
foram abordadas pela imprensa

Como a nutrição interfere na qualidade do  
leite foi destaque no Uai Agro



EVENTO ON-LINE

Live sobre Peste Suína Africana  
esclarece dúvidas do mercado 
Quais os impactos da Peste Suína Africana (PSA) 
nos países que foram atingidos por ela? Quais 
são as principais medidas de biosseguridade 
que previnem a sua chegada ao Brasil? Para 
esclarecer essas e outras dúvidas relacionadas à 
doença, a Vaccinar promoveu, em outubro, uma 
live com o Assessor Técnico da linha de Suínos, 
Alexandre Martins. 

Contagiosa e ainda sem cura, a doença dizimou o 
plantel de suínos na China, em 2018 e 2019, levando 
a perdas significativas na produção de carne suína 
no pais, considerado o principal produtor global.  
Apesar de o Brasil ainda apresentar um cenário 
sanitário favorável, o momento exige cuidados. 
“Com um fluxo maior de imigração, passageiros e 
mercadorias no mundo, a atenção à PSA deve ser 
intensificada. É aquela velha história, prevenir é 
melhor que remediar”, alertou Martins. 

Além de abordar aspectos técnicos da PSA, 
o encontro também destacou a importância 
econômica da suinocultura brasileira. “Apesar das 
dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19, 
o setor tem registrado um acelerado ritmo de 
crescimento”, analisou o Diretor de Nutrição, 
Sebastião Borges.  O Criador de suínos, Diênio 
Oliveira, acompanhou o evento e ressaltou como 
os ensinamentos adquiridos lhe deram segurança 
e vão ajudar na criação do rebanho.
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Perdeu a live? 
Acesse o 
conteúdo na 
íntegra pelo  
QR Code.

Foi importante receber as 
orientações sobre como prevenir 
e lidar com a doença. Estava 
precisando de informações 
confiáveis.”

Diênio Oliveira - Criador de 
suínos de São Vicente (RN)

Alexandre Martins conduziu a 
Live sobre Peste Suína Africana
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Nova fábrica em Tocantins  
fortalece atuação da empresa  
Estar cada vez mais próxima de seus clientes - 
esse é um dos compromissos da Vaccinar. Para 
isso, a empresa aposta na ampliação de sua 
presença com unidades produtivas em todas as 
regiões do país. Em novembro, uma conquista 
importante foi o início das operações da fábrica 
em Araguaína, em Tocantins, para atender à 
fabricação de produtos voltados a bovinos de 
corte.

A escolha de Araguaína, situada no norte do 
país, não foi aleatória, como destaca o CEO da 
empresa, Nelson Lopes. “A cidade, que possui 
uma localização estratégica e é um importante 
polo para o segmento de bovinos, em especial 
para a linha de gado de corte”. 

Somada à infraestrutura disponibilizada pela 
fábrica e pelo centro de distribuição (CD), há 
uma equipe comercial dedicada para assegurar 
a agilidade e a personalização do atendimento. 
“Durante este ano, trabalhamos focados na 
região e, com a nova unidade produtiva, nossa 
expectativa é potencializar ainda mais nossa 
atuação”, comenta o Diretor de Negócios de 
Ruminantes, Amaury Valinote. 

E não para por aí!

Os planos de expansão continuam a todo vapor no 
próximo ano. Prova disso é que está prevista uma 
nova unidade, no último trimestre de 2022, em 
Goianira, em Goiás, focada também na produção 
para bovinos de corte. Atualmente, o estado já 
conta com um CD na capital, Goiânia. 

ARAGUAÍNA 
Números da fábrica:

100 mil  
toneladas/ano
Capacidade produtiva instalada 
(considerando 2 turnos)

40 mil m²
Terreno

36 
Postos de trabalho

NOVA UNIDADE
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Visibilidade nas revendas  
Para fortalecer, cada vez mais, a atuação 
da Vaccinar em todas as regiões do país, a 
empresa lança a segunda edição do projeto 
de merchandising em pontos de venda. 
Essa iniciativa consiste na produção de 
diversas peças de comunicação para ampliar 
a visibilidade da marca nesse importante 
segmento e impulsionar as vendas 
dos produtos.

Os novos materiais de merchandising da 
Vaccinar estarão presentes em centenas 
de revendas de norte a sul do país. “Essa 
visibilidade é importantíssima para que nossos 
clientes e potenciais consumidores vejam a 
nossa marca”, comenta o Diretor de Marketing 
Corporativo, Vinícius Santos. Realizamos um 
piloto no passado, que foi um sucesso. Agora 
para 2022, reforçamos a nossa estratégia de 
ampliar a presença da marca Vaccinar nos 

pontos de venda, despertando a atenção 
das pessoas e propiciando uma experiência 
diferente, destaca Santos.  

O projeto consiste no desenvolvimento de 
diversas peças de comunicação - totens, 
móbiles, bandeirolas, banners, wobblers 
e placas - as quais serão entregues em 
kits específicos de acordo com o perfil de 
cada revenda. “O merchandising permite 
o fortalecimento da marca Vaccinar junto 
ao produtor, por isso, ampliamos a sua 
abrangência e, com a experiência da 1ª edição 
desse projeto, incluímos novas peças nos kits”, 
conta a Gerente de Marketing, Carla Tavares. 

Os kits serão distribuídos a partir de janeiro de 
2022 para os representantes comerciais e, com 
isso, os clientes poderão ver a nova sinalização 
em revendas de todo o país. 

MARKETING
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Peças gráficas desenvolvidas para divulgação da 
marca Vaccinar nos pontos de venda
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DESENVOLVIMENTO

Vaccinar prioriza o desenvolvimento 
profissional da sua equipe
A Vaccinar sempre apostou na qualificação e no 
aprimoramento profissional do seu time para 
oferecer ao mercado o que há de mais inovador 
em nutrição animal. “Em formatos on-line e 
off-line, foram realizados treinamentos com as 
equipes técnicas, possibilitando um atendimento 
técnico diferenciado para nossos clientes”, afirma 
o Diretor de Nutrição, Sebastião Borges.

Em novembro, os times de nutrição de suínos 
e de ruminantes se reuniram presencialmente 
com convidados especialistas, em Curitiba, 
seguindo os protocolos de prevenção contra a 
Covid-19. O balanço dos encontros foi bastante 
positivo. “Foram apresentados cases que muito 
enriqueceram as nossas rotinas de trabalho”, 
diz o Gerente de Nutrição Suínos, Lisandro 
Haupenthal. Já para o Gerente de Nutrição 
Ruminantes, Fabiano Bueno, a integração entre 
os colegas foi o grande destaque. “A partir das 
experiências individuais, foi possível traçar novas 
estratégias para o sucesso da nossa empresa”. 

Ainda em novembro, foi realizada a terceira 
edição do seminário técnico focado na nutrição 
de aves. No formato virtual, o evento reuniu as 
equipes de assessores técnicos e especialistas. “O 
segmento de aves está em pleno crescimento, daí 
é fundamental nos atualizarmos constantemente 
para acompanharmos as tendências”, comenta o 
Gerente de Nutrição Aves, Cláudio Franco. 

Lideranças preparadas 

A Vaccinar, depois de três edições on-line, 
promoveu a primeira reunião presencial do ano 
com os gestores comerciais e corporativos, na 
capital mineira. “Discutimos estratégias
e projetos relevantes para 2022”, ressaltou a 
Diretora Administrativa e Financeira, Fátima 
Araújo.

Na ocasião, a equipe de gestores comerciais 
também participou de um treinamento com foco 
em gestão de vendas.

Workshop Nutrição SuínosIII Seminário Técnico Aves foi realizado de forma remota 

Workshop Nutrição Ruminantes

Encontro Gerencial
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Apoiando a inclusão
Desde a sua fundação, na década de 1950, a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) luta para prover atenção integral à 
pessoa com deficiência intelectual e múltipla.  
Presente em mais de 2 mil municípios do país, 
ela atende, hoje, a mais de 250 mil beneficiários.  

Sabendo da relevância dos trabalhos da 
entidade, a Vaccinar apoia as APAEs de Martinho 
Campos e Bom Despacho, em Minas Gerais, de 
Toledo, no Paraná, e de Araguaína, em Tocantins. 
Os recursos são repassados por meio das 
prefeituras e conselhos municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.  

“O trabalho da APAE é pioneiro e tem feito 
a diferença, uma vez que presta serviços 
de educação, saúde e assistência social aos 
seus beneficiários, garantindo a inclusão e a 
defesa dos direitos de todas as pessoas com 
necessidades especiais”, destaca a Diretora de 
Assuntos Estratégicos da Vaccinar, Danielle Gillis. 

Utilização dos recursos 

A APAE de Martinho Campos atua para assegurar 
a cidadania e a inclusão dos beneficiários 
atendidos no Centro Dia e Similar. E é dessa 
forma que a verba repassada pela Vaccinar 
é empregada, como revela a Gerente 
Administrativo, Raquel Welch. “Ela garante 
a remuneração de dois educadores sociais. 
Eles são responsáveis pelo desenvolvimento 
das oficinas e das atividades, fundamentais 
para despertar o potencial dos usuários, 
contribuindo, consequentemente, para o 
desenvolvimento da autoestima e da confiança”. 

Já a APAE de Bom Despacho utiliza os recursos 
para melhorar a qualidade nutricional dos 
atendidos, com intuito de fornecer alimentação 
saudável e modificar hábitos alimentares por 
meio da conscientização e do conhecimento. “A 
parceria com a Vaccinar é de suma importância 

para nossa instituição, uma vez que contribui 
na realização de projetos essenciais à pessoa 
com deficiência”, comenta a presidente da 
organização social no município, Maria Lúcia 
Nogueira Ribeiro.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para conhecer 
mais o trabalho 
da APAE, acesse 
o site pelo  
QR Code. 

As APAEs de Martinho Campos e Bom Despacho 
destacam a importância do apoio da Vaccinar 
para realização de suas atividades
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RETROSPECTIVA

2021: um ano de muitas conquistas 

40 ANOS DE HISTÓRIA

Em outubro de 2020, a Vaccinar completou 40 
anos de história e a comemoração se estendeu 
durante 2021. 

Logo em março, a empresa comemorou a data 
durante a Convenção de Vendas, que, pela 
primeira vez, foi realizada no formato virtual e 
contou com a participação de palestrantes de 
renome nacional e internacional e mais de 270 
convidados. Para selar o final dos dois dias de 

evento, houve um brinde especial, regado a 
muito alto-astral, novidades e emoção. 

Dentre as novidades apresentadas, foi 
compartilhada a estratégia de expansão da 
Vaccinar com a construção de unidades 
produtivas nas regiões norte e centro-oeste 
do país. Sendo que, já em 2021, contamos com 
a inauguração do Centro de Distribuição (CD) 
e, logo depois, da fábrica de Araguaína, em 
Tocantins. E, até 2022, com a unidade fabril em 
Goianira, em Goiás. 

O ano de 2021 certamente ficará marcado na história da Vaccinar. Apesar dos diversos desafios impostos 
ainda pela pandemia, a empresa registrou importantes avanços e conquistas. E tudo isso é fruto do 
empenho de uma equipe qualificada e comprometida a entender as necessidades do nosso cliente e 
desenvolver e oferecer soluções que efetivamente agreguem para o dia a dia dele. Além de integramos a 
cadeia do agronegócio, que tem um papel fundamental da economia do nosso país. 

Confira alguns dos destaques desta nossa retrospectiva! 
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Imagens da Convenção de Vendas 2021 Unidade Produtiva de Araguaína
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PRODUTOS 

Ao longo de 2021 a Vaccinar investiu 
intensamente em pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos, serviços e tecnologias visando 
otimizar as rotinas e aumentar o desempenho da 
produção de seus clientes.

Dentre os lançamentos, estão diversos produtos 
da linha de aditivos Bio Mais, que atendem os 
segmentos de aves, suínos e bovinos de leite, o 
suplemento para leitões QualiBaby, a linha para 

Codornas, composta por ração pronto-uso, 
núcleos e premixes e a ração Qualifeed HD 
Bezerras. 

O portfólio de serviços da Assistência Vaccinar 
Especializada (AVE) foi ampliado com uma série 
de soluções personalizadas para as diferentes 
necessidades de seus clientes.  Na linha aves, 
essas ferramentas possibilitam construir cenários 
e prever impactos produtivos e econômicos, 
além de atuar como otimizador de recursos, 
priorizando sempre a economicidade.

NA MÍDIA 

A construção de uma reputação positiva no 
mercado é fruto de um relacionamento próximo 
com veículos de imprensa em todo o país. Por 
isso, a Vaccinar marcou presença nas mídias 
especializada e não especializada durante 
todo ano com diversas pautas, registrando 220 
matérias no período de 12 meses. 

A Vaccinar ganhou ainda destaque em diversos 
veículos de TV do segmento, incluindo o “Canal 
Rural” e o “Canal de TV Terraviva”, da Band, 
durante as semanas de comemorações aos Dias 
do Pecuarista e do Veterinário, participando 
diariamente do “Programa do Tatersal” e 
do Programa “Dia a Dia Rural”, por meio de 
entrevistas e de grande exposição de sua marca. 

UNIVERSIDADE VACCINAR AGORA
PARA COLABORADORES

A Vaccinar investiu em ações de treinamento e 
de desenvolvimento de sua equipe interna e de 
seus representantes comerciais. Dentre essas 
ações, disponibilizou novos cursos técnicos 
e comportamentais e ampliou o acesso à 
Universidade Corporativa Vaccinar, conhecida 
internamente como UV, para a sua equipe 
administrativa.
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EVENTOS  

O compartilhamento de informações que 
contribuem para o desenvolvimento dos 
produtores rurais também pautou a atuação da 
empresa em 2021. Além do patrocínio de eventos 
relevantes do segmento, como o 1º Dia do Avicultor 
de “O Presente Rural”; a 2ª edição do Fórum 
Estadual da Suinocultura; o Encontro Técnico da 
Abraves; e o AgroFuture Summit, dentre outros, a 
Vaccinar também idealizou workshops e seminários 
de capacitação da sua equipe técnica e comercial, 
além de eventos próprios on-line.

PROJETOS SOCIAIS  

A Vaccinar tem uma longa história de atuação nas comunidades com as quais se relaciona, patrocinando 
projetos que visam ao desenvolvimento social de crianças, jovens e de idosos. Em 2021, foram 17 
iniciativas patrocinadas, com o objetivo de impactar as comunidades, por meio da geração de valor, 
apoiando, principalmente, ações nas áreas de Saúde, Educação, Esporte, Inclusão Social e Cultura, 
beneficiando milhares de pessoas.

Imagens de alguns dos projetos apoiados pela Vaccinar

Diretores marcaram presença no evento do 
Dia do Avicultor de “O Presente Rural”
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