
Reimaginando a agricultura brasileira



Em 2020, a Ourofino Agrociência completa 
uma década de atuação no mercado de 
defensivos agrícolas, um feito para uma 
empresa de origem brasileira. Com orgulho 
e alegria é que escrevo esta mensagem com 
alguns marcos desta história, construída 
com trabalho árduo e incansável de diversos 
profissionais.

Desde que iniciamos a nossa trajetória profissional, eu e meu amigo 
de infância e sócio, Jardel Massari, lapidamos os valores da empresa 
com base nas raízes de nossa origem. Honestidade e respeito são os 
princípios que nos guiam, seja no relacionamento entre os colegas 
de trabalho, clientes, parceiros comerciais, meio ambiente ou com a 
comunidade. 

Com a ajuda de vocês, estamos reimaginando a agricultura brasileira, 
construindo uma história de sucesso que me enche de orgulho, 
principalmente por manter vivas características tão nobres.

A Ourofino seguirá contribuindo com o grande motor do Brasil, o 
agronegócio, gerando desenvolvimento, inclusão e criando, de forma 
sustentável, oportunidades às pessoas.

Vamos em frente.
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NOSSA HISTÓRIA

Toda a nossa trajetória está alicerçada no DNA inovador de 
seus fundadores, Norival Bonamichi e Jardel Massari. 

Desde o nome da empresa, uma homenagem ao distrito 
mineiro de Ouro Fino em que os dois foram criados, 
até o estilo prático e eficiente de trabalho, mantemos 
como referência estes dois visionários, que desde 1987, 
empreendem no agronegócio.



OUSADIA PARA
EMPREENDER

Norival e Jardel iniciam a jornada empreendedora no agronegócio com a 
distribuidora de produtos veterinários. 

No mesmo ano, a empresa lançou o seu primeiro produto no mercado, 
voltado para a avicultura. Hoje, mais de 100 produtos compõem o portfólio 
da companhia, para bovinos, equinos, aves, suínos e pets.

1987



INOVAÇÃO 
COMO 
DIFERENCIAL

Surge o departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI), 
elevando o nível dos produtos da Ourofino Saúde Animal, que no futuro 
embasou e trouxe know how aos demais negócios.

1997



TRABALHO 
RECONHECIDO

Nosso sócio-fundador e presidente Norival Bonamichi recebe, em Monte Carlo, 
no Principado de Mônaco, o prêmio Master of Business de Empreendedor do Ano, 
da Ernst & Young, tornando a Ourofino Saúde Animal a primeira do agronegócio 
brasileiro a conquistar o prêmio.

2004



NOVA FÁBRICA

O crescimento da empresa veterinária demandou um novo espaço, projetado 
e construído em Cravinhos (SP). 

A indústria foi pensada para atender as mais rigorosas exigências dos 
mercados brasileiro e internacional.

2005



RELATOS DE QUEM FAZ A 
OUROFINO CRESCER

Em 2011 o destino nos uniu.
De um lado havia uma empresa iniciando no mercado de defensivos agrícolas, 
aprendendo com seus erros e acertos, cheia de energia, sonhando alto e com a 
certeza que ocuparia um lugar de destaque. Do outro, um jovem, praticamente 
um recém-formado, que iniciava sua carreira cheio de expectativas e com muita 
vontade de fazer acontecer. 

Dez anos se passaram e, tanto a empresa quanto o jovem, se desenvolveram. Se 
existe algo em comum? Sim, pois ambos compartilham de uma imensa vontade 
de crescer ainda mais a cada dia. 
Muito obrigado Ourofino Agrociência por ser um porto seguro na minha vida e 
também de minha família.”

Helvio Campoy
Pesquisador Sênior

A Ourofino completa 10 anos e 
fico muito feliz por fazer parte 
dessa trajetória.

Sou Murilo Tasse de Melo e iniciei minha trajetória na empresa como 
temporário, em junho de 2010. Com muito esforço e dedicação, fui 
efetivado como Auxiliar de Produção e, conforme a empresa foi 
crescendo, fui me desenvolvendo também, sendo que hoje estou como 
Líder de Produção. 

Um dos benefícios que a Ourofino oferece aos colaboradores, o Auxílio 
Educacional, me permitiu cursar a faculdade de Engenharia de Produção, 
o que abriu ainda mais oportunidades dentro da empresa.

Assim, a empresa tem sido relavante para o meu crescimento profissional 
e pessoal e gostaria de agradecer muito aos gestores por todas as 
oportunidades recebidas. Tenho orgulho de fazer parte desse time, que 
busca constantemente a excelência em todos os seus processos. Muito 
obrigado!”

Murilo Tasse de Melo
Líder de Operações Industriais



NOVOS 
DESAFIOS

Início da construção de nossa fábrica no distrito químico-industrial de 
Uberaba (MG), cidade escolhida por estar geograficamente em uma posição 
estratégica, com benefícios que nos dão ainda mais agilidade e segurança.

2007



FIM DAS OBRAS

Chega ao fim a obra de uma das mais modernas fábricas de defensivos 
agrícolas do mundo, idealizada dentro dos padrões World Class 
Manufacturing, modelo de produção que preconiza, dentre outros 
diferenciais, a eficiência de equipamentos, a redução de perdas e o aumento 
de produtividade.

2009



PRODUTO Nº 1

Em 19 de agosto, entramos de vez no mercado de defensivos agrícolas com 
a produção do Eleve, um fungicida protetor que inaugurou o portfólio de 
soluções da Ourofino Agrociência para grandes culturas como soja, milho e 
algodão.

2010



ESTAÇÃO 
EXPERIMENTAL

Nasce na Estação Experimental, em Guatapará, o departamento de Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D), responsável por trazer soluções inovadoras para o 
portfólio de produtos e serviços.

2012



A Ourofino me proporcionou um 
crescimento ímpar tanto na carreira 
profissional quanto pessoal. 

Nesses quase dez anos de empresa fui desafiada a cada dia ser melhor, a vencer obstáculos, 
a buscar sonhos e ter coragem para enfrentar qualquer batalha! A cultura e os valores 
da empresa são pautados em exemplos de vida, de sonhos e muito respeito com o seu 
propósito.
Fazer parte do time da Ourofino me traz uma gratidão imensa! Além disso, o sentimento 
que juntos iremos mais longe é o que alimenta a minha paixão pela empesa.”

Janaina Alessandra Carvalho da Costa
Coordenadora Garantia da Qualidade

Sou muito grata por tudo isso! 
Há 10 anos ingressei no time da Ourofino. De lá pra cá foram vários 

desafios, muito aprendizado e um grande crescimento profissional. Obrigado e 
parabéns e a todos.”

Aparecida Imaculada de Oliveira
Coordenadora Fiscal

A Ourofino Agrociência faz parte da 
minha história.

Poder contribuir para o desenvolvimento de uma empresa de origem brasileira, 
desde o seu início, é uma honra enorme para mim. 
O mais legal nessa relação é que o crescimento é mutuo, pois os desafios 
enfrentados a cada dia, a cada safra, me trouxeram muito aprendizado e evolução, 
tanto na minha vida profissional quanto na pessoal também. Por isso, gostaria de 
deixar registrado o meu agradecimento aos colaboradores, clientes e parceiros que 
fazem deste grande desafio, que é contribuir com o crescimento do agronegócio 
brasileiro, algo possível de ser realizado.
Muito foi conquistado nesses primeiros 10 anos e tenho certeza de que o futuro 
será ainda mais próspero.
Muito obrigado!

Miguel Favotto Padilha
Diretor Executivo Comercial

RELATOS DE QUEM FAZ A 
OUROFINO CRESCER



MUNDO AFORA

Ourofino inaugura em Xangai, na China, um escritório com especialistas 
responsáveis por estreitar o relacionamento com os fornecedores e garantir, 
in loco, a qualidade da matéria-prima. 

2012



O rápido crescimento da empresa fez com que fosse necessária a construção 
de novos galpões de armazenagem. Além disso, uma planta de grânulos 
dispersíveis (WDG) para herbicida foi inaugurada.

EXPANSÃO DA 
FÁBRICA

2016



UMA NOVA ERA

Com o propósito de reimaginar a agricultura brasileira, firmamos o 
compromisso em inspirar uma nova era de desenvolvimento, produtividade e 
crescimento, criando novas possibilidades para os desafios da agricultura.

Reimaginando
a agricultura
brasileira

2017



NOVAS 
PARCERIAS 
ESTRATÉGICAS

Anúncio da parceria estratégica com as empresas japonesas multinacionais 
Mitsui e ISK, fortalecendo a busca por soluções adaptadas à agricultura dos 
trópicos.

2019



NOVA SEDE

Com 3 mil metros quadrados, o novo escritório foi projetado para 
proporcionar maior integração entre as equipes e setores, mediando uma 
experiência positiva na execução das tarefas diárias. 

2020



MAIS DE 
R$ 1,3 BILHÃO

Com trabalho em equipe e profissionais engajados, a empresa chegou ao 
marco histórico de  mais de R$ 1,3 bilhão em faturamento num único período 
fiscal, superando as expectativas de crescimento estimadas no início do 
projeto.

2020



Adilson Omar Ferreira
Aline Nogueira Bordignon
Aline Patricia de Paula Lico Musembani
Ana Claudia Caetano
Aparecida Imaculada de Oliveira
Charles Francisco Ratkevicius
Edilson Soares
Emilio Emiliano de Sousa
Gilmar Magela Marques da Silva
Hayda Oliveira Souza Doria
Janaina Alessandra Carvalho da Costa
Jorge Henrique da Silva
Lizandra Zucca Matthes de Campos
Lucas Meneses Brito

JUNTOS DESDE O INÍCIOColaboradores completando 10 anos de casa e de 
muito comprometimento com o trabalho.

Lucio Flavio Ladeia
Marcelo Damus Abdo
Marcos Tobace
Matheus Bonini Grigoli
Monica Borges Minare
Murilo Tasse de Melo
Nadia Lima Guiraldeli
Paulo Salvador da Silva Junior
Rinaldo da Silva Batista
Sandra Mara Ferreira Souza
Thais B. Clemente Bueno de Oliveira
Thiago Iudica Ricci
Urias Fernandes Maciel Junior
Wanderson de Oliveira Santos



O que poucas empresas 
conseguiram, nós fizemos 
em apenas 10 anos. 

E ainda faremos muito mais.

Ourofino Agrociência. 
10 anos reimaginando a 
agricultura brasileira.

O FUTURO 
É LOGO 
ALI. 




