
Nutrição e Saúde Animal
Desde 1974



Muito mais do que
alta qualidade

 Desde que foi fundada, em 1974, a Guabi desenvolve e fabrica o que há
de melhor em nutrição para animais de diferentes espécies, em diferentes fases 
produtivas e de competição. 

antecipar demandas, tornou-se líder e referência no mercado brasileiro. Com cinco 
fábricas e mais de 350 produtos em linha, hoje está presente em todo o território 
nacional e exporta para mais de 30 países das Américas, União Européia, África,
Ásia e Oriente Médio.

Presente em 129 países, a Alltech é uma das cinco maiores empresas do mundo
que se dedicam à nutrição animal e a única delas que conta com laboratório
próprio de Nutrigenômica.   

 Sempre voltada para o aprimoramento e para oferecer soluções cada vez

fortalecimento contínuo nos mercados nacional e internacional.



 A Guabi produz mais saúde, bem estar e desempenho para os animais, 
praticidade, qualidade e conforto para os produtores, melhores resultados e maior 
rentabilidade para as criações, respeito, ética e proximidade nas relações com pessoas
e empresas, preservação da natureza por meio de cuidados e ações ambientais, e mais 
qualidade para a proteína animal que o ser humano consome.

 Onde tem esta marca, tem

Valor à vida



GEN
Genômica Nutricional Guabi

Aditivos nutricionais únicos desenvolvidos com
base nos estudos Alltech em Nutrigenômica.
Gen Guabi está presente em formulações exclusivas, 
sempre  com o balanceamento ideal para que o 
animal expresse o melhor do seu potencial genético.

QS Guabi
Quorum Sensing

Microbiologia avançada no combate natural
à multiplicação de microorganismos, minimizando
a ocorrência e o impacto de doenças.

GuabiTech

Guabi de todas as áreas de negócios, e se destaca 
por formulações exclusivas e especialíssimas.

InovaçãoGuabi em números

8% de incremento sobre
o faturamento de 2016

9% de crescimento em
pontos de venda (2016/17)

7% de crescimento em
clientes ativos (2016/17)

900 funcionários

350 produtos em linha

5  unidades fabris

2  centros de distribuição

Parcerias com
universidades e
centros de pesquisa

Assistência Técnica Guabi
Em todas as áreas de negócios, as equipes de campo da Guabi são compostas por 

as orientações de que o cliente de possa precisar.

Representantes comerciais, pontos de venda
e clientes em todo o território nacional



 A Guabi atende aos segmentos de Bovinos de Leite, de Corte e de Elite com

inclusive dos índices reprodutivos, e um desempenho compatível com
o melhor de cada potencial genético. 

 Oferece soluções especialmente desenvolvidas para
atender a diferentes necessidades em diferentes etapas,
trazendo sempre os melhores resultados em produção,
qualidade e custo/benefício.

Áreas de Negócios

 O resultado prático da ciência e da tecnologia é a possibilidade de criar produtos

técnico e econômico, em todos os ramo de atividade. 

 Para levar esse resultado até as criações de equinos, a Guabi investe 
continuamente em pesquisa e inovação, tecnologia de ponta e controle de
qualidade, e na atualização constante das suas formulações, para incorporar
as mais recentes novidades. 

 O resultado reúne produtos para animais de todas as categorias,
em todas as fases da vida e níveis de produção e competição, entre os quais
sempre é possível encontrar os mais adequados a cada necessidade.



 Na área de proteína animal, a demanda por produtos da aquicultura é a que 
mais cresce no mundo. Em cerca de 30 anos teremos 9 bilhões de pessoas para 

multiplicar muitas vezes a própria produção.

 Isso abre um mundo de oportunidades, que a Guabi Aqua ajuda a aproveitar. 
Suas três linhas de produtos atendem a peixes e camarões em diferentes tipos e fases 
de cultivo, e incorporam os mais recentes avanços da ciência para aumentar o índice 
de sobrevivência e produzir animais maiores, mais homogêneos, mais saudáveis e mais 
resistentes desde os estágios iniciais.

 Mas a nutrição é apenas um dos pilares que levam ao melhor desempenho na
aquicultura. Para que o seu público desenvolva adequadamente os demais, o mais recente
lançamento da Guabi Aqua não é um produto, mas um programa criado para potencializar 

O caminho para o alto desempenho começa aqui.

Áreas de Negócios

 Oferecer qualidade ao pequeno e médio produtor 
de ovos, frangos de corte, coelhos e suínos - que fazem suas 
compras em lojas especializadas do varejo - envolve ainda
mais inovação e qualidade: é preciso criar laços, orientar
o comprador quanto ao melhor uso de cada produto e
ensiná-lo a tirar o melhor daquilo que a evolução da
nutrição animal oferece.

 Por isso, além de marcar presença em lojas por meio
de sinalização especial, treinamentos e promoções, a Guabi 
criou o Dicas Guabi, um programa de relacionamento que envia,
periodicamente, um pequeno vídeo com dicas e informações
por SMS a todos os que atendem ao seu público
no comércio.



www.guabi.com.br




