
 

 
 
 

 
 

Ubyfol anuncia novo Diretor Comercial 
 

José Vicente dará continuidade ao desenvolvimento da área e terá como desafio a 
criação de novas estratégias de negócios 

 
São Paulo, 20 de setembro de 2021 – A Ubyfol, multinacional brasileira especialista em 

nutrição vegetal, anuncia seu novo Diretor Comercial, José Vicente de Paula Netto. O 

executivo passa a integrar o time de lideranças da empresa e será responsável por 

conduzir a evolução da área comercial, com o objetivo de prestar um atendimento cada 

vez mais consultivo e assertivo aos clientes. 

Com mais de 19 anos de experiência – 8 anos na área de 

marketing e 13 anos no setor comercial –, José Vicente 

possui uma ampla atuação no agronegócio nacional. O 

executivo chega à Ubyfol durante o maior ciclo de 

crescimento da história da empresa e, por meio de sua 

expertise e conhecimento multidisciplinar, desenvolverá 

novas estratégias comerciais para a organização e será 

responsável pelo aprimoramento do processo de 

satisfação dos clientes. 

“Integrar o time Ubyfol é uma grande honra. Pretendo 

contribuir para o desenvolvimento da equipe comercial e 

potencializar ainda mais a prosperidade da empresa”, comenta José Vicente. “Nossa 

grande meta é apoiar a internacionalização da companhia, expandindo a atuação 

comercial para países como Guatemala, México, Colômbia, Argentina e EUA, além de 

entender cada vez mais as necessidades dos produtores, oferendo soluções apoiadas 

em novas tecnologias”, completa o executivo. 

 

José Vicente de Paula Netto é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) e realizou o Programa de Desenvolvimento de Gestão 

Empresarial Brasil/Barcelona pela IESE Business School – considerada a melhor escola de 

educação executiva do mundo, segundo o ranking Financial Times. O executivo também 

possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV).  

Sobre a Ubyfol 
 
A Ubyfol é uma multinacional brasileira especialista em nutrição vegetal que trabalha 
no desenvolvimento de produtos especiais, fornecendo macro e micronutrientes para 
recobrimento de grânulos, tratamento de sementes, mudas e toletes, e aplicações 



 

 
 
 

 
 

foliares para todas as culturas agrícolas. Fundada em 1985, a empresa atua em todo o 
território nacional e também no Paraguai e em Portugal. Eleita a melhor empresa de 
nutrição vegetal do Brasil por diversas instituições independentes, a Ubyfol semeia a 
valorização humana como cultura empresarial e une esforços para levar ao agricultor 
soluções eficientes, apoiadas no conhecimento científico e no domínio das tecnologias 
mais recentes.   
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