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Nós
somos
a Intersul
Soluções inovadoras 
que geram resultados.



Fundada em 2005, a Intersul é uma empresa jovem que vem se destacando no mercado veterinário, com cresci-
mento acima da média do setor.
Pertencente ao grupo Basso Pancotte, que possui 30 anos de experiência no mercado veterinário a nível de Brasil, a 
empresa foi criada com o objetivo de distribuir de maneira exclusiva os produtos do laboratório Intervet, hoje MSD 
Saúde Animal.
A empresa atua nos segmentos de Animais de Companhia e Animais de Produção, distribuindo de forma exclusiva 
para todo o Estado do Rio Grande do Sul as linhas: MSD Saúde Animal (Pet e Pecuária), Agener União Saúde Animal 
(Pet) e Farmina Pet Foods.
A Intersul tem em seu DNA o trabalho com produtos de valor agregado que geram maior ganho para nossos clien-
tes e atendem os mais elevados padrões de qualidade.

Missão
Distribuir produtos de forma segura, confiável e rápida, prestando assistência técnica e comercial para nossos clien-
tes, auxiliando o crescimento de seus negócios.

Visão
Ser uma referência na distribuição e comercialização de produtos veterinários de alto valor agregado na região sul, 
destacando-se pela oferta de serviços ao cliente.

Valores
Honestidade
Comprometimento
Solução de Problemas
Valorização das Pessoas
Atendimento
Lealdade
Cultura de Dono

Oferecemos soluções inovadoras sob medida para nossos clientes

Quem somos

Colaboradores

Mais de 50
Colaboradores

Prazo diferenciado, 
equilibrando seu 
capital de giro 

Entrega rápida e 
eficiente em todo o 
estado.

Canal gratuito com 
0800 para maior 
comodidade.

Auxilando a equilibrar o 
seu nível de estoque.

Política de Prazos
Entrega rápida

e gratuita Televendas Disponibilidade de
Produtos



MSD Saúde Animal é uma companhia global, orientada à pesquisa, que desenvolve, fabrica e 
comercializa uma ampla gama de medicamentos e serviços veterinários. Oferecendo um dos 
portfólios mais inovadores da indústria, abrangendo produtos para a prevenção, tratamento e 
controle de doenças para todas as principais espécies animais.
Com escritórios em mais de 50 países e atuação comercial dos produtos em mais de 140 países, 
operando uma rede de sites fabris e centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em todo o 
mundo.
A MSD Saúde Animal fornece produtos de maneira consistente, com os mais elevados padrões de 
qualidade, profissionalismo e integridade.

Criada no ano 2000, a Agener União Saúde Animal é um jovem expoente do mercado nacional 
que se destaca por suas elevadas taxas de crescimento. Com uma filosofia de investimento em 
tecnologia e qualificação de sua equipe, esta divisão produz medicamentos veterinários com o 
mesmo padrão de qualidade dos medicamentos humanos, mantendo a tradição famacêutica 
consolidada ao longo das sete décadas pela União Química, uma empresa com capital 100% 
nacional que tem orgulho de ser uma das mais sólidas e reconhecidas indústrias farmacêuticas do 
Brasil.
A Linha Pet está voltada para medicamentos destinados a cães e gatos, reunindo qualidade, 
eficiência e eficácia.

Fundada na Itália em 1965, a Farmina possui fábricas na Itália, Sérvia e Brasil e está presente em 
mais de 40 países, proporcionando felicidade a cães e gatos e também aos seus donos.
A Farmina possui grandes investimentos em tecnologia de produção, controle de qualidade e 
pesquisa.
A Farmina acredita que a nutrição é a chave para garantir a qualidade de vida dos pets, e por isso 
desenvolve os melhores alimentos para cães e gatos com o cuidado de respeitar a origem e os 
instintos de cada animal. Todos os produtos são desenvolvidos com base na combinação entre a 
natureza e a ciência.

Uma abrangente e confiável fonte para a saúde animal

Linhas Distribuídas

Oferecemos soluções inovadoras sob medida para nossos clientes

Uma história de cuidado com a saúde dos animais

Uma história Italiana de Família e Amor pelos animais

Mais de 12 médicos 
veterinários, experientes, 
altamente qualificados 

Realização de 
eventos direto no 
ponto de venda.

Focamos o nosso tra-
balho nos segmentos 
PET e Pecuária.

Vasta área de abrangencia, 
cobrindo todo o território 
do RS. 

Medicamentos,vacinas 
e alimentos para cães 
e gatos.

Equipe Técnica Geração de demanda Foco Área Atuação Portfólio
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0800 727 4949
intersulvet.com.br

54 3323-1954
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Intersul Distribuidora de Produtos Veterinários

Rua Fermínio Basso, 1021 - Centro

Nova Alvorada - RS

CEP: 95985-000


