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GRUPO ESTIMA IMPORTANTE
AUMENTO NA VENDA DE
PRODUTOS BIOLÓGICOS EM 2019
O mercado agrícola está aderindo cada vez mais aos

GLDQWHGHXPHVWUHVVHbK¯GULFRM£TXHSURSRUFLRQDPXP

produtos biológicos, em busca de melhores resultados

melhor e mais racional uso da água. Em tempos de

em campo, maior apelo econômico e, principalmente,

instabilidade no clima e de regime reduzido de chuvas no

ambiental. O Grupo Vittia tem papel importante nesse

país, torna-se um grande diferencial.

cenário, com a oferta de produtos já consagrados e
também com lançamentos de alta tecnologia, qualidade
e inovação.

Já os produtos biológicos têm papel fundamental no
controle de pragas e doenças nas plantas, um dos maiores
problemas hoje em diversas culturas, com perdas de mais

Com isso, em 2019, o Grupo planeja faturar 50% a mais

de R$ 20 bilhões por ano no Brasil. A Biovalens lançou

que em 2018 com a venda de produtos biológicos, como

recentemente novos produtos no mercado, o Tricho-Turbo,

os defensivos biológicos, biofertilizantes e inoculantes.

No-Nema, Biobaci e Bio-Imune.

Os defensivos biológicos são importantes substitutos do
controle químico na agricultura, pois mostram-se
comprovadamente mais efetivos no combate a certas
pragas e doenças, além de mais sustentáveis do ponto de
vista ambiental, representando um avanço na mitigação
GRHIHLWRHVWXIDSHODbGLPLQXL©¥RbGRXVRGHDJURWµ[LFRVb
Os biofertilizantes, promotores essenciais para o
crescimento das plantas, oferecem maior estabilidade

“Temos boas perspectivas nos próximos anos e o nosso
GHVDĆR « DXPHQWDU D HVFDOD GH SURGX©¥R SDUD JDUDQWLU
produtos com preços cada vez mais competitivos aos
agricultores”, explica -RV« 5REHUWR 3HUHLUD GH &DVWUR,
diretor comercial do Grupo.

1DVS£JLQDVVHJXLQWHVFRQĆUDRVODQ©DPHQWRVHP
inoculantes e produtos biológicos do Grupo Vittia.
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LANÇAMENTOS EM
PRODUTOS BIOLÓGICOS
Como explicado na matéria anterior, o mercado agrícola
está em busca constante por produtos com maior apelo
econômico e sustentável. Muito atuante neste sentido, a
Biovalens lançou recentemente novos produtos que vão
trazer benefícios importantes ao campo: o Biobaci e o
Bio-Imune.
2VSURGXWRVELROµJLFRVV¥REHPHĆFD]HVSRLVUHGX]HP
os riscos de seleção de pragas e doenças como os
fungicidas tradicionais. “Muitos produtos foram banidos
do mercado pelo residual que deixam nas plantas. Os
produtos biológicos suprem essa demanda, pois eles não
deixam resíduos, além de ter um efeito prolongado
VREUHSUDJDVHGRHQ©DVDĆUPD(GJDU=DQRWWRGLUHWRU
da Biovalens.

O %LREDFL é um nematicida microbiológico, desenvolvido a partir do Bacillus subtilis BV09, que
SURGX]ĆWRUP¶QLRVTXHHVWLPXODPRHQUDL]DPHQWRGDSODQWD)RUPDDVVLPXPELRĆOPHSURWHWRUQD
raiz, inibindo a penetração de nematoides, favorecendo também o desenvolvimento da cultura. O
produto induz a resistência, pois aumenta a segurança da lavoura em casos de estresse hídrico. De
fácil aplicação, é muito estável apresentando efeito igual ao do laboratório.

O Bio-Imune é um fungicida microbiológico desenvolvido a partir do Bacillus subtilis BV02 e atua
diretamente sobre a parede celular de fungos e bactérias. Desta maneira, forma uma camada de
proteção na superfície foliar das plantas, protegendo contra o ataque desses patógenos. Ele
DXPHQWDDSURGXWLYLGDGHGHKRUWLIUXWLVHDTXDOLGDGHGRVDOLPHQWRVFRPHĆF£FLDFRPSURYDGDGH
a 90% no controle, uma alternativa sustentável ao uso de fungicidas. Deve ser aplicado quando há
FRQGL©·HVIDYRU£YHLVDRVDWDTXHVGRVĆWRSDWµJHQRV2SURGXWR«XPDVXVSHQV¥RFRQFHQWUDGDGH
fácil aplicação e menos tóxico ao ambiente.
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D LQVWDOD©¥R
GH GRLV
GH GRLV
UHDWRUHV
UHDWRUHV
DXWRPDWL]DGRVDXPHQWDQGRDFDSDFLGDGHLQVWDODGDHPPDLVOLWURVGLD
DXWRPDWL]DGRVDXPHQWDQGRDFDSDFLGDGHLQVWDODGDHPPDLVOLWURVGLD
$O«PGLVVRHTXLSDPHQWRVIRUDPDGTXLULGRVSDUDJDQKRVGHSURGXWLYLGDGHHTXDOLGDGHQD
$O«PGLVVRHTXLSDPHQWRVIRUDPDGTXLULGRVSDUDJDQKRVGHSURGXWLYLGDGHHTXDOLGDGHQD
IDEULFD©¥RGHIHUWLOL]DQWHVIROLDUHV)RUDPFRPSUDGRVY£ULRVHTXLSDPHQWRVDXWRP£WLFRV
IDEULFD©¥RGHIHUWLOL]DQWHVIROLDUHV)RUDPFRPSUDGRVY£ULRVHTXLSDPHQWRVDXWRP£WLFRV
FRPR
FRPR
HPSDFRWDGRUD
HPSDFRWDGRUD
VHODGRUD
VHODGRUD
H IHFKDGRUD
H IHFKDGRUD
GH FDL[DV
GH FDL[DV
GH SDSHO¥R
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$ FDSDFLGDGH
$ FDSDFLGDGH
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SURGX©¥RGL£ULDIRLDXPHQWDGDHP
SURGX©¥RGL£ULDIRLDXPHQWDGDHP

Ampliação
Ampliação
da unidade
da unidade
de Serrana/SP
de Serrana/SP

Revitalização
Revitalização
e modernização
e modernização
dos reatores
dos reatores
da unidade
da unidade
de Fertilizantes
de Fertilizantes
em São
emJoaquim
São Joaquim
da Barra/SP
da Barra/SP

GESTÃO
GESTÃO
DEDE
PESSOAS
PESSOAS
O Grupo
O Grupo
realizou
realizou
a revitalização
a revitalização
do programa
do programa
5S, método
5S, método
criado
criado
para para
aumentar
aumentar
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HĆFL¬QFLD
GRV GRV
SURFHVVRV
SURFHVVRV
SURGXWLYRV
SURGXWLYRV
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FRPR
FRPR
DXPHQWDU
DXPHQWDU
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RV Q¯YHLV
GH VHJXUDQ©D
GH VHJXUDQ©D
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ocupacional
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e industrial.
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método
método
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na teoria
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da melhoria
contínua
contínua
do ambiente
do ambiente
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de trabalho,
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prevenção
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de acidentes,
redução
redução
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de custos,
eliminação
eliminação
de desperdício,
de desperdício,
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incentivo
à à
criatividade,
criatividade,
desenvolvimento
desenvolvimento
de trabalho
de trabalho
em equipe,
em equipe,
melhoria
melhoria
nas relações
nas relações
humanas
humanas
e e
melhoria
melhoria
na qualidade
na qualidade
dos produtos
dos produtos
e serviços.
e serviços.
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GRUPO VITTIA GANHA NOVA
CONFIGURAÇÃO NAS REDES SOCIAIS
O Grupo Vittia lançou uma nova página social no

informações de grande relevância para o setor agrícola.

Facebook, centralizando toda a comunicação e

(VWD XQLĆFD©¥R WUDU£ PDLV GLQ¤PLFD ¢ S£JLQD PDLV

relacionamento das empresas Biosoja, Samaritá e

conteúdo, mais seguidores e, consequentemente, mais

Biovalens neste novo canal. A página Grupo Vittia reúne

engajamento do público, onde poderão encontrar em

lançamentos, notícias e participações em grandes

XPD ¼QLFD S£JLQD WXGR TXH R *UXSR RIHUHFHë DĆUPD

eventos em apenas um endereço no Facebook,

Felipe Bonato, supervisor de marketing.

reforçando o conceito de soluções integradas: o Vit
Integra.

*UXSR9LWWLD

Recentemente, aconteceu também o lançamento de um

*UXSR9LWWLD

SHUĆO FRUSRUDWLYR QR ,QVWDJUDP ê7RGD D FRPXQLFD©¥R
será integrada com o intuito de oferecer aos seguidores

BIOVALENS APRESENTA NOVO SITE
AO MERCADO
1R ĆQDO GH MDQHLUR D %LRYDOHQV ODQ©RX QRYR VLWH FRP

FRPR W«FQLFR H LQIRUPDWLYR 1D KRPHSDJHb « SRVV¯YHO

XP GHVLJQ PRGHUQR QDYHJD©¥R VLPSOHV H U£SLGDb FRP

conhecer a história da empresa, informações gerais

fácil acesso a todo seu conteúdo, tanto institucional

sobre produtos como aplicabilidade, qualidade e
desenvolvimento, bem como a distribuição inteligente
com frota refrigerada e o contato dos representantes
em todo o país.
Além disso, o visitante poderá conhecer ainda os
pilares estratégicos da marca, área de atuação,
sustentabilidade e fazer download dos materiais de
comunicação, como ć\HUV e vídeos. Em formato
UHVSRQVLYRVHbHQFDL[DSHUIHLWDPHQWHb¢VPDLVGLYHUVDV
plataformas mobile, como tablets, smartphones e
outros.
&RQĆUDwww.biovalens.com.br

2 VLWH WDPE«P SRVVXL YHUV·HV
HPLQJO¬VHHVSDQKRO
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INVESTIMENTO EM
SETOR DE PASTAGENS
VISA AMPLIAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO EM
NUTRIÇÃO ANIMAL
Em dados divulgados pela Embrapa - Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – o Brasil possui cerca de 167
milhões de hectares de pastagens, responsável pela
produção de cerca de 95% da carne bovina do país.

Além desse trabalho voltado à inserção dos produtos em
WRGDV DV UHJL·HV GR SD¯V R *UXSR 9LWWLD ĆUPRX
LPSRUWDQWH SDUFHULD FRP D $%&= å $VVRFLD©¥R
%UDVLOHLUDGH&ULDGRUHVGH=HEXåTXHDWXDGHVGH
na defesa dos direitos dos produtores rurais.

De acordo com Ederson Santos, gerente da área de
pastagens do Grupo Vittia, os pecuaristas investiram
muito em melhoramento genético de gado de corte nos
últimos anos e, atualmente, as atenções estão voltadas
para o aumento da produtividade com a nutrição animal,
principalmente em ganho de peso e qualidade da carne.

&RP  DQRV GH H[LVW¬QFLD D $%&= WUDEDOKD D
expressão genética das raças zebuínas em toda sua
potencialidade e há alguns anos iniciou um trabalho com
a Embrapa com pastagens, visando aliar genética e
manejo. A associação conta com mais de 20 mil
associados e busca o aumento sustentável da produção
mundial de carne e leite, através do registro
genealógico, melhoramento genético e promoção das
raças zebuínas.

Crédito: Cristiano Bizzinotto

Com isso, o melhoramento das pastagens está
despertando a atenção do produtor, pelo baixo custo e
DOWRJDQKRGHSHVRGRUHEDQKRbHPPHQRU£UHDê1RVVR
SRUWIµOLR « DOWDPHQWH HĆFD] SDUD R PDQHMRb GH SUDJDVb
como as cigarrinhas das pastagens com o uso do
0HWDWXUERb QR WUDWDPHQWR GH VHPHQWHV H PHOKRULD
nutricional do pasto, fornecendo todos os nutrientes
necessários para garantir uma boa alimentação animal”,
explica Ederson.

“Em todos os sentidos, a parceria com o Grupo Vittia é
muito positiva para a entidade e para os criadores, pois
hoje buscamos uma pecuária moderna, competitiva e
VXVWHQW£YHO$$%&=TXHUID]HUSDUWHGDEXVFDSRUXPD
agricultura com alta tecnologia, qualidade e segurança
alimentar. Essa parceria nos traz as soluções que
faltavam para o nosso manejo em biotecnologia,
controle biológico, coinoculação das sementes e alta
Ć[D©¥RGHQLWURJ¬QLRQDVSDVWDJHQVëDĆUPD-R¥R%HQWR
*LOEHUWRJHUHQWHFRPHUFLDOGD$%&=
De 27 de abril a 5 de maio, o Grupo Vittia estará
presente, pela primeira vez, durante a 85ª Expozebu,
considerada a maior feira de zebuínos do mundo, que
acontece no Parque Fernando Costa, em Uberaba/MG.
Este ano, o evento irá celebrar o centenário da
$VVRFLD©¥R%UDVLOHLUDGRV&ULDGRUHVGH=HEX $%&= 

Diretoria do Grupo Vittia foi recebida pelo
SUHVLGHQWHGD$%&=$UQDOGR0DQXHOGH6RX]D
Machado Borges, pelo diretor administrativo,
Rivaldo Machado Borges Júnior, pelo
Superintendente Geral, Jairo Machado e pelo
gerente comercial, João Gilberto Bento no
Parque Fernando Costa
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GRUPO
GRUPO
VITTIA
VITTIA
LANÇA
LANÇA
PROGRAMA
PROGRAMA
DEDE
ESTÁGIO
ESTÁGIO
PARA
PARA
FUTUROS
FUTUROS
AGRÔNOMOS
AGRÔNOMOS
&RPRREMHWLYRGHVHOHFLRQDUSURĆVVLRQDLVSURPLVVRUHV
&RPRREMHWLYRGHVHOHFLRQDUSURĆVVLRQDLVSURPLVVRUHV
o Grupo
o Grupo
VittiaVittia
iniciou
iniciou
nesteneste
ano oano
programa
o programa
de estágio
de estágio
para para
a área
a área
agronômica.
agronômica.
Na primeira
Na primeira
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foramforam
selecionados
selecionados
quatro
quatro
universitários
universitários
para para
atuaratuar
em em
diversos
diversos
setores.
setores.
Em breve,
Em breve,
o Grupo
o Grupo
lançará
lançará
nova nova
seleção
seleção
de talentos
de talentos
para estágios
para estágios
no segundo
no segundo
semestre
semestre
destedeste
ano. ano.
O processo
O processo
irá priorizar
irá priorizar
candidatos
candidatos
com com
valores
valores
convergentes
convergentes
com os
com
doosGrupo
do Grupo
VittiaVittia
e competências
e competências
pessoais,
pessoais,
assimassim
comocomo
habilidades
habilidades
e conhecimentos
e conhecimentos
ComoComo
pré-requisitos
pré-requisitos
para para
participar
participar
do processo,
do processo,
o
o
técnicos.
técnicos.
“Nós “Nós
buscamos
buscamos
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estudantes
dinâmicos
dinâmicos
e
e
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deve deve
estarestar
cursando
cursando
o último
o último
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de de
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para para
compor
compor
nossonosso
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quadro
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e gerar
maiormaior
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graduação,
sem restrições
sem restrições
de área,
de área,
bem bem
comocomo
possuir
possuir
interação
interação
entreentre
empresa
empresa
e cliente”,
e cliente”,
explica
explica
Renato
Renato
conhecimento
conhecimento
avançado
avançado
de inglês
de inglês
e disponibilidade
e disponibilidade
de de
Brandão,
Brandão,
gestor
gestor
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agronômico
do Grupo
do Grupo
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em outro
em outro
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estado
e/ou e/ou
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O programa
O programa
de de
Para Para
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desenvolver
o Programa
o Programa
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de Estágio,
foi realizado
foi realizadoestágio
estágio
faz parte
faz parte
de um
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um projeto
interno
interno
desenvolvido
desenvolvido
um workshop
um workshop
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equipe
a equipe
de recursos
de recursos
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humanos
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Grupo
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com com
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o intuito
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RV VHWRUHV
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GD HPSUHVD
O¯GHUHV
O¯GHUHV
LQWHUQRV
LQWHUQRV
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HPHOKRUHV
PHOKRUHV
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e futuros
líderes.
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a exigência
por porO Grupo
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de deprodutividade
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e lucratividade.
adoção
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em soja
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é de é82%,
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a mais
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do total
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recentemente,
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D HĆFL¬QFLD
D HĆFL¬QFLD
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e Azospirillum
e Azospirillum
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FEIRAS
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mais
30de
eventos
30 eventos
todo otodo
país,oapresentando
país, apresentando
pesquisas,
pesquisas,
produtos,
produtos,
tecnologias
tecnologiasimportantes
importantes
em diversos
em diversos
setores
setores
da agricultura
da agricultura
comocomo
o
o
e o Vit
e oIntegra,
Vit Integra,
conceito
conceito
criadocriado
para para
aliar aliar
o queo há
quedehá deShowShow
Safra Safra
BR 163,
BR Tecnoshow,
163, Tecnoshow,
AgroBrasília,
AgroBrasília,
Expocitros,
Expocitros,
PHOKRUHPFDGDVROX©¥R9LWWLDDRSURGXWRUVLPSOLĆFDQGR
PHOKRUHPFDGDVROX©¥R9LWWLDDRSURGXWRUVLPSOLĆFDQGRHortitec,
Hortitec,
Agronegócios
Agronegócios
Copercana,
Copercana,
Congresso
Congresso
Andav,
Andav,
processos
processos
e maximizando
e maximizando
resultados
resultados
em campo.
em campo.

Inovashow,
Inovashow,
Fenacampo,
Fenacampo,
Relare,
Relare,
entreentre
outros.
outros.

AlémAlém
disso,disso,
os principais
os principais
eventos
eventos
contarão
contarão
com com
a
aJá noJáinício
no início
destedeste
ano, ano,
o Grupo
o Grupo
esteve
esteve
presente
presente
na na
apresentação
apresentação
do Grupo
do Grupo
em “Estações
em “Estações
Tecnológicas”,
Tecnológicas”,
com ocom o'LQHWHFQD([SRVRMDHQR6KRZ5XUDO&RSDYHO&RQĆUD
'LQHWHFQD([SRVRMDHQR6KRZ5XUDO&RSDYHO&RQĆUD
objetivo
objetivo
de demonstrar
de demonstrar
todostodos
os produtos
os produtos
desenvolvidos
desenvolvidos
pela pela
empresa,
empresa,
com com
o trabalho
o trabalho
diferenciado
diferenciado
da equipe
da equipe
técnica.
técnica.

SHOW
SHOW
RURAL
RURAL
COPAVEL
COPAVEL
2019
2019
O Grupo
VittiaVittia
esteve
presente,
pela primeira
vez, no
31º
O Grupo
esteve
presente,
pela primeira
vez,
no 31ºBiofertilizantes,
Adjuvantes,
Suspensões
Concentradas
e
Biofertilizantes,
Adjuvantes,
Suspensões
Concentradas
e
ShowShow
RuralRural
Copavel,
que aconteceu
de 4 ade
8 de
Copavel,
que aconteceu
4 afevereiro,
8 de fevereiro,Controle
Biológico.
Os visitantes
conheceram
os novos
Controle
Biológico.
Os visitantes
conheceram
os novos
em Cascavel,
no Paraná.
O Show
RuralRural
Copavel
é
em Cascavel,
no Paraná.
O Show
Copavel
éprodutos
Tricho-Turbo
(fungicida
microbiológico)
e
produtos
Tricho-Turbo
(fungicida
microbiológico)
e
reconhecido
comocomo
um um
dos dos
maiores
eventos
do doNo-Nema
reconhecido
maiores
eventos
(nematicida
microbiológico).
No-Nema
(nematicida
microbiológico).
agronegócio
no
agronegócio

mundo,
reunindo
as
no
mundo,
reunindo

melhores
as melhores
Os produtores
ruraisrurais
também
puderam
ver de
perto
as as
Os produtores
também
puderam
ver
de perto
tecnologias,
inovações
e tendências
para opara
campo.
tecnologias,
inovações
e tendências
o campo.
soluções
oferecidas
pelo pelo
programa
VIT INTEGRA,
que que
soluções
oferecidas
programa
VIT INTEGRA,
O estande
do Grupo
apresentou
as estações
tecnológicas,
O estande
do Grupo
apresentou
as estações
tecnológicas,reúnereúne
o queo há
em cada
solução
VittiaVittia
para para
quedehámelhor
de melhor
em cada
solução
onde onde
foramforam
ministradas
palestras
e demonstrações
com comWRGRVWRGRV
ministradas
palestras
e demonstrações
RV WLSRV
GH FXOWLYR
VLPSOLĆFDQGR
SURFHVVRV
H
RV WLSRV
GH FXOWLYR
VLPSOLĆFDQGR
SURFHVVRV
H
as linhas
de produtos
especiais
comocomo
Inoculantes,
as linhas
de produtos
especiais
Inoculantes,maximizando
resultados
para os
clientes.
maximizando
resultados
para
os clientes.

11 11

A MAIOR TECNOLOGIA
NA MENOR PARTÍCULA
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