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Inovação,
pesquisa e
desenvolvimento:
um olhar para
o futuro.

Estratégias para a conquista
de novos mercados

Saiba mais sobre as ações
sociais realizadas em 2015

Conheça nosso novo
Diretor Industrial
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Editorial

INVESTINDO EM UM
FUTURO DE SUCESSO

NOVO DIRETOR INDUSTRIAL

O

2015 foi um ano muito especial na história do
Grupo Bio Soja. Começamos com a incorporação
da Samaritá, ampliando
a capacidade de produção e a participação no
mercado.
Firmamos
parcerias
importantes, fortalecemos ainda mais nossa participação no mercado agrícola,
ampliamos a equipe, fortalecemos a gestão e, com estratégia e segurança, crescemos no mercado externo.
Marcamos presença nos principais eventos agrícolas
do país com demonstração de tecnologias, traçamos estratégias de aproximação e fidelização de clientes. Crescemos e pudemos comemorar juntos os bons resultados
alcançados, fruto do trabalho de todos nós.
Hoje, falamos sobre a construção do futuro, com inovação e investimentos em pesquisa e desenvolvimento,
além da nossa crescente participação do mercado.
Certo de que em 2016 muitas coisas boas virão, desejo a todos os colaboradores um ano de paz, sucesso,
realizações e muita prosperidade!

rápido crescimento do Grupo nos últimos meses,
impulsionou a busca de novos profissionais para
gerenciamento de cada setor. Em novembro de 2015, foi
incorporado à equipe um novo diretor industrial, capacitado a administrar todas as unidades do grupo.
Matheus Viotto Bezerra é Engenheiro Químico graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, onde também cursou Ciências Econômicas. Possui MBA em Gestão
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e está
cursando MBA em Finanças no IBMEC.
O novo diretor conta com mais de 15 anos de experiência na área industrial, exercidos em sete fábricas da
Votorantim Cimentos em cargos gerenciais de operações,
qualidade, gestão, manutenção, projetos e sustentabilidade.

“Estou muito feliz por
fazer parte do time Bio
Soja. Espero compartilhar minhas experiências anteriores, aprender
muito e, principalmente,
contribuir para o desenvolvimento das pessoas
e da área industrial da
empresa, ambos fundamentais ao crescimento
sustentável que buscamos”, comemora Matheus.

Wilson Romanini, Diretor Superintendente
Toda a equipe Bio Soja deseja boas-vindas ao Matheus
e que ele possa contribuir muito para o crescimento de
todos!
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BIO SOJA INTENSIFICA AÇÕES SOCIAIS

O

ano de 2015 foi muito especial para todos os
colaboradores do Grupo Bio Soja. Além do crescimento no mercado, a empresa realizou diversas atividades para o público interno e realizou ações sociais nas
cidades onde possui unidades industriais.

Durante uma semana, os colaboradores participaram de
palestras, treinamentos, avaliações médicas e sorteio de
brindes.

Promover ações solidárias faz parte das atividades do
Grupo Bio Soja e gera uma satisfação muito grande. “É
gostoso notar que o encantamento é recíproco e acontece com os colaboradores e também com as crianças que
recebem a surpresa”, explica Juliana Palaretti, Gerente de
RH da empresa.
Entre as principais iniciativas podemos destacar:
PÁSCOA
Voluntários do Grupo Bio Soja realizaram a “Doce
Páscoa Feliz”, uma grande festa de páscoa para crianças
de São Joaquim da Barra/SP e Ituverava/SP. Cerca de 200
crianças da E.E. Profa. Graziela Malheiros Fortes, de São
Joaquim da Barra e 150 crianças de Ituverava/SP ganharam ovos de páscoa, além de muitas brincadeiras com
palhaços, cama elástica, escorregador e um lanche especial com muita pipoca, algodão-doce e cachorro-quente.

ELEIÇÃO CIPA - SAMARITÁ
Em julho, os membros da diretoria da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Unidade Samaritá em Artur Nogueira/SP, tomaram posse de seus cargos
e participaram de um treinamento, conforme a norma
regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho. A
instauração da comissão visa a prevenção de acidentes e
doenças relacionadas à atividade profissional, buscando
conciliar o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde de todos os trabalhadores.
DIA DAS CRIANÇAS
No mês de outubro, o Grupo Bio Soja realizou ações
especiais para o Dia das Crianças com os filhos dos funcionários. Em São Joaquim da Barra/SP, a festa aconteceu
no Salão da Lapa; o grupo de Serrana/SP foi brincar no
parque do Gorilão no Novo Shopping, a turma da Samaritá foi ao Buffet Grilo Falante em Artur Nogueira/SP e a
da Granorte em Ituverava/SP, no Buffet Pomme Festas.
Com muitos brinquedos, salgadinhos, pipoca e algodãodoce, as crianças puderam se divertir ao lado dos pais.

SIPAT
Em maio de 2015, todos os colaboradores da Bio Soja
Fertilizantes de São Joaquim da Barra/SP participaram
da 12ª edição da SIPAT - Semana Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho. O evento foi organizado pela
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) em
conjunto com o Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a saúde e
segurança no trabalho, além da prevenção de acidentes.
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INOVAÇÃO A PARTIR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO:
GRUPO BIO SOJA DE OLHO NO FUTURO

C

ada vez mais reconhecido pelo mercado como
desenvolvedor de soluções inovadoras, o Grupo
Bio Soja investe ainda mais na área de P&D.
Na área de fertilizantes, por exemplo, para a safra
de verão de 2015/2016, estão sendo realizados 40 experimentos em renomadas instituições de pesquisas e
ensino de todo o Brasil, como Fundação MT, Fundação
MS, Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal do Pará, Fundação ABC, ESALQ - USP, UNESP, EMBRAPA, Procafé, IAC (Instituto Agronômico de Campinas),
Universidade Federal de Viçosa, Fapcen, IAPAR (Instituto

Agronômico do Paraná), Fundação ABC e MS Integração.
Renato Brandão, Gestor Agronômico, explica que a
avaliação dos produtos do Grupo Bio Soja em campos
experimentais, visam sua validação por profissionais gabaritados. Além dos experimentos, o Grupo Bio Soja através da sua equipe de vendas está realizando 145 ensaios
de campo nas principais regiões agrícolas do Brasil
Além das tradicionais culturas brasileiras, para 2016
estão previstos estudos em uma grande gama de culturas, abrindo novas frentes de negócios.

PROJETOS EM INSTITUIÇÕES DE
ENSINO E PESQUISA.

Renato Passos Brandão
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REFORÇO NA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

B

uscando aprimorar e visando sempre qualidade
de seus produtos, o Grupo Bio Soja possui amplos e modernos laboratórios de análises e está em fase
de conclusão, um novo laboratório destinado à área de
P&D, equipado com tecnologia de última geração e que
acompanha a visão de futuro da empresa, explica André Fattobene, Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento.
Também está sendo elaborado um plano especial da área
para todas as unidades do Grupo.

BIOTECNOLOGIA

N

a unidade “Químicas e Biológicas” de São Joaquim da Barra/SP os casos de sucesso dão exemplo que o investimento vale a pena. Rogério Luis Cavalari
de Souza, Gerente de Produção e Pesquisa da área, conta que o inoculante Biomax 10, após um ano e meio de
pesquisas, está ainda melhor. Em 2015, a produção do
Biomax 10 ultrapassou em um milhão de doses a mais
em relação ao ano anterior.

Além do investimento em infraestrutura, foram criados um comitê e um novo fluxograma que abrange todos os passos para a criação ou melhoria de um produto,
passando pela validação das diversas áreas envolvidas.
Paralelamente, a área de P&D fez adaptações dos controles necessários para pesquisa, como testes de envelhecimento de produtos, comportamento nas diferentes
temperaturas, viscosidade, estabilidade, além das análises padrões de controle de qualidade.

“Vamos incrementar a área de P&D em todas as unidades
e já contamos com representantes delas na equipe de
pesquisa. Temos também um comitê multidisciplinar para
orientar a área com olhar técnico, comercial e de mercado”,
afirma André.

Rogério Luis Cavalari de Souza

A parceria com diversas universidades do Brasil e com
o IAPAR – Instituto Agrônomo do Paraná, também está
trazendo excelentes resultados nos estudos de inoculantes para gramíneas, como cana-de-açúcar, trigo e milho,
que já têm registro e promete grande crescimento de
mercado.
Novos projetos estão sendo estudados. Um deles envolve a pesquisa de um novo produto de controle biológico, que pode ser utilizado em todas as culturas onde
há a presença de nematoide, produzindo alimentos mais
saudáveis.
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GRUPO BIO SOJA PARTICIPA
DA II DINETEC - DIA DE
NEGÓCIOS E TECNOLOGIA
Evento agrícola é o maior do Vale do
Araguaia, em Mato Grosso

O

Grupo Bio Soja participou da 2ª edição da Dinetec (Dia de Negócios e Tecnologia) entre os dias
20 e 22 de janeiro. O evento agrícola é o maior da região
do Vale do Araguaia e aconteceu na Área Experimental
Meta, na cidade de Canarana, em Mato Grosso. Mais de
50 empresas participaram dos três dias de evento, que
contou com palestras, dia de campo e demonstrações de
máquinas para cerca de dois mil visitantes.

Além do dia de campo, o evento contou com palestras e demonstrações de máquinas.

De acordo com os organizadores da feira, o objetivo
do evento é colocar a cidade de Canarana à altura do seu
potencial produtivo e buscar soluções para os desafios
encontrados no dia a dia do campo. Todo o investimento
foi focado na prospecção de negócios que se aproximaram a R$ 15 milhões em vendas, além de outras oportunidades que podem se concretizar no futuro.

A empresa apresentou aos visitantes o Naft, toda linha NHT,
Tardus N, Bioamino Extra, Biomax Premium Milho, Biomax Premium Soja e Bioenergy.

O estande da Bio Soja apresentou uma estrutura diferenciada,
onde pôde demonstrar aos visitantes toda produtividade e tecnologia de seus produtos.

A empresa foi muito bem representada no evento por
Maritano Camara, Vinícios Luiz Franceschet, Danillo Passarelli, Anselmo Sousa e Lucas Boaventura. O estande da
Bio Soja foi elaborado para apresentar aos visitantes toda
a tecnologia de seus produtos. Foram apresentados com
destaque o Naft, toda a linha NHT (suspensão concentrada), Tardus N, Bioamino Extra, coinoculação (Biomax
Premium Milho + Biomax Premium Soja) e Bioenergy nas
culturas da soja, milho e feijão.
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“Estamos marcando presença pela segunda vez neste evento importante. Entendemos que é uma excelente
oportunidade para estarmos mais próximos dos clientes,
para entender e atender suas necessidades”. Afirma Maritano Camara, gerente dos estados do Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul.

Danillo Passarelli, Anselmo Sousa, Maritano Camara, Vinícios
Luiz Franceschet e Lucas Boaventura representaram a Bio Soja
na II Dinetec.

NOVOS ALIADOS PARA A
CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS

P

ara reforçar o time de profissionais do Grupo Bio
Soja, no final de 2015, quatro importantes colaboradores foram integrados à equipe da empresa. Vítor Flávio
Silva é o novo coordenador da linha Active, Felipe Barros

Macedo é o novo Coordenador Agronômico da Cultura da
Cana, Marcos Merzel para coordenar as linhas Fertium e Orgamax e Enrico Di Donato na gerência de Negócios Industriais do Grupo. Conheça um pouco sobre cada um deles:

VITOR FLÁVIO SILVA
COORDENADOR DA LINHA ACTIVE®
Com formação na área de tecnologia de aplicação, Vitor já trabalhou em importantes
empresas do segmento agrícola. “A área da Tecnologia de Aplicação tem se colocado à
disposição dos produtores como fonte de alternativas, posicionando-se estrategicamente
nas diversas operações no campo. O nosso objetivo é identificar as reais necessidades e
anseios dos nossos clientes e parceiros, a fim de disponibilizarmos a Linha Active como
ferramenta eficiente de modo simples e fácil acesso”.

FELIPE BARROS MACEDO
COORDENADOR AGRONÔMICO CANA
Felipe é Engenheiro Agrônomo formado pela UniPinhal, mestre em morfologia e fisiologia
vegetal pela USP e Doutor em fertilidade de solo e nutrição de plantas pela mesma instituição.
Hoje atua também como professor universitário na USP de Pirassununga. “As usinas e
fornecedores têm investido em tecnologias para elevar a produtividade e melhor explorar o
potencial genético da cultura da cana-de-açúcar. Acredito que, com o trabalho em TIME e
qualidade das nossas tecnologias, conseguiremos aproveitar estas oportunidades e elevar o
nome do Grupo Bio Soja no setor Sucroenergético.”

MARCOS MERZEL
COORDENADOR DAS LINHAS FERTIUM® E ORGAMAX®
Formado em Agronomia pela ESALQ, já trabalhou com tecnologia de aplicação e atuou em
grandes empresas do segmento. “Nossa perspectiva é crescer nas regiões onde já temos
uma participação importante e desenvolver novas culturas como cana-de-açúcar, citros e
hortifrúti nas regiões de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Para isso, estamos promovendo
trabalhos no campo, testes internos e novas formas de apresentação dos produtos”.

ENRICO DI DONATO
GERENTE DE NEGÓCIOS INDUSTRIAIS
Formado em Química pela Universidade de São Paulo, também cursou Gerenciamento de
Projetos pela FGV e coaching pela Wilson Learning. Atualmente, cursa MBA em marketing
na USP. “A área Industrial está focada em crescimento sustentável, de forma a contribuir
com o desenvolvimento do Grupo Bio Soja. Em 2016, iremos ampliar a nossa carteira de
clientes com atendimento comercial e suporte técnico diferenciados, com o objetivo de nos
posicionarmos como um parceiro, e não apenas como um fornecedor de produtos químicos.
Também estamos diversificando o nosso portfólio de produtos, serviços e equipamentos,
para agregar ainda mais valor ao cliente e ao mercado.”
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