
Fazenda Galo Gigante lança 
Projeto Novos Criadores
O criatório Galo Gigante teve nos 

últimos anos grande destaque 
no mercado nacional, seja pela 

sua qualidade e genética ou pela sua es-
trutura diferenciada na criação de Índio 
Gigante do Brasil. 

O ano de 2017 foi diferente para o Galo 
Gigante. O slogan foi modificado e acresci-
do de duas palavras chaves que refletiram o 
ano de 2017 e que sempre foram bases do 
trabalho da fazenda. São elas: inovação e 
conhecimento. Agora, o novo slogan reflete 
exatamente a filosofia de trabalho: Galo Gi-
gante: Genética, Inovação e Conhecimento.

O Galo Gigante não é somente um 
criatório focado em vendas de ovos e 
aves. Há o objetivo de gerar conteúdo 
para clientes e futuros clientes, indo além 
do comercial.

A empresa se preocupa em ajudar a 
quem está começando no ramo e para isso, 
fornece informações básicas e até mesmo 
específicas para quem deseja conhecer ou 
se aprofundar em assuntos pertinentes. 

BloG

Para cumprir esta finalidade o Galo 
Gigante lançou um Blog onde tira as dú-
vidas dos clientes, aprimorou seu Canal 
no Youtube com novos vídeos semanais, 
ministrou vários cursos para seus clien-
tes e principalmente fechou parcerias 
com Faculdades e Universidades, tais 
como UMFG e UNI-BH. 

Em 2017 o Galo Gigante ministrou 
curso sobre Inseminação Artificial, Se-
minário de boas práticas no manejo do 
Índio Gigante e Dia de Campo. 

Para o próximo ano, estão previstos 
Dia de Campo, Customer Day, Curso so-
bre Inseminação Artificial, Seminário so-
bre o Mercado de Índio Gigante no Brasil 
e participação em Feiras e Eventos liga-
dos ao Mercado de Índio Gigante.

Projeto Novos CrIADores

O resultado positivo das parcerias e 
cursos foi tão bom, que o Galo Gigan-
te lançou o ‘’Projeto Novos Criadores’’, 
que tem como objetivo proporcionar 
conhecimento aliado a estudos científi-
cos realizados em parceria com o Galo 
Gigante e as Universidades / Faculdades, 
fornecendo aos criadores, clientes e ao 

mercado de Índio Gigante estudos e 
pesquisas com embasamento científico, 
gerando credibilidade e informação ao 
mercado.

Para proporcionar aos estudantes e 
professores uma estrutura ainda melhor 
para a realização das pesquisas, estudos 
e análises, o Galo Gigante montou um 
novo laboratório e dormitório para rece-
bê-los. Outro ponto importante a desta-
car é o Controle Sanitário realizado na 
fazenda, tanto que em 2017 foi instalado 
até um rodolúvio, a pedido do IMA.
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