
CASE DE SUCESSO
GRANDES ANIMAIS

     Em maio de 2020, a VetJr. foi procurada para a realização de um

projeto para equinos, sendo uma necessidade de urgência.

Prontamente, a equipe do núcleo de Grandes Animais atendeu à

solicitação e uma reunião foi marcada dois dias após para realização da

anamnese e conhecimento do caso. Com muita agilidade e eficiência, o

projeto foi fechado na mesma semana. A cliente adquiriu 5 animais,

sendo 1 garanhão, 2 éguas e 2 potros, e precisava de um local para

alojar os animais. Em sua propriedade havia o espaço necessário e já

apresentava algumas divisões e estruturas antigas, como um curral.

Entretanto, era necessário uma reforma e uma divisão melhor

elaborada, devido à diferença dos animais.

Sendo assim, o projeto foi dividido em 2 etapas, a primeira de reforma

do curral e a segunda de divisão de piquetes.

1ª ETAPA: REFORMA DO CURRAL 

    Por ser um projeto de urgência, a primeira etapa precisava ser

entregue em 15 dias, visto que os animais chegariam logo. Assim, a

melhor solução encontrada em acordo com a cliente foi a reforma do

curral para alojar os animais, já que seria algo mais rápido de realizar.

Sendo assim, a área da instalação foi dividida em 3 partes: uma para

estadia do garanhão; outra maior para as éguas e os potros; e uma baia

para caso de necessidade de isolamento de algum outro animal. A

equipe foi ao local, conversou com a cliente e realizou as medições para

a elaboração de plantas do local. Uma pesquisa de mercado também foi

feita para realização do orçamento do projeto, oferecendo diferentes

opções de preços para a escolha da cliente. Além disso, cochos para os

animais foram planejados para cada área, bem como as cercas para as

divisões, utilizando arame farpado e cerca de madeira no curral.



       A segunda etapa se tratava da divisão de uma área disponível na

propriedade em piquetes para abrigar os animais a longo prazo. A

divisão foi feita visando um sistema de pastejo rotacionado,

favorecendo o manejo nutricional dos animais e tomando os cuidados

necessários para bem-estar e segurança dos animais, como o

afastamento do garanhão dos demais animais. A equipe elaborou duas

formas de layout de divisão, com vantagens e desvantagens de cada

forma, seguidas por uma recomendação em relação à divisão. Também

foram planejados cochos para os piquetes, divididos de forma a

economizar material e mão de obra, tornando ainda mais viável o

projeto. Foram confeccionados POP’s (Procedimentos Operacionais

Padrão) sobre a construção dos piquetes, dos cochos e sobre o pastejo

rotacionado nos piquetes para auxiliar a cliente e facilitar o

entendimento.

 

O projeto foi finalizado após 30 dias do seu início, atendendo à

demanda da cliente e cumprindo o pedido de urgência. As instalações

foram construídas e os cavalos foram alojados na propriedade sem

complicações, de forma segura e de forma a garantir o bem-estar dos

mesmos.
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2ª ETAPA:  DIVISÃO DE PIQUETES
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     O projeto de consultoria da "Granja Ovo é Caipira", do produtor

Antônio Augusto, iniciou-se no mês de agosto de 2020, sendo assistido

pela equipe de consultores de Avicultura da VetJr. Augusto é iniciante

na criação caipira e procurou a empresa com o objetivo de dar início a

sua atuação nesse mercado. Ele possui uma propriedade na cidade de

Santa Luzia – MG, constituído de uma área livre, uma casa com uma

varanda e dois cômodos vazios. Dessa forma, ele desejava adaptar sua

propriedade para a criação de aves caipiras, além de obter auxílio no

manejo dos animais e novos conhecimentos sobre essa produção. Ele

desejava adequar sua propriedade da seguinte maneira: A varanda se

tornaria o local do pinteiro; um dos cômodos vazios seria a sala de ovos

para armazenagem e seleção dos mesmos; o outro cômodo seria

destinado para o armazenamento da ração e na área aberta seriam

construídos os galpões para alojamento das aves.

Dessa forma, visando atender suas necessidades, a VetJr. ficou

responsável por elaborar as seguintes soluções:

- Guia de manejo geral para todas as fazer de produção;

- Guia de manejo sanitário e fichas de controle zootécnico para
controle de doenças e assegurar a biosseguridade;

- Manejo nutricional (Formulação da dieta das aves para todas as
fases de produção);

- POP (Procedimento Operacional Padrão) das instalações com
recomendações e adequações necessárias para a construção do
galpão, pinteiro, sala de ração, sala de ovos e compra dos
equipamentos utilizados.



      No dia 22 de outubro o projeto completou dois meses e em tão

pouco tempo, grandes mudanças já podem ser observadas. A compra do

lote de pintinho (GLC), a adequação do pinteiro, do galpão e da sala

para armazenamento da ração já foram concluídas, o restante ainda

está em andamento. Além disso, ele tem colocado em prática as demais

recomendações passadas pela nossa equipe, o que vem contribuindo

para o sucesso do seu negócio.

CASE DE SUCESSO
AVICULTURA

08/08/2020 17/10/2020



    O projeto de consultoria do "Canaril Paixão", do produtor Luiz Paixão,

começou no mês de maio de 2020, sendo assistido pela equipe de

consultoria do núcleo de animais silvestres da VetJr.

  Luiz é um tradicional criador de arlequim português, vencedor de

vários prémios da Federação Ornitológica Brasileira nessa categoria.

Infelizmente, na canaricultura existe pouco auxílio médico veterinário

e, assim, iniciamos o projeto do Canaril Paixão, visando sanar essa falta

de assistência.  

    Nesse primeiro momento, optamos por realizar o manejo nutricional

e sanitário do canaril, pois esses serviços são essenciais para se obter

uma maior eficiência produtiva. O criatório está localizado na Serra do

Cipó, onde realizamos uma visita para analisar suas instalações e a

saúde de seus animais.

    O criador possui um grande conhecimento técnico, estando há várias

décadas nessa área de produção, porém, a canaricultura possui alguns

tipos de informações incorretas que são difundidas pelos criadores e,

assim, realizamos um trabalho de verificação de algumas informações e

auxiliamos nas tomadas de decisões que respeitassem o conhecimento

científico e a saúde dos animais.

   Dessa forma, visando atender às suas necessidades, a VetJr. ficou

responsável por elaborar as seguintes soluções:

           Manejo nutricional

Sabemos que o melhor custo de produção de canários está associado ao

alimento que é fornecido às aves e, assim, qualquer tipo de erro pode

resultar em perdas econômicas, seja pelo gasto excessivo ou por uma

perda na produtividade das aves. Assim, realizamos um trabalho de

revisão do manejo nutricional para estabelecer o que seria necessário,

segundo as demandas dos animais. A fim de conciliar as demandas do

animais e às especificações do criador, fizemos um manejo utilizando

farinhada e mistura de sementes balanceada, juntamente com uma

sugestão para suplementos vitamínicos.
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    Manejo sanitário

Sabendo da importância de um manejo sanitário eficiente para a

prevenção de doenças e possíveis perdas genéticas e financeiras do

criatório, a VetJr. estabeleceu um protocolo de limpeza e desinfecção,

visando diminuir ao máximo a entrada de novas doenças no plantel. É

importante reforçar que existe uma grande dificuldade em controlar

doenças após a sua entrada no plantel, devido a grande quantidade de

indivíduos e ao impasse do monitoramento, o que leva a um manejo

sanitário falho por parte do criador. Assim, a VetJr. atua solucionando

esse tipo de problema.

 

    Uma grande dificuldade que existe no fornecimento de algumas

informações técnicas está justamente no entendimento, por parte do

criador, pensando em resolver esse tipo de problema, a VetJr. produz

Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s). No caso do Canaril

paixão foram produzidos um POP técnico de manejo sanitário e

nutricional e um POP visual sobres esses temas, facilitando o

entendimento e a aplicação de nossas recomendações.

      Ao todo, o projeto levou 60 dias para ser feito, iniciando-se em Abril

e finalizando em Junho, sendo que foram envolvidos 4 consultores da

equipe VetJr., que realizaram diversas reuniões para atender às

demandas do cliente.
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     O projeto de consultoria para o "Canil Krusemark" iniciou-se em

2020, quando o Guilherme procurou a VetJr., e desde então, foram

realizados outros projetos em diferentes áreas, criando-se uma

fidelização com esse cliente.

   O Canil Krusemark trabalha com cães há mais de 20 anos, e são

especializados na criação da raça Spitz Alemão Anão, ou Lulu da

Pomerânia. Inicialmente, as dores relatadas à VetJr. foram relacionadas

a equívocos no manejo sanitário. Para solucionar tais demandas, a

equipe de consultores de pequenos animais da VetJr. elaborou uma

série de POPs (Procedimento Operacional Padrão) para o canil,

contendo recomendações detalhadas sobre diversos assuntos, como

calendário vacinal e vermifugação, controle de ectoparasitas, medidas

de prevenção à leishmaniose, implementação da quarentena, e limpeza

e desinfecção do canil.

 

 Além disso, foram entregues POP's para a promoção de

Enriquecimento Ambiental, visando proporcionar melhor qualidade de

vida e Bem-estar para os animais residentes do canil. A equipe de

pequenos animais definiu os procedimentos de forma personalizada  à

rotina e à realidade do Canil Krusemark, visando os 5 tipos de

enriquecimento ambiental. 

Não conhece os 5 tipos? Temos um post explicando cada um deles,

corre lá pra ler!

https://www.vetjr.com/blog



     Dada a qualidade na entrega dos serviços, o Canil Krusemark

posteriormente, em agosto de 2020 deu início a mais um projeto com a

VetJr., dessa vez na área de criação de conteúdos veterinários

relacionados à criação e à raça Spitz Alemão Anão. A equipe de

consultores de pequenos animais, junto à equipe de marketing da

empresa, trabalha na elaboração de conteúdos técnicos que são

divulgados de forma sistematizada nas redes sociais com o objetivo de

espalhar informação entre os clientes e seguidores do Canil Krusemark,

abordando desde assuntos veterinários como a vacinação até as

peculiaridades e necessidades de um Spitz Alemão Anão.

       

       Nós, da VetJr. UFMG, pretendemos continuar acompanhando o

Canil Krusemark a alcançar sempre a melhor versão possível de si,

sempre trabalhando em parceria e oferecendo um serviço

personalizado e de qualidade para o nosso cliente.
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