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Grupo Vittia cresce no mercado 
mexicano com novo produto 

para controle da mosca da fruta.

Estações Tecnológicas levam 
novidades aos produtores e é 

destaque em eventos

Campanha Hiper SuperAção 
supera expectativas. Conheça os 

vencedores
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O comportamento do consumidor atual está mudando 
os rumos da agricultura moderna, que investe cada vez 
mais em produtos sustentáveis e orgânicos. Com isso, o 
mercado da agricultura está cada vez mais ligado a essa 
questão, buscando produzir alimentos cada vez mais 
saudáveis.

O Grupo Vittia, coerente com seu planejamento 
estratégico que tem como pilares a sustentabilidade e 
inovação, incorpora mais uma empresa para agregar 
ainda mais valor à nossa atuação no mercado de produ-
tos biológicos: a Biovalens. 

O FUTURO
AGORA

Editorial

Empresa moderna e bem estruturada, que vai propor-
cionar novas tecnologias, capazes de controlar 
pragas e doenças de forma sustentável nos principais 
cultivos agrícolas do país. Um grande passo que irá 
tornar o Grupo Vittia cada vez mais forte no merca-
do. 
  
Além desse importante anúncio, o Vittia News 
também traz outras grandes notícias para vocês, 
como o aumento da nossa atuação no mercado exter-
no, em especial com a exportação de isca da mosca 
da fruta para o México; a expansão dos negócios no 
Rio Grande do Sul;  novos investimentos no setor de 
cana-de-açúcar, investimentos e novos negócios na 
área de pastagens, e o lançamento das estações 
tecnológicas, nosso novo modelo de exposição em 
grandes feiras do país e que nos aproxima ainda mais 
de nossos clientes, com informações e soluções de 
primeira linha.

São muitas novidades que vão dar ainda mais energia 
e orgulho em fazer parte do nosso Grupo! Se prepare 
para o que vem por aí!

Wilson Romanini

Diretor Presidente do Grupo Vittia
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BIOVALENS É A 
NOVA EMPRESA
DO GRUPO VITTIA

Edgar Zanotto e Henrique Ferro, 
fundadores da Biovalens e agora sócios da 

nova empresa que faz parte do Grupo Vittia.

“Foi o casamento perfeito”

“Resolvemos nos unir e 

oferecer produtos de excelência para trazer mais benefí-

cios aos agricultores”

 

“Esta transação está em sintonia com o Planejamento 

Estratégico da empresa que tem inovação, tecnologia e 

sustentabilidade como pilares da sua estratégia de 

longo prazo”
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“Eles são submetidos a um 

controle mais rígido do que o Brasil, que é reconhecido 

como exportador de suco”

“Estamos buscando ampliar a nossa participação em 

bioestimulantes e enxofre, em regiões com hortaliça, milho 

e sorgo”

Outros países

Com a exportação da Isca Samaritá, Grupo 

distribuidor

04

GRUPO VITTIA 

MEXICANO
NOVO PRODUTO 

MOSCA DA
FRUTA

“Os pecuaristas hoje investem muito em genética 

e esquecem de investir no alimento do rebanho. O 

Grupo tem soluções especiais para nutrição das pasta-

gens com excelente relação custo-benefício para o 

produtor”

NUTRIÇÃO

UMA NOVIDADE

05

Waldemar Moreira:Empresa apresentou soluções 
para culturas extensivas

Receptividade mexicana abre 
portas para futuros negócios
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“Estamos trabalhando para melhorar o atendi-
-

car novos distribuidores e ganhar participação 
de mercado”

Sinara Pottmaier:
foco em ganhar participação de mercado

Roberto Marcon Sganzerla:
ampliação de negócios da região Sul

Parabéns aos novos alunos e aos envolvidos nesse 

projeto!

RH
INFORMA

Colaboradores das áreas administrativas e produtivas 
durante a primeira aula do curso

“A perspectiva de aumento no faturamento, principal-
mente na linha de produtos especiais (premium), bem 
como a abertura de novos distribuidores, respalda o 
novo investimento do Grupo no aumento da equipe de 

News

GRANORTE

representantes de vendas, coordenador técnico e 
AEVs (Auxiliares Externos de Vendas) na região”

 

Márcio Oshiro: 
15 projetos já estão em andamento.

07

EXPANSÃO 
NEGÓCIOS NO RIO 
GRANDE DO SUL 

ESTRATÉGICO
 EM AÇÃO

GRUPO VITTIA
MAIS  LONGE
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José Roberto Pereira de Castro

08

criar um Grupo coeso com os RTVs e AEVs para 

aproximá-los das usinas e fornecedores de cana com 

cada um de nossa equipe”Luis Herling:
mais perto dos produtores de cana-de-açúcar 

“A demanda para a participação em importantes eventos 

cresce pela força de vendas do Grupo, pois é uma impor-

tante ferramenta de vendas e, principalmente, para levar 

conhecimento da qualidade dos nossos produtos para 

nossos clientes”

INVESTIMENTOS
EM EVENTOS:

CENTRO DE 
CONHECIMENTO

CANA-DE-AÇÚCAR
E CITROS GANHAM
ESTRATÉGIAS
ESPECIAIS

Equipe Grupo Vittia faz diferença nos eventos de negócios
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HIPER  SUPERAÇÃO 

Luís Otávio Luis Herling Eduardo Garcia

Eduardo Carvalho 

Rodrigo Travagin

Vinícius Kowalski 

Padilha Goulart 

Daniel Moreira 

Cristiano Povoa 

Flávio Gomes 

Waldemar Moreira 

Rodrigo Agnesini Zulmir Piovesan Junior. Fernando Ferraz

Anselmo Sousa

O resultado foi excelente! 

25 milhões

CATEGORIA 1 

CATEGORIA 2 

CATEGORIA 3 

10

Parabéns a toda equipe de vendas do Grupo Vittia pelo 
excelente resultado conquistado!

CONFIRA OS 
VENCEDORES
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