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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.

de varejo agrícola, estamos bem posicionados para
suprir as necessidades e demandas de nossos clientes.
A Nutrien também opera a rede líder global de
varejo agrícola - Nutrien Ag Solutions - que
fornece insumos agrícolas, serviços e soluções para
produtores em mais de 2.000 locais na América do
Norte, América do Sul e Austrália.

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

Resultados globais em 2021

Vendas:

EBITDA1

Lucro líquido:

Emprega cerca de:

US$ 27,7 bilhões

US$ 7,1 bilhões

US$ 3,2 bilhões

23,5 mil colaboradores

¹ Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

No Brasil

Estamos construindo a maior e melhor plataforma de soluções agrícolas.
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A cadeia de suprimentos é muito
estruturada e com atuação estratégica,
mas ainda há um espaço a ser
explorado: a distribuição.

Investimento e
desenvolvimento
em soluções digitais
inovadoras para o
agronegócio,

do mercado nacional, a Nutrien decidiu atuar
no Brasil para oferecer uma nova plataforma de
varejo de insumos agrícolas e serviços com o
compromisso de servir os agricultores.

oferecendo tecnologia,
serviços e uma experiência
diferenciada para os
nossos clientes.

Nosso objetivo é, por meio de aquisições e metas cuidadosamente selecionadas,
alavancar nossa presença em vendas nos estados de SP, MG, GO, TO e MS, e
ampliar nossa atuação para outros estados.

Operações no Brasil
TOCANTINS
Porto Nacional

Gurupi

Uruaçu
Formosa

GOIÁS
Paraúna
Montividiu
Mineiros
Jataí

Silvânia

Goiânia

Morrinhos
Goiatuba

Catalão

Santa Helena

Rio Verde
Regional

MINAS GERAIS

Cristalina
Coromandel

Patos de Minas
Patrocínio

Uberlândia

Araxá

Nova Alvorada do Sul

Jardim

Ribeirão Preto - Regional

Nova Andradina

Ponta Porã

Carmópolis de Minas
Lagoa Dourada
Boa Esperança
Lavras

S Ã O PA U LO

Três
Pontas

Madre de Deus
de Minas
Minduri

Vargem Grande do Sul
Três
Mogi Guaçu
Corações
Limeira
Avaré
Elias Fausto
Indaiatuba- Regional
Angatuba
Taquarituba
Itapetininga - Regional
São Paulo- Central
Itapeva Capão São Miguel Arcanjo
Bonito

Dourados
Naviraí

Laguna Carapã

Bom Despacho

Uberaba

MATO GROSSO DO SUL
Rio Brilhante

Ibiá

Caarapó

■ Escritórios
■ Misturadores
■ Fábricas
■ Armazéns
■ Lojas
■ Centros de Experiências

Fatura cerca de
R$ 3 bilhões*.

Opera no varejo

com 39 lojas físicas, 13 centros de experiências e
conta com mais de 400 consultores técnicos de
vendas, atendendo mais de 500 municípios.

Conta com quatro
misturadores de fertilizantes

Emprega cerca de

1.500 colaboradores.

e ainda três armazéns de grãos, duas
fábricas de produção de sementes de
soja e uma fábrica de nutricionais.

Nossas marcas de produtos de

alto desempenho nas categorias de
nutricionais, fertilizantes, proteção de
culturas e sementes.

* resultado Nutrien Brasil 2021

Oferece uma plataforma completa

de soluções agrícolas com Produtos e Serviços Integrados em todas as etapas da cadeia produtiva.

Planejamento
da safra

Preparação
do solo

Fertilização
e plantio

Proteção
do cultivo

Nutrição
das plantas

Acompanhamento Soluções
do ciclo da lavoura

Lado a lado com o agricultor
Visite nosso site: nutrien.com.br
Acompanhe nossas redes sociais:
instagram.com/nutrienbr

facebook.com/nutrienbr

linkedin.com/company/nutrienbr

