
A expansão dos negócios e grande crescimento do 
mercado nos últimos anos, fez com que o Grupo buscasse 

uma nova forma de se apresentar ao mercado, surgindo 
assim o Grupo Vittia, que hoje é a marca holding das 

empresas Biosoja, Samaritá e Granorte.
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EDNEI LUIS RODRIGUEIRO
Sócio-Proprietário da Lavoro Agrocomercial e Mahara AgroSciences

“Mahara e Biosoja, unidos pela excelência, fortalecidos pela qualidade.”

“A parceria com a Biosoja, no segmento de Nutrição Vegetal e Tecnologia de Aplicação, se deve pela qualidade de seus produtos, 
serviço diferenciado a campo, pelas pessoas envolvidas, pela tradição no mercado agrícola, inovação, investindo em novas 
tecnologias e buscando soluções aos seus clientes.”

PAULO HARA
Grupo Hara

Produtos com qualidade consolidam cada vez mais esta união de esforços.”

ANTÔNIO MARTINS E EVERALDO PEREIRA
Diretores do Grupo Tec Agro e Sementes Goiás

“Gosto de trabalhar com a empresa pois ela sempre traz soluções práticas e inovadoras aos 
produtores. Tem como ponto forte um portfólio abrangente, que alia produtos muito bons 
com um ótimo custo-benefício.”

MARCOS EDUARDO MARQUEZI
Proprietário Cerca Viva Insumos Agrícolas

“Temos uma longa parceria de 26 anos, sempre com um ótimo relacionamento e produtos de 
alta qualidade.”

Diretor Presidente da Agrovecal

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA VERRONE

“Como parceiro da Biosoja há 20 anos, tenho orgulho de fazer parte desta história de 
sucesso! Considero a empresa que mais evoluiu e cresceu no segmento, sempre com 
excelente atendimento e produtos de qualidade.”

Diretor da Nativa Agrícola

JOSÉ EMÍDIO MARTINS JR.

“Quando vejo os resultados que chegam do campo, a facilidade de trabalho e o portfólio 
de produtos da empresa, percebo como foi certa a decisão de tornar a Biosoja como 
única fornecedora de produtos para nutrição foliar na Cerrado Agronegócios há 9 anos.”

Sócio-proprietário da Visão Agronegócios

JOÃO DE DEUS

“New Agro e Biosoja, há mais de 21 anos juntas no compromisso com a terra.”

Sócios-proprietários Elói e Célio e o gerente comercial Cláudio da New Agro

ELÓI PRITZEL, CÉLIO WEILER E CLÁUDIO DE SOUZA

para as futuras gerações.”

Sócio-proprietário Agrofértil

GIANPABLO ANDRADE DE MELO

“O que buscamos em nossos parceiros foi encontrado na Biosoja. Produtos de boa 

Sócio-Proprietário Contato Agrícola

LUCIVAN SOUZA

consequentemente, potencializa a produção de nossos clientes. O Grupo Vittia tem 
mudado a história de nossa empresa e dos nossos colaboradores.”

Sócio-proprietário da Fertisolo

JEAN GUSTAVO KER REDES

novas tecnologias e soluções para os produtores rurais, fazendo da agricultura um negócio mais rentável.”

Proprietário da Dedeagro

JOÃO DEDEMO

“A Safra Rica sempre busca parceiros que tenham os mesmos objetivos: levar aos 

uma empresa que transmite transparência e credibilidade para o nosso negócio.”

Proprietário da Safra Rica

REGINALDO APARECIDO BARALDI

“Somos parceiros da Biosoja desde 2005. Trabalhando juntos, vimos o desenvolvimento e 
crescimento de ambas as empresas nesta parceria.”

Sócio-proprietário da Agro Brasil

NELSON KATO

alinhamento comercial. É uma empresa que está preocupada com os resultados no campo.”

Sócio-Diretor da Agrícola Estrela

ROBERTO PFANN (BETO)

“Com anos de tradição no mercado, a Biosoja está sempre lançando inovações para a agricultura, estabelecendo 
uma forte parceria com as revendas e com o agricultor na busca por maior rentabilidade. É por isso que a Agro 

Diretor técnico e comercial na Agro Agrícola

EDILSON DE ARAUJO

FRANCISCO RICARDO DE TOLEDO

“Parceria de 6 anos que está dando muito certo. Produtos de excelente qualidade e que atendem a todas as 
necessidades da empresa e produtores.”

Diretor comercial na Agro Suporte

ROBERTO PASCHOAL SAFATLE

“
empresas se iniciasse desde o surgimento da Tamburi Agronegócios e hoje temos resultados sólidos dos trabalhos realizados no 
campo que nos dá segurança em trabalhar de maneira exclusiva em nosso portfólio de nutrição foliar.”

Proprietário da Tamburi Agronegócios

MARCELO PEREIRA RIBEIRO

“O comprometimento com o resultado e a satisfação dos nossos clientes são fundamentais para o 
sucesso: nossa parceria com a Biosoja atinge esse propósito!”

Sócio-proprietário na Braucks Agronegócios

ALESSANDRO MARTIN BRAUCKS

“Satisfação: palavra que descreve nossa parceria ao longo de 16 anos com a Biosoja. Temos muito para oferecer aos nossos 

inovações.”

Diretor Financeiro, Diretor Comercial e Diretor Administrativo Nova Era

CÉSAR MARTONETO, RENATO MARTONETO e NICÁSIO ANTONUCI

ROBERTO MOTTA
Diretor Comercial da Agro Amazônia

Sócio-proprietário da Agrozap

VAGNER SCALON

Diretor da Siloti Agrícola e Indústria

JOCÉLIO SILOTI

“Com a Biosoja conseguimos maior produtividade e rentabilidade para os nossos clientes, 
crescimento e sucesso.”

Sócio-proprietário da Hortsoy

JOÃO LUIZ DE SOUZA

Proprietário da Casa das Sementes

PAULO FIGUEIREDO

“Nós estamos muito satisfeitos com a parceria com o Grupo Vittia, representada pela marca Samaritá, com a linha de produtos de 
ótima qualidade. Obtivemos ótimos resultados no campo com nossos clientes, e estamos crescendo juntos na região da alta 
mogiana.”

Diretor Comercial da Lemefértil

DENIS AUGUSTO CARVALHO FILHO

Diretor de Negócios na Herbinorte

ENRIQUE MANUSETO

“Sempre no campo e com foco nos bons negócios, a parceria Herbinorte e Biosoja 

Sócio-proprietário da Apoio Agrícola

FLÁVIO GONÇALVES BARROS

isso estamos ampliando ainda mais os trabalhos com toda a linha de produtos.”

Superintendente Técnico Comercial na Coocafé

WALDIR FRANCESE FILHO

Espírito Santo, e o Grupo Vittia, com seu portfólio de produtos especiais e serviços ,tem contribuído muito 
para a transformácão da produtividade e qualidade da cafeicultura de Montanhas.”

Diretor de Negócios da Agrivitta

PAULO TOLEDO FILHO

“Portfólio com qualidade e resultados consistentes no campo, aliados à 

aliança comercial.”

Gerente de Fertilizantes - Agro100

RODRIGO FREITAS BUSSADORI

"Começamos um trabalho recentemente, e os resultados têm sido realmente 
surpreendentes. É muito bom poder contar com um parceiro de peso no nosso negócio."

Sócio-proprietário da Agropantanal 

JONIS ASSMANN

"Os resultados provêm do aproveitamento das oportunidades, explorando sempre novos caminhos."
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serviço diferenciado a campo, pelas pessoas envolvidas, pela tradição no mercado agrícola, inovação, investindo em novas 
tecnologias e buscando soluções aos seus clientes.”

PAULO HARA
Grupo Hara

Produtos com qualidade consolidam cada vez mais esta união de esforços.”

ANTÔNIO MARTINS E EVERALDO PEREIRA
Diretores do Grupo Tec Agro e Sementes Goiás

“Gosto de trabalhar com a empresa pois ela sempre traz soluções práticas e inovadoras aos 
produtores. Tem como ponto forte um portfólio abrangente, que alia produtos muito bons 
com um ótimo custo-benefício.”

MARCOS EDUARDO MARQUEZI
Proprietário Cerca Viva Insumos Agrícolas

“Temos uma longa parceria de 26 anos, sempre com um ótimo relacionamento e produtos de 
alta qualidade.”

Diretor Presidente da Agrovecal

JOSÉ ROBERTO DE PAIVA VERRONE

“Como parceiro da Biosoja há 20 anos, tenho orgulho de fazer parte desta história de 
sucesso! Considero a empresa que mais evoluiu e cresceu no segmento, sempre com 
excelente atendimento e produtos de qualidade.”

Diretor da Nativa Agrícola

JOSÉ EMÍDIO MARTINS JR.

“Quando vejo os resultados que chegam do campo, a facilidade de trabalho e o portfólio 
de produtos da empresa, percebo como foi certa a decisão de tornar a Biosoja como 
única fornecedora de produtos para nutrição foliar na Cerrado Agronegócios há 9 anos.”

Sócio-proprietário da Visão Agronegócios

JOÃO DE DEUS

“New Agro e Biosoja, há mais de 21 anos juntas no compromisso com a terra.”

Sócios-proprietários Elói e Célio e o gerente comercial Cláudio da New Agro

ELÓI PRITZEL, CÉLIO WEILER E CLÁUDIO DE SOUZA

para as futuras gerações.”

Sócio-proprietário Agrofértil

GIANPABLO ANDRADE DE MELO

“O que buscamos em nossos parceiros foi encontrado na Biosoja. Produtos de boa 

Sócio-Proprietário Contato Agrícola

LUCIVAN SOUZA

consequentemente, potencializa a produção de nossos clientes. O Grupo Vittia tem 
mudado a história de nossa empresa e dos nossos colaboradores.”

Sócio-proprietário da Fertisolo

JEAN GUSTAVO KER REDES

novas tecnologias e soluções para os produtores rurais, fazendo da agricultura um negócio mais rentável.”

Proprietário da Dedeagro

JOÃO DEDEMO

“A Safra Rica sempre busca parceiros que tenham os mesmos objetivos: levar aos 

uma empresa que transmite transparência e credibilidade para o nosso negócio.”

Proprietário da Safra Rica

REGINALDO APARECIDO BARALDI

“Somos parceiros da Biosoja desde 2005. Trabalhando juntos, vimos o desenvolvimento e 
crescimento de ambas as empresas nesta parceria.”

Sócio-proprietário da Agro Brasil

NELSON KATO

alinhamento comercial. É uma empresa que está preocupada com os resultados no campo.”

Sócio-Diretor da Agrícola Estrela

ROBERTO PFANN (BETO)

“Com anos de tradição no mercado, a Biosoja está sempre lançando inovações para a agricultura, estabelecendo 
uma forte parceria com as revendas e com o agricultor na busca por maior rentabilidade. É por isso que a Agro 

Diretor técnico e comercial na Agro Agrícola

EDILSON DE ARAUJO

FRANCISCO RICARDO DE TOLEDO

“Parceria de 6 anos que está dando muito certo. Produtos de excelente qualidade e que atendem a todas as 
necessidades da empresa e produtores.”

Diretor comercial na Agro Suporte

ROBERTO PASCHOAL SAFATLE

“
empresas se iniciasse desde o surgimento da Tamburi Agronegócios e hoje temos resultados sólidos dos trabalhos realizados no 
campo que nos dá segurança em trabalhar de maneira exclusiva em nosso portfólio de nutrição foliar.”

Proprietário da Tamburi Agronegócios

MARCELO PEREIRA RIBEIRO

“O comprometimento com o resultado e a satisfação dos nossos clientes são fundamentais para o 
sucesso: nossa parceria com a Biosoja atinge esse propósito!”

Sócio-proprietário na Braucks Agronegócios

ALESSANDRO MARTIN BRAUCKS

“Satisfação: palavra que descreve nossa parceria ao longo de 16 anos com a Biosoja. Temos muito para oferecer aos nossos 

inovações.”

Diretor Financeiro, Diretor Comercial e Diretor Administrativo Nova Era

CÉSAR MARTONETO, RENATO MARTONETO e NICÁSIO ANTONUCI

ROBERTO MOTTA
Diretor Comercial da Agro Amazônia

Sócio-proprietário da Agrozap

VAGNER SCALON

Diretor da Siloti Agrícola e Indústria

JOCÉLIO SILOTI

“Com a Biosoja conseguimos maior produtividade e rentabilidade para os nossos clientes, 
crescimento e sucesso.”

Sócio-proprietário da Hortsoy

JOÃO LUIZ DE SOUZA

Proprietário da Casa das Sementes

PAULO FIGUEIREDO

“Nós estamos muito satisfeitos com a parceria com o Grupo Vittia, representada pela marca Samaritá, com a linha de produtos de 
ótima qualidade. Obtivemos ótimos resultados no campo com nossos clientes, e estamos crescendo juntos na região da alta 
mogiana.”

Diretor Comercial da Lemefértil

DENIS AUGUSTO CARVALHO FILHO

Diretor de Negócios na Herbinorte

ENRIQUE MANUSETO

“Sempre no campo e com foco nos bons negócios, a parceria Herbinorte e Biosoja 

Sócio-proprietário da Apoio Agrícola

FLÁVIO GONÇALVES BARROS

isso estamos ampliando ainda mais os trabalhos com toda a linha de produtos.”

Superintendente Técnico Comercial na Coocafé

WALDIR FRANCESE FILHO

Espírito Santo, e o Grupo Vittia, com seu portfólio de produtos especiais e serviços ,tem contribuído muito 
para a transformácão da produtividade e qualidade da cafeicultura de Montanhas.”

Diretor de Negócios da Agrivitta

PAULO TOLEDO FILHO

“Portfólio com qualidade e resultados consistentes no campo, aliados à 

aliança comercial.”

Gerente de Fertilizantes - Agro100

RODRIGO FREITAS BUSSADORI

"Começamos um trabalho recentemente, e os resultados têm sido realmente 
surpreendentes. É muito bom poder contar com um parceiro de peso no nosso negócio."

Sócio-proprietário da Agropantanal 

JONIS ASSMANN

"Os resultados provêm do aproveitamento das oportunidades, explorando sempre novos caminhos."
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A expansão dos negócios e grande crescimento do 
mercado nos últimos anos, fez com que o Grupo buscasse 

uma nova forma de se apresentar ao mercado, surgindo 
assim o Grupo Vittia, que hoje é a marca holding das 

empresas Biosoja, Samaritá e Granorte.

Av. Marginal esquerda, 2.000
Via Anhanguera Km 383
São Joaquim da Barra SP

Tel: 16 3810 8000

www.vittia.com.br
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