
 

* Introduzida originalmente em 1998 como IMPROVAC®, teve de receber nomes diferentes 
em outras partes do mundo, mesmo se referindo ao mesmo produto, em virtude de assuntos 
regulamentares. Portanto, IMPROVAC pode aparecer em outros mercados como VIVAX®, 
IMPROVEST® e INNOSURE®. 
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Nós adotamos a VIVAX® em nossa empresa buscando atender às novas exigências 
do consumidor moderno, que é o bem-estar animal, e também para baixar os custos 
de produção e ter ganhos de rendimento de carne e de carcaça.  

Nós testemunhamos os benefícios da VIVAX desde o primeiro dia de implantação. 
Na maternidade, ganho de peso. Na creche, melhor desenvolvimento. E, na 
terminação, melhor desenvolvimento dos animais, maior ganho de peso diário, uma 
conversão muito melhor, que seria menor, não é? E, também, testemunhamos a 
nível de frigorífico, um maior rendimento de alguns cortes.  

O que avaliamos e observamos sobre o retorno da utilização do produto VIVAX é 
que ele é positivo, uma vez que existe, hoje, um ganho de 2:1 sobre o retorno do 
capital investido. 

O suporte recebido pela nossa empresa da Pfizer [Saúde Animal] para a 
implantação da tecnologia VIVAX foi desde o início com uma demonstração do 
produto, como era sua funcionalidade e como era a sua utilização. Passando do 
suporte de como aplicar esta tecnologia, passando para os dados, a tabulação de 
dados, a confecção de lotes e a programação de vacinação dos animais, bem como 
a programação para liberação do abate desses animais. Então, o suporte foi 
completo. 

Eu entendo e vejo que a VIVAX terá um efeito muito grande na produção global de 
carne suína devido, primeiramente, à questão de bem-estar animal. Segundo, à 
questão da redução de custos de produção, e terceiro, à produção de maior 
quantidade e melhor qualidade de carne para o consumidor final. Além de toda a 
tecnologia VIVAX possuir a rastreabilidade do suíno vendido. 

As vantagens que a VIVAX nos proporcionou foram enormes em toda a cadeia de 
produção. Desde a maternidade, na economia de mão-de-obra, num animal menos 
medicado, que se reflete na economia de medicamentos, a animais mais pesados, 
animais que chegam ao abate antes da idade indicada, e com custos de produção 
menor, e sem falar na questão do bem-estar animal, também, que proporcionou 
muitas vantagens. 

 


