
N o s s a  e m p r e s a

no mundo



A NUTRIEN É A MAIOR 
FORNECEDORA MUNDIAL 
de insumos e serviços agrícolas, 
desempenhando um papel relevante em 
ajudar os produtores a aumentar a 
produção de alimentos de maneira 
sustentável, responsável e segura.

PRODUZIMOS E 
DISTRIBUÍMOS CERCA DE 
27 MILHÕES DE TONELADAS
de potássio, nitrogênio e fosfato em todo o 
mundo. Com essa capacidade e nossa rede 
líder de varejo agrícola, oferecemos insumos
agrícolas, serviços e soluções para produtores
em mais de 2.000 locais na América do Norte, 
América do Sul e Austrália. 

OPERAMOS COM UMA VISÃO 
DE LONGO PRAZO 
e estamos comprometidos em trabalhar com 
diferentes parceiros estratégicos nossas 
prioridades econômicas, ambientais e 
sociais. A escala e a variedade do nosso 
portfólio integrado oferecem uma base de 
rendimentos estável, oportunidades de 
crescimento e retorno de capital aos nossos 
acionistas.



VENDAS

US$ 27,7 bilhões

LUCRO ANTES 
DOS IMPOSTOS

US$ 7,1 bilhões

LUCRO LÍQUIDO

US$ 3,2 bilhões

EMPREGA
cerca de 23.500 
colaboradores



Identificamos a oportunidade 
e o potencial do mercado 
nacional para oferecer

uma plataforma 
integrada de soluções 

agrícolas para o 
agricultor.
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amplo portfólio de 
produtos e serviços

centros de 
experiências

logística 
inteligente

consultores 
especializados

plataforma 
digital



lado a lado

com ferramentas de inovação e tecnologia aliadas a um atendimento 

ágil e confiável, a Nutrien oferece ao agricultor uma plataforma de

produtos e serviços integrados
para todas as etapas da cadeia produtiva

Fertilização

e Plantio

Preparação 

do Solo

Planejamento 

de Safra

Proteção 

do Cultivo

Nutrição

das Plantas

Ciclo

das Lavouras

Soluções 

Financeiras



nossas no Brasil
maior e melhor plataforma

de do país



fatura cerca

de R$ 3 bilhões*

emprega cerca 

de 1.500 

colaboradores

opera no varejo com 39

lojas físicas, 13 centros 

de experiências e conta 

com cerca de 400 

consultores técnicos de 

vendas, atendendo a 

mais de 500 municípios

* resultado Nutrien Brasil 2021

conta com 4 misturadores 

de fertilizantes, 3 armazéns 

de grãos, 2 fábricas

de produção de sementes 

de soja e 1 fábrica

de nutricionais

operações no Brasil

nossas marcas de produtos de alto desempenho

nas categorias de nutricionais, fertilizantes e sementes



noBrasil
presença nos 

estados de

Estamos ampliando nossa 
atuação e cobertura nacional
do agronegócio para outros 
estados.

           

            

        

        

     

                       



de Experiências
Construir ofertas a partir das necessidades dos agricultores 

Portfólio completo de produtos e serviços

Ofertas customizadas

Interação com especialistas e parceiros

Espaço de convivência

Atendimento diferenciado

Excelência em serviços

Difusão de conhecimento



SUSTENTABILIDADE

um modelo de negócio 
inovador, permeado pela 

Ajudar nossos clientes a terem 

práticas agrícolas mais sustentáveis, 

por meio do acesso a serviços e 

soluções que tornam a produção 

mais inteligente e rentável.

Clientes

Compromisso de promover os direitos humanos, 

a inclusão e a diversidade, a ética e a integridade 

em todas as nossas interações com todos os públicos, 

criando relacionamentos positivos e respeitosos 

e deixando um legado social e de incremento 

educacional nas comunidades onde atuamos.

Social

Construir processos e políticas que incorporem 

ESG na rotina de todas as áreas e amplifiquem 

nossa atuação junto aos diversos elos de 

relacionamento da cadeia, facilitando o olhar 

interno para nossos processos e nos permitindo 

ser mais ecoeficientes, inclusivos e diversos.

Governança



Como vamos 
trabalhar para servir

PROPÓSITO
Cultivar e nutrir nosso mundo,

da terra para a vida

PRINCÍPIOS
Criamos soluções a partir do agricultor

Curtimos a jornada

Abraçamos o novo

Alavancamos o melhor um no outro

Somos autênticos e valorizamos
as diferenças

Somos simples e ágeis

ESTRATÉGIA
Vivemos para 

servir o agricultor

VISÃO
Construir a maior e 

melhor plataforma de 
soluções agrícolas

VALORES
Somos íntegros: entregamos 

o que prometemos

Nossa segurança é 
tão importante quanto 

o que fazemos



nossos

Todas as nossas atividades são pautadas

pelo nossos valores e compromissos

Temos compromissos com:
• As leis e as políticas dos países onde atuamos

• O nosso pessoal

• A segurança, a saúde e o meio ambiente

• Os acionistas

• Os nossos clientes e fornecedores

• As nossas comunidades

Temos uma Linha de Integridade

para receber denúncias, contato:

www.nutrien-integrityhelpline.com

0800-892-0683



Acesse nosso site 

www.nutrien.com.br
e acompanhe nossas redes sociais:

instagram.com/nutrienbr

facebook.com/nutrienbr

linkedin.com/company/nutrienbr

Leia o QR Code para ver os 

endereços de nossos 

Centros de Experiências:




