
 
	

	

	

 
Ubyfol cria Conselhos de Cana e Grãos para apoiar 

desenvolvimento de novos produtos 
 

Conexão entre departamentos permitirá à companhia trabalhar em linhas de pesquisa 
relevantes para produtores rurais  

 
São Paulo, 07 de fevereiro de 2022 – A Ubyfol, multinacional brasileira especialista em 
nutrição vegetal, anuncia a criação de Conselhos para as áreas de Cana e Grãos, com o 
objetivo de apoiar o desenvolvimento de novos produtos e aprimorar as soluções já 
disponibilizadas aos produtores.  

Os Conselhos são formados por representantes das equipes de Pesquisa & 
Desenvolvimento, Regulatório, Comercial e de Desenvolvimento Técnico de Mercado da 
Ubyfol, e pesquisadores, professores, consultores parceiros e especialistas nas áreas 
estratégicas definidas pela companhia. A ideia é que todo o time esteja alinhado às 
diretrizes de inovação do portfólio da empresa, buscando oferecer soluções cada vez 
mais direcionadas às demandas dos clientes. Além disso, os conselheiros selecionados 
já possuem um histórico de atuação como parceiros da companhia, alguns com mais de 
10 anos de atuação conjunta.  
 
Por meio dos Conselhos, a Ubyfol também poderá oferecer treinamentos técnicos, 
participação em congressos e financiamento de pesquisas, além de desenvolver ações 
estratégicas com os clientes. Ao submeter os projetos de P&D a um time de especialistas 
internos e externos a empresa eleva o nível de exigência, impulsionando o avanço de 
novos projetos. Isso dá maior credibilidade às soluções desenvolvidas pela companhia e 
aumenta a assertividade nos lançamentos de produtos.    
 
“A pluralidade do time de conselheiros e a confiança que temos no trabalho desses 
profissionais, fruto de anos de parceria, são a grande chave para o sucesso do trabalho 
que será realizado pelo Conselho Técnico. Unimos essas competências ímpares para 
podermos olhar para as necessidades do cliente por diferentes prismas, com o objetivo 
de participarmos cada vez mais ativamente no seu dia a dia, através das soluções 
oferecidas em nosso portfólio”, destaca Ana Bonatti, coordenadora de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ubyfol.  
 



 
	

	

	

Com a atuação dos Conselhos de Cana e Grãos, a Ubyfol espera potencializar a oferta de 
soluções que atenderão as demandas reais dos produtores.  
 
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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