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Informação de imprensa  

A BASF usará todos os recursos legais disponíveis para 

recorrer da decisão do júri no caso Dicamba nos Estados 

Unidos 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2020 – A BASF está surpresa com a decisão do júri 

no caso Bader e discorda do veredicto. A empresa usará todos os recursos legais 

disponíveis e vai recorrer da decisão. 

O dicamba é um herbicida com ingrediente ativo de amplo espectro, comercializado 

pela primeira vez há 50 anos e registrado para uso em mais de 70 países. O 

Dicamba é uma ferramenta importante para os agricultores no controle de plantas 

daninhas resistentes. 

A BASF segue rigorosamente as regulamentações globais, regionais e locais. A 

empresa está comprometida com as boas práticas agrícolas e sustentabilidade. A 

BASF reafirma a segurança de seus produtos quando usados corretamente, 

seguindo as instruções da bula e as boas práticas. Em 2019, por exemplo, mais de 

75.000 aplicadores fizeram o treinamento de pulverização do herbicida dicamba 

nos Estados Unidos, dos quais a BASF treinou aproximadamente 26.000. 

BASF na Agricultura. Juntos pelo seu Legado.  

Sobre a Divisão de Soluções para Agricultura da BASF 

Com uma população em rápido crescimento, o mundo está cada vez mais dependente da nossa 

capacidade de desenvolver e manter uma agricultura sustentável e ambientes saudáveis. 

Trabalhando com agricultores, profissionais agrícolas, especialistas em gestão de pragas e outros, 

é nosso papel ajudar a tornar isso possível. É por isso que investimos em uma forte estrutura R&D 
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e em um amplo portfólio, incluindo sementes e melhoramento genético, proteção química e biológica 

de cultivos, manejo do solo, fitossanidade, controle de pragas e agricultura digital. Com equipes de 

especialistas em laboratório, campo, escritório e produção, conectamos o pensamento inovador e a 

ação realista para criar ideias reais que funcionam - para agricultores, sociedade e o planeta. Em 

2018, nossa divisão gerou vendas de 6,2 bilhões de euros. Para mais informações, visite 

www.agriculture.basf.com ou qualquer um dos nossos canais de mídia social. 

 

Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 
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Roberta Silveira – (11) 3147- 7430 / 94883 7723 

Vanessa Oliveira – (11) 3147-7926 / 98193 2341 
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