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Editorial

Vamos seguir nosso caminho, com a mente fixa em nossos ob-
jetivos. Não devemos dar atenção aos fatos que vemos no nosso 
dia a dia.

Estamos cansados de assistir nos noticiários os maiores es-
cândalos de corrupção. Não parece que estamos no século XXI, 
na era da informação, do trabalhador, do conhecimento.

O novo ciclo político e as adversidades econômicas pelas quais 
o Brasil está passando dão às empresas a necessidades de sair 
de suas zonas de conforto e ir para a zona de aprendizado. para 
crescer é preciso aprender. Está tudo bem em ficar a maior parte 
da vida dentro de sua zona de conforto, ela representa seguran-
ça, mas o resultado é banal. Acontece que nem sempre os novos 
desafios ou zona de aprendizado serão transformados, como es-
peramos, em novas zonas de conforto.

Aí nos deparamos com a zona de descontrole. Esta é uma situ-
ação que ninguém quer estar com frequência, e quando se está 
nela a vontade é de sair o mais depressa possível.

Na AGROFITO, quantos projetos que por um motivo ou outro 
tivemos que recuar. Quantas filiais que abrimos em regiões pro-
missoras e tivemos de fechar e buscar outras oportunidades.

A AGROFITO enxerga, acredita e investe nessas oportunida-
des, porque conhece o seu negócio. Já passamos por desafios 
marcantes, mas o ambiente de negócios sempre se revigora, an-
corado por pessoas de nossa equipe que renovam todos os dias 
a sua crença em construir uma empresa de sucesso.

Neste INFORMATIVO trazemos matérias com temas ligados a 
busca da eficiência e produtividade.

Homenageamos a família VECHI, de Santa Cruz do Rio Pardo. 
Parabéns Sr. Francisco Vechi, pelo patrimônio não só monetário, 
mas principalmente os valores da família do campo que é exem-
plo em nossas atividades.

Na diversificação, a AGROFITO dá início a outro projeto: produ-
tos para jardinagem para aqueles que cultivam plantas ornamen-
tais em suas casas. Na prática de aplicação de micronutrientes, a 
AGROFITO, em parceria com a Bio Soja, lançou dois fertilizantes 
para a cana-soca.

E uma boa notícia: a previsão para a safra de soja do Brasil vai 
bater novo recorde.

Os artigos de nosso Diretor Geral, Antônio Claudemir: áreas de 
atuação no Norte de Goiás e Tocantins, e também as mudanças 
que vem ocorrendo na parte de Gestão de Empresa.

A busca de melhores resultados: o projeto de TREINAMEN-
TOS FAZEM A DIFERENÇA.

Vamos ACELERAR, com a constante busca de melhores re-
sultados.

Nossos agradecimentos a todos da equipe AGROFITO, clien-
tes internos e externos e aos nossos parceiros. Na nossa corren-
te somos todos “GENTE NOSSA!”.

Uma ótima leitura a todos.

É Hora de 
Acelerar 
Por Ademar Antônio de Toledo
Vice Presidente do Conselho de Administração
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Treinamento

AGROFITO 38 ANOS

Matão - 21/03

AGROFITO 38 ANOS

Matão -  21/03

DIA DE CAMPO - SOJA

Alvorada (TO) - 06/02

DIA DE CAMPO - AMENDOIM

Borborema - 04/02

DIA DE CAMPO - AMENDOIM

Borborema - 04/02

AMENDOIM - BIOSOJA-MICRON

Borborema - 29/01
DIA DE CAMPO - MILHO

Matão - 06/03 

NUTRIÇÃO NAS CULTURAS

Mogi Guaçu - 12/02

DIA DE CAMPO - SOJA

Alvorada (TO) - 06/02

FUGINI - TOMATE

Monte Alto - 26/02

CONTROLE DE DOENÇAS E PRAGAS

Mogi Mirim - 18/03

CONTROLE DE DOENÇAS E PRAGAS

Mogi Mirim - 18/03
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Tradição

FAMÍLIA VECHI
Da Redação | Foto Divulgação

A família Vechi está 
trabalhando na terra desde 
1976 em Santa Cruz do 
Rio Pardo. Atualmente eles 
produzem soja e milho numa 
área de aproximadamente 275 
alqueires. Francisco Vechi e 
um irmão moram na cidade; 
outros dois irmãos estão no 
sítio. 

Os negócios da família 

relacionados a agricultura 
começaram por volta do ano 
de 1976, quando Francisco, os 
irmãos e os pais começaram 
plantando arroz, feijão, milho 
e amendoim, numa área 
arrendada de 06 alqueires. 

A produção de soja teve 
início em 1994 numa área de 
120 alqueires, com o intuito 
de realizar rotação de cultura. 

Hoje, dependendo dos fatores 
climáticos, os irmãos chegam 
a produzir 40 mil sacas de soja.

Atualmente, seis pessoas da 
família Vechi estão trabalhando 
no campo: Francisco, os 
irmãos João, Benedito, 
Osvaldo Aparecido e Odair, e o 
sobrinho João Júnior. 

As condições climáticas, 
as pragas e os custos 

elevados de insumos são as 
maiores dificuldades para os 
produtores, que podem contar 
com o apoio da Agrofito em 
todos os momentos. “Eles 
dão assistência técnica e 
apresentam diversidade 
de produtos para combater 
pragas e doenças; isso ajuda 
muito no nosso dia a dia”, 
finaliza Francisco.
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CUIDADOS COM O JARDIM NA AGROFITO
Da Redação | Fotos Ingrid Alves

Novidade

A Agrofito está ampliando 
sua área de atuação e atendi-
mento pensando também em 
quem cultiva plantas em casa, 
desde um simples vaso de flor 
até jardins mais elaborados. 
Os produtos da linha Forth 
Jardim são específicos para 
plantas caseiras.

Mesmo quem não tem afi-
nidade com plantas pode se 
arriscar a cultivá-las. Há pro-
dutos específicos para todas 
as etapas do desenvolvimen-
to das mais variadas plantas, 
desde floração a manutenção, 
com simples aplicação.

Os fertilizantes líquidos for-
necem nutrição balanceada 
para jardins, gramados, folha-
gens, hortaliças, flores, frutas, 
palmeiras, coqueiros, bonsais, 
violetas e cactos. Há também 
uma linha específica para or-
quídeas. Além dos produtos, a 
Agrofito oferece todo o apoio 
e orientação na aplicação dos 
fertilizantes. Mesmo quem 
acha que não tem jeito para 
cuidar de plantas pode ter jar-
dins bonitos e floridos agora.
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MANEJO COM MICRONUTRIENTES
EM CANA-SOCA
Por Gugliermo Antonucci (Guga)* | Foto Divulgação

Com a expansão do cultivo 
da cana-de-açúcar ocorreu a 
incorporação para solos com 
baixa fertilidade com desta-
que para os micronutrientes. A 
maior parte dos solos cultiva-
dos com cana possui baixos 
teores de boro e zinco. Em 
determinadas regiões o man-
ganês também pode ser fator 
limitante para a obtenção de 
altas produtividades em cana. 

No caso do cobre às vezes 
torna-se necessário à comple-
mentação via solo ou folha.

Por isso uma das medidas 
mais importantes antes da im-
plantação de qualquer cultura 
é fazer a análise de solo de 
todas áreas a serem planta-
das.

Também é importante lem-
brarmos que algumas ações e 
insumos necessários à cultura 
podem influenciar negativa-
mente na liberação de alguns 
nutrientes que se apresentam 

no solo, mas não serão dispo-
nibilizados para a planta nas 
quantidades necessárias para 
conseguirmos explorar o po-
tencial máximo de produção 
da cultura. É por isso que a 
aplicação de micronutrientes 
via folha tem crescido muito 
nos últimos anos, porque con-
seguimos corrigir com eficiên-
cia e rapidez as deficiências 
principalmente de alguns mi-
cronutrientes.

FUNÇÕES DOS 
MICRONUTRIENTES
Boro - O boro é um dos 

nutrientes que estimulam o 
desenvolvimento do sistema 
radicular da cana-de-açúcar. 
O fornecimento de boro na ca-
na-soca aumenta a resistên-
cia da cultura aos veranicos e 
ao estresse hídrico. Atua tam-
bém na translocação dos açú-
cares das folhas para o colmo 
da cana. A cultura com teores 

adequados de boro tem maior 
ATR (açúcares redutores to-
tais). O boro estimula ainda a 
síntese de fenóis, compostos 
orgânicos que atuam na resis-
tência da cana às doenças.

Zinco - O zinco é precursor 
do ácido indol acético (AIA), 
responsável pela divisão celu-
lar e consequentemente pelo 
crescimento das plantas. 

Manganês - O manganês é 
constituinte da clorofila esti-
mulando a produção de foto-
assimilados.

Molibdênio - O molibdênio 
é constituinte da enzima redu-
tase do nitrato que é respon-
sável pela conversão do nitro-
gênio mineral em N orgânico 
(aminoácidos e proteínas). 
Além disso, o molibdênio tam-
bém atua na fixação biológica 
do nitrogênio.

COMO FORNECER OS 
MICRONUTRIENTES 
EM CANA-SOCA
A Agrofito em parceria com 

a Bio Soja possui dois fertili-
zantes fornecedores de mi-
cronutrientes à cana-soca.

O Nutrifito Cana S é um fer-
tilizante especial contendo to-
dos micronutrientes exigidos 
pela cultura (Nitrogênio, Zin-
co, Manganês, Boro, Molibdê-
nio, Niquel, Cobre e Enxofre).  
A dose do Nutrifito Cana S no 
plantio aplicado no sulco é de 
8 a 12 l/ha. Em cana soca, fa-
zer de uma a duas aplicações, 
na dosagem  de 3 a 5 l/ha. 

O Nutrifito Cana Top fornece 
molibdênio e cobalto em altas 
concentrações. A dose do Nu-
trifito Cana Top é de 500 ml/
ha, no sulco de plantio e para 
aplicações via foliar. 

Além do fornecimento de mi-
cronutrientes fornece também 
compostos orgânicos que es-

Cultura
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TABELAS DAS NECESSIDADES PARA PRODUÇÃO 
DE 100 TON. DE COLMOS

Cultura

timulam o desenvolvimento 
vegetativo e o enraizamen-
to, extremamente importante 
para uma maior durabilidade 
do canavial, principalmente 
com colheita mecanizada.

PRAGAS
Com o esgotamento dos te-

ores de micronutrientes nos 
solos cultivados com cana é 
necessário o fornecimento 
destes nutrientes na cana-
-soca. 

Outra questão importante 
são os severos ataques que 
a cultura da cana-de-açúcar 
vem sofrendo por diversos ti-
pos de pragas. Dentre essas 
se destaca a “cigarrinha”, com 
enormes prejuízos para o se-

tor, tendo os produtores que 
fazer o controle com insetici-
das.

O tratamento nutricional com 
os produtos  Nutrifito Cana Top  
e Nutrifito Cana S podem ser 
feitos junto com a aplicação 
da maioria dos inseticidas, in-
clusive em aplicações aéreas, 
para isso recomenda-se fazer 
o teste de compatibilidade an-
tes da mistura no tanque de 
pulverização.

A indicação é realizar uma 
aplicação do Nutrifito Cana S 
e Nutrifito Cana Top via foliar. 
Em canaviais cultivados em 
solos com baixo teor de mi-
cronutrientes, deve-se realizar 
duas aplicações foliares com 
o Nutrifito Cana S.

* Gestor Marcas Próprias (Agrofito)



8

PREVISÃO PARA SAFRA DE SOJA
DO BRASIL É DE 95,8 MI T
Por Da Redação | Foto Divulgação

O Brasil vai colher um re-
corde de 95,8 milhões de to-
neladas de soja na temporada 
2014/15, com as lavouras nos 
principais Estados produtores. 
A consultoria Agroconsult ele-

vou a projeção de safra em 
1,1 milhão de toneladas em 
relação à previsão de feverei-
ro, após compilação de dados 
obtidos na expedição técnica 
Rally da Safra, nos últimos 

meses. Foi uma safra cheia 
de contratempos ocasiona-
dos pelo clima. Os produto-
res que realizaram o plantio 
em dezembro ainda finalizam 
a colheita no mês de abril. O 

setor aguarda o término da 
safra para a atualização dos 
números. 

“Não diria que é surpresa. 
Era uma das possibilidades: 
se o clima corrigisse em feve-

Mercado$
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rior. A safra de Mato Grosso 
(principal produtor nacional) 
foi projetada em 28,5 milhões 
de toneladas, contra 26,4 mi-
lhões em 2013/14.

Vendas
Depois de bater em R$ 

3,31, maior valor em 12 anos, 
o dólar caiu na segunda quin-
zena de março e acabou anu-
lando os ganhos registrados. 
Porém, o período está bas-
tante agitado para o mercado 
brasileiro da soja e muitos ne-
gócios foram registrados nas 
últimas semanas.

“Houve um bom volume 
de negócios e os produto-
res aproveitaram para fazer 
caixa, pagar suas dívidas ou 
comprar insumos para a nova 
safra”, afirma Vlamir Brandali-
zze, consultor de mercado da 

Brandalizze Con-
sulting. Além 
disso, os produ-

tores já garantiram 
também preços de R$ 

64 a R$ 65 para a safra 
2015/2016.

Com informações: 
Reuters e Notícias Agrí-

colas

Mercado $

reiro e março ainda dava tem-
po de ter uma safra excelente. 
E foi o que aconteceu”, afir-
mou o diretor da Agroconsult, 
André Pessôa. Segundo ele, 
houve chuvas regulares du-
rante todo o desenvolvimento 
da safra na região Sul, o que 
propiciou boas produtivida-
des.

O Rio Grande do Sul, ter-
ceiro Estado produtor do Bra-
sil, terá sua melhor safra de 
soja da história na temporada 
2014/15, apesar de uma pres-
são forte do fungo da ferrugem 
no fim de ciclo. A colheita de 
soja do Paraná (segundo pro-
dutor) também foi abundante, 
sendo estimada em 17,3 mi-
lhões de toneladas, ante 14,8 
milhões na temporada ante-
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GURUPI
(FILIAL)

LAGOA DA 
CONFUSÃO
(ESCRITÓRIO)

URUAÇU
(FILIAL)

AGROFITO AMPLIA 
ATENDIMENTO

TOCANTINS

Por Antonio Claudemir da Silva* | Foto Divulgação

Expansão

O ano de 2014 foi muito 
difícil em virtude da seca no 
Estado de São Paulo e Sul 
de Minas Gerais onde os pro-
dutores tiveram uma queda 
significativa de produtivida-
de e dificuldades inclusive 
de honrar seus compromis-
sos.  Em 2015 o ano come-
çou com a retração da eco-
nomia e elevação do câmbio, 
mas mesmo assim a Agrofito, 
acreditando no Agronegócio, 
está ampliando sua área de 
atuação, sempre junto com 
os seus principais parceiros. 
A empresa sempre acreditou 
em um crescimento contínuo 
e está seguindo as metas es-
tabelecidas em seu planeja-
mento estratégico.  

A ida da Agrofito para o 
Estado do Tocantins foi ela-
borada junto com clientes da 
empresa que já tinham áre-
as plantadas na região de 
Gurupi e que necessitavam 
dos mesmos serviços técni-
cos que eram prestados em 
outras regiões de atuação. A 
filial de Gurupi vem se des-
tacando em sua região, tanto 
que já está em processo de 
abertura um escritório comer-
cial na Lagoa da Confusão, 
região próxima a Gurupi, para 
servir de ponto de encontro 
de produtores rurais.

No final de 2014, a Agrofito 
resolveu dar um passo a mais 
na ampliação de sua área de 
atuação e iniciou o processo 
de abertura da filial de Urua-
çu, no Estado do Goiás, loca-
lizada às margens da BR153 
e em 2015 a filial já estará 
aberta para atender os pro-
dutores rurais da região. Ali já 
havia um consultor comercial 
da empresa atendendo os 
clientes da região pela filial 
de Gurupi. 

A Agrofito já possui 19 lojas 
em operação e estuda a aber-
tura de uma nova região no 
Sul do Estado de São Paulo.

* Diretor Geral 

GOIÁS



11

A Agrofito é uma empresa 
familiar, fundada em 1977, e 
durante muito tempo foi admi-
nistrada pelos sócios Ademar 
Toledo e Paulo Toledo. Com a 
vinda dos filhos, a Agrofito ini-
ciou o planejamento da suces-
são na sociedade em meados 
de 2007 acompanhado e dire-
cionado por profissionais ter-
ceiros, especialistas na área de 
Governança Corporativa. Em 
2012 teve início o processo de 
implantação do Conselho de 
Administração e a entrada dos 
herdeiros como administrado-
res do negócio.

Hoje a empresa é adminis-
trada por dois herdeiros que 
ocupam o cargo de Diretor de 
Negócios (Paulo Roberto de 

Toledo Filho) e Diretor de Ope-
rações (Francisco Ricardo de 
Toledo), além de um Diretor 
Geral (Antonio Claudemir da 
Silva), que responde ao Con-
selho de Administração.

A mudança na gestão foi ne-
cessária já que uma empresa 
familiar tem desafios para se 
perpetuar no mercado, além 
de problemas de ordem interna 
que podem representar condi-
cionantes de sobrevivência se 
não enfrentados adequada-
mente. As empresas familiares, 
de grande representatividade 
em qualquer economia, tam-
bém estão sujeitas às transfor-
mações na atual dinâmica dos 
negócios, ou seja, são sensí-
veis cada vez mais ao processo 

Especial

GESTÃO DA AGROFITO 
PASSA POR MUDANÇAS

Por Antonio Claudemir da Silva* | Foto Divulgação

de globalização e internaciona-
lização pelas quais passam as 
organizações. Nesse contexto, 
tornar as empresas de tipifica-
ção familiar mais competitivas 
e com bom nível de gestão é 
um desafio a qualquer gestor 
ou empreendedor e, ao mesmo 
tempo, fundamental para conti-
nuidade dos negócios e manu-
tenção do controle da família 
sobre a empresa.

Para minimizar potenciais 
problemas num mercado com-
petitivo, dois tópicos básicos de 
gestão são necessários: profis-
sionalização e planejamento 
de sucessão familiar. Para uma 
empresa se tornar profissional 
não significa contratar adminis-
tradores profissionais que não 

pertençam à família, mas sim 
a atitude que a família assume 
diante da profissionalização, 
um instrumento que consegue 
diferenciar os interesses da 
empresa daqueles pertencen-
tes à família, minimizando con-
flitos. 

No plano dos negócios e 
gestão da empresa, problemas 
extraordinários ou de mon-
tante a requerer uma decisão 
equilibrada são passados para 
apreciação do conselho admi-
nistrativo. É a Agrofito aperfei-
çoando sua organização inter-
na através de uma gestão mais 
moderna pronta para novos 
desafios.

* Diretor Geral 
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TREINAMENTOS FAZEM A DIFERENÇA
Por Da Redação | Foto Divulgação

Na era da informação, as 
mudanças e as estratégias de-
vem ser comunicadas de forma 
clara e objetiva na medida em 
que são executadas. A agili-
dade da tomada de decisão 
da Direção deve estar estrei-
tamente alinhada às ações da 
linha de ação para que haja 
sintonia, portanto resultados. 
Baseado neste pensamento de 
que a informação deve ser de 
livre acesso e descomplicada, a 
Agrofito investe constantemen-
te em desenvolvimento.

No mês de fevereiro, foi dado 
início ao Plano Anual de De-
senvolvimento, que é consi-
derado como uma das ações 
para atingir o objetivo de deixar 
a informação acessível e com-
partilhada. A empresa acredita 
que um dos segredos da sus-
tentabilidade do negócio está 
em multiplicar e compartilhar 
com os nossos colaboradores 
a informação através das res-
postas às perguntas: Para onde 
vamos? Qual é o foco? Como 
faremos? Como saberemos se 
estamos atingindo o foco? 

Neste primeiro momento, de-
vido à sazonalidade do nosso 
negócio, os treinamentos ini-
ciaram com a equipe da Direto-

ria de Operações. O tema dos 
treinamentos está diretamente 
ligado ao impacto que a área 
de apoio exerce na satisfação 
do cliente externo.

A Agrofito é uma empresa 
cujo negócio principal é atender 
de forma única o cliente, com a 
metodologia: “É Gente Nossa!” 
A equipe comercial está em 
campo no dia a dia atenden-
do com toda a confiança que 

a marca Agrofito proporciona. 
E a equipe administrativa está 
sendo mais capacitada para 
atender a área comercial pron-
tamente, tratando-se de uma 
cadeia.

O foco dos treinamentos é 
capacitar o cliente interno para 
manter a cultura de atendimen-
to ao cliente externo.

Depoimentos 
Colaboradores
“No treinamento consegui re-

ver que sempre temos muito a 
aprender, devemos nos empe-
nhar sempre para a melhoria 
da empresa e também melhoria 
pessoal. As melhoras vêm com 
o dia a dia na rotina de trabalho, 
por exemplo: sabendo passar 
aos colaboradores de filiais com 
clareza como deve ser efetuado 
os procedimentos fiscais e con-
tábeis para evitar problemas 
futuros no fechamento mensal.” 
– Angela Maria Gaspar

“Através do treinamento pude 
conhecer um pouco sobre o 
que realmente a Agrofito tra-
balha e entender o que  à vis-
ta dos clientes a Agrofito tem 
como diferencial... Minha maior 

“As empresas não são 
complicadas. As com-
plicações surgem quan-
do as  pessoas não têm 
acesso às informações 
de que necessitam”. 
Jeremy Rifkin

Treinamento

dificuldade foi expor minhas 
opiniões mas eu aprendi a lidar 
com isso nos treinamentos... 
já na parte profissional eu me 
abasteci com todo o conheci-
mento  proporcionado pelo trei-
namento.”  – Tamires Amanda 
Vieira Pedrozo

“Este tipo de treinamento 
mostra a importância de cada 
funcionário em cada setor e a 
busca por aperfeiçoamento, 
que no meu caso está ajudan-
do na forma de lidar com as 
pessoas, de se comunicar, de 
se preocupar com o colega de 
trabalho e vivenciar mais o dia 
a dia com a pessoa.” – Vagner 
Miranda Santos


