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SQM VITAS é formada pela união de dois líderes mundiais em 
nutrição vegetal de especialidade: 
 
•Líderes em nutrição vegetal hidrossolúvel e granulados, com 
ênfase em formulações NPK 
 
•Produtores de matérias primas, dentre elas Nitrato de Potássio, 
Sulfato de Potássio, Cloreto de Potássio, Magnésio, Super 
Fosfato Simples e diversas formulações NPK no grão e solúvel 
 
•Representam um total de $5,4 bilhões de dólares em vendas 
 
•Mais de 11.000 funcionários espalhados nos cinco continentes 
 
•Possuem 95 fábricas em todo o mundo 
 
•União de forças e expertise para oferecer crescimento 
sustentável e melhor futuro a agricultura mundial 



• Com mais de 50 anos de existência, a SQM é líder mundial 
em suas três áreas de negócios: 

1. Produção de fertilizantes hidrossolúveis para nutrição 
vegetal especializada 

2. Produção de iodo para os mais diversos usos 
3. Produção de lítio para os mais diversos usos 

 
• Presença de escritórios comerciais em 20 países com 

comercialização de produtos em 115 países nos 5 continentes 
 

• Representa um total de mais de $2 bilhões de dólares em 
vendas 
 

• Possui mais de 3.000 funcionários 



• Grupo Roullier, da qual VITAS faz parte integral, possui 
mais de 50 anos de existência e é o líder mundial em 
fertilizantes granulados ou compactados com NPK e 
especialidades no grão 
 

• Suas três áreas de negócios contemplam nutrição vegetal, 
nutrição animal e higiene profissional 
 

• Possui 77 fábricas de fertilizantes no mundo e 20 unidades 
com atividades diversificadas 
 

• Possui 36 escritórios estrategicamente posicionados no 
mundo 
 

• Possui 7.300 funcionários dos quais 2.000 são técnicos e 
comerciais visitando fazendas diariamente 
 

• Possui mais de 400 funcionários dedicados em pesquisa e 
desenvolvimento de produtos 
 

• Representa um total de mais de $3,1 bilhões de dólares em 
vendas 





• Existente e consolidada no Brasil há 5 anos, com sua matriz 
fabril e administrativa na cidade de Candeias / Bahia 
 

• Filial de armazenagem e comercial em Paranaguá 
 

• Escritório comercial em Curitiba 
 

• Possui 105 funcionáros diretos e 45 indiretos 
 

• Mais de 30 funcionários especialistas agronômicos 
distribuídos no campo para atendimento técnico aos 
produtores rurais 
 

• Atuação comercial em 20 Estados Brasileiros 
 

• Atualmente comercializando mais de 500.000 toneladas por 
ano no Brasil 
 

• Capacidade fabril de mais de 350.000 toneladas por ano no 
Brasil 
 

• Flexibilidade e capacidade de customização de produtos e 
programa nutricional de acordo com as necessidades do 
produtor rural 





1. Desenvolvimento, fabricação e comercialização de um portfólio de produtos 
diferenciados com: 

• Matérias primas de alta qualidade 
• Produtos com tecnologia e expertise diferenciadas para entrega de balanços 

nutricionais adequados à realidade local de cada cultura 
• Capacidade de customização de diversas formulações 

 
2. Forte presença e atuação a campo, com equipe técnica própria e capacitada, 

desenvolvendo e entregando soluções simples, com aplicabilidade de acordo com 
requerimentos técnicos locais e com a melhor rentabilidade para o produtor rural 
 

3. Atuação nas mais diferentes regiões e culturas agrícolas do Brasil 
 

4. Formação de rede de clientes e de distribuição contemplando todos os participantes 
da cadeia de nutrição vegetal: produtores, distribuidores, cooperativas e indústrias 



• Elementos 
• Fases Fenológicas 
• Por Cultura 
• Linha Ácida 

• Nutrisystem 
• N-PRO 
• Physio + 
• Linha Mix 

• Por Cultura 

Speedfol® (Aplicação Foliar) 

Nutrisystem® / NPRO® / Physio +® (Aplicação Ao Solo) 

Dripsol® (Aplicação Via Fertirrigação) 

KCL Granulado 



Commodity 

• KCL Granulado 

Especialidades para aplicação via solo, foliar e fertirrigação 

•Fertilizantes hidrossolúveis: mais de 60 diferentes formulações 

• Fertilizantes granulados: mais de 15 diferentes produtos 



A SQM VITAS possui um completo portfólio de soluções nutricionais solúveis em água, 
elaboradas para proporcionar uma solução integral em fertirrigação, considerando as 
necessidades da planta nas diferentes etapas fenológicas.  

Aplicação Fertirrigação 

* As formulações NPK podem ser customizadas 

  de acordo com necessidade dos clientes 



A linha Speedfol® apresenta macro e 
micronutrientes em suas formulações, o que 
possibilita uma ampla faixa de atuação no 
reforço nutricional das culturas. 

• Linha Foliar 

 

 - Speedfol® Algodão 

 - Speedfol® Arroz 

 - Speedfol® Feijão 

 - Speedfol® +Fruto 

 - Speedfol® Jardim 

 - Speedfol® Manga Indução 

 - Speedfol® Soja 

 

 

 

 

 

  

SQM e ROULLIER, além de suas 
especificidades, produzindo uma gama de 
fórmulas específicas para as diversas 
características de cada tipo de solo e região 

• Granulados 

 

 - Nutrisystem®  

 - NPRO®  

 - Physio +®  

 - Linha Mix 

 - KCl granulado 

 

 

 

 

  

Aplicação Foliar Aplicação Ao Solo 

* As formulações NPK podem ser customizadas 

  de acordo com necessidade dos clientes 



Portfólio amplo e completo buscando o melhor resultado agronômico nas culturas 
desenvolvidas!! 

•Dripsol®, Speedfol®, Nutrisystem®, NPRO®, Physio+® 



Atuação em 20 Estados Brasileiros com 
excelência em serviço e timing de logística 

Candeias 

Paranaguá 

SQM VITAS Brasil 

Via Candeias, Km 01, s/n, Bairro Cia Norte 

Caixa postal 138, CEP 43.805-190 

Candeias – Bahia 

Tel: +55 71 36023056 



Atuação em diversas culturas agrícolas, com soluções diferenciadas e técnicas 
para aplicação via solo, foliar e fertirrigação: 

• HF 

 - Banana 

 - Batata 

 - Café 

 - Cebola 

 - Coco  

 - Flores 

 - Laranja 

 - Limão 

 - Mamão 

 - Manga 

 - Maracujá 

 - Melancia 

 - Melão 

 - Pimentão 

 - Tomate 

 - Uva 

 - Hidroponia em geral 

 - Dentre outras 

 

• Grandes 

Culturas 

 - Algodão 

 - Arroz 

 - Feijão 

 - Fumo 

 - Florestamento 

 - Milho  

 - Pastagens 

 - Soja 

 - Dentre outras 



• Desenvolvimento e uso racional dos fertilizantes, entregando produtos e orientação técnica 
para aplicação de nutrientes de qualidade, no momento certo e na quantidade exata 
requerida pelas plantas 
 

• Forte presença a campo com profissionais especializados para suporte técnico e 
transferência de tecnologia a nível de fazenda 
 

• Foco em serviço com alto suporte de pós-venda industrial, logístico, comercial e 
agronômico 
 

• Desenvolvimento de propostas técnicas com foco na eficiência, rentabilidade e respeito ao 
meio ambiente 
 

• Completo portfólio de nutrição vegetal 
 

• Ampla experiência e know how na fabricação, recomendação e uso de fertilizantes 
hidrossolúveis 
 

• Flexibilidade para desenvolvimento e adequação de programas nutricionais completos 
buscando atender qualquer necessidade específica de nossos clientes e suas atividades 
agrícolas 



• Mais de 50 anos de existência e crescimento 
 

• Portfólio de produtos e serviços diferenciados 
 

• Desenvolvimento de produtos baseado em alta tecnologia e know how em suas plantas 
industriais 
 

• Vendas e distribuição diversificada geograficamente e por segmento 
 

• Relacionamento e sinergia internacional em vendas e logística 
 

• Flexibilidade, proximidade e amplo serviço técnico a campo 
 

• Amplo suporte técnico e científico através do Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimiento 

Forças e benefícios da SQM VITAS BRASIL: 



• Creating = Flexibilidade e adaptabilidade local 
 

• Quality Business formulae = Estratégia de negócio e foco na atividade econômica do 
cliente, entregando produtos de qualidade técnica para toda a cadeia e, principalmente, 
para o produtor rural 

Creating Quality Business Formulae significa: 



Nosso objetivo é entregar para o produtor rural soluções agronômicas completas, 
práticas, de fácil uso e de nível técnico e qualidade diferenciados, buscando o 
reconhecimento como referência em nutrição vegetal. 



Matriz Candeias: 
 
Via Candeias, Km 01, s/n, Bairro Cia Norte 
Caixa Postal 138 
CEP 43.805-190 
Candeias – Bahia 
Fone: +55 71 36023056 
 

Filial Paranaguá: 
 
Rua Rodrigues Alves, 800 sala 201, Centro 
CEP 83.203-170 
Paranaguá - Paraná 
Fone: +55 41 34235987 
 
Escritório Curitiba: 
 
Avenida 7 de Setembro 5402, 11º andar, salas 111-114, Batel 
CEP 80.240-000 
Curitiba - Paraná 
Fone: +55 41 32438047 
 
 
www.sqm-vitas.com 
contato@sqm-vitas.com 
 

http://www.sqm-vitas.com
http://www.sqm-vitas.com
http://www.sqm-vitas.com

