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Informação de Imprensa   

BASF e 3tentos realizam operação inédita com crédito de 

descarbonização (CBIOs) 

◼ Operação de barter tem foco na sustentabilidade econômica e ambiental 
do negócio  

◼ BASF deve expandir modelo de negociação para o setor sucroenergético 

◼ Produtora de biodiesel desde 2014, 3tentos possui o Selo Combustível 
Social, conferido pelo Ministério da Agricultura 

São Paulo, 24/05/2021 - Em parceria inédita no mercado agrícola, a BASF e a 

3tentos, grupo gaúcho do agronegócio, desenvolveram novo modelo de operação 

com emissão de créditos de descarbonização (CBIOs) em troca de insumos. Pela 

primeira vez, uma operação de barter, como é conhecida essa troca, é feita com 

foco em sustentabilidade ambiental. 

Produtora de biodiesel de soja desde 2014, a 3tentos tem direito aos créditos de 

descarbonização e vai transferi-los à BASF, em troca do fornecimento de insumos 

agrícolas. As duas empresas já realizam operações tradicionais de barter de soja 

e agora a BASF receberá uma nova moeda, os CBIOs. 

 A BASF começou a desenvolver este modelo de barter no ano passado, com base 

na Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). O ingresso no mercado de 

carbono, envolvendo “títulos verdes”, permite que a empresa atenda às 

necessidades dos clientes e incentive atividades voltadas para a produção de 

energia renovável no país. 
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“A BASF acredita que o legado da agricultura depende do equilíbrio entre a 

sustentabilidade econômica e ambiental dos negócios. O barter com CBIOs apoia 

os compromissos ambientais assumidos pelo país. Além disso, reforçamos o nosso 

caráter de empresa inovadora e parceira dos clientes”, afirma Patrícia Andreoni 

Ambrosio, gerente sênior de Operações de Negócio da Divisão de Soluções para 

Agricultura da BASF no Brasil.   

Com a negociação, a 3tentos utiliza os CBIOs a que tem direito como ativos de 

troca. Esta nova moeda  valoriza as empresas que produzem energia renovável e 

contribuem com metas anuais de descarbonização para o setor de combustíveis. 

“Para nós, é motivo de orgulho estarmos na vanguarda de uma operação inovadora 

junto com a BASF. Estamos à frente de uma agenda extremamente positiva, com 

foco em sustentabilidade no agronegócio e exaltando o valor de todo o nosso 

ecossistema, de insumos, grãos e indústria. Isso nos possibilita realizar esse 

primeiro negócio de compra de insumos por meio de CBIOs, originados a partir da 

produção de energia limpa”, diz Benhur Vione, diretor de Insumos da 3tentos. 

Criada em 1995, a 3tentos, que tem sede em Santa Bárbara do Sul (RS), baseia 

seu ecossistema em três pilares: varejo de insumos agrícolas (sementes, 

fertilizantes e defensivos), originação e trading de grãos e industrialização da soja. 

Em 2014, a companhia começou a produção de biodiesel na sua planta em Ijuí (RS) 

e, em 2019, fortaleceu sua produção com a unidade de extração de óleo e farelo 

de soja em Cruz Alta, também no Rio Grande do Sul. 

Selo fortalece agricultura familiar, que conta com assistência técnica 

Desde 2013, a 3tentos possui o Selo Combustível Social, conferido pelo Ministério 

da Agricultura às produtoras de biodiesel. O selo premia as indústrias que 

privilegiam a agricultura familiar na sua cadeia de produção. A 3tentos também 

recebeu, em 2020, a certificação do RenovaBio, garantindo eficiência energético-

ambiental a toda a cadeia produtiva da companhia, com foco na redução das 

emissões de carbono.  

Crédito de Carbono 

O aumento da participação da bioenergia na matriz energética brasileira faz parte 

do compromisso assumido pelo país na Conferência das Nações Unidas sobre as 
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Mudanças Climáticas de 2015 (COP 21). Por isso, foi criada a Política Nacional de 

Biocombustíveis (RenovaBio), que adota o Crédito de Descarbonização (CBIO) 

como ferramenta para o alcance desta meta. 

Os CBIOs são emitidos por produtores e importadores de biocombustíveis e devem 

ser adquiridos por distribuidores de combustíveis fósseis, que possuem metas de 

descarbonização. Cada CBIO corresponde a uma tonelada de gás carbônico (CO2) 

que deixou de ser produzida.  

Além do barter de CBIOs gerados pela produção de biodiesel, a BASF pretende 

ampliar este modelo de negócio para atender o setor sucroenergético.  

 

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 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 pensamento inovador e a 

ação realista para criar ideias do mundo real que funcionam - para agricultores, sociedade e o planeta. 

Em 2020, nossa divisão gerou vendas de €7,66 bilhões. 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 110 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 €59 bilhões em 2020. As ações da BASF são comercializadas na bolsa de valores 

de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Para mais 

informações, acesse: www.basf.com. 

Sobre a 3tentos 

A 3tentos é uma companhia do agronegócio brasileiro fundada em 1995 e que oferece um 

ecossistema verticalizado e integrado com base em três pilares: varejo de insumos agrícolas 

(sementes, fertilizantes e defensivos), originação e trading de grãos e industrialização (farelo, óleo e 

biodiesel de soja). Com faturamento superior a R$ 3 bilhões no ano de 2020 e 1.300 funcionários, a 

3tentos tem quase 17 mil clientes ativos e está presente em 40 municípios do Rio Grande do Sul, 

http://www.basf.com/
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contando com mais de 130 profissionais (agrônomos e técnicos agrícolas e pesquisadores) que 

prestam consultoria especializada em gestão, manejo e tecnologia do campo. A empresa tem ainda 

duas unidades de beneficiamento de sementes localizadas na cidade de Santa Bárbara do Sul (RS) 

e uma unidade misturadora de fertilizantes em Ijuí (RS). Para mais informações, visite 

www.3tentos.com.br  

 

                        

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

BASF 

 

Roberta Silveira – (11) 948837723 / Vanessa Oliveira – (11) 981932341  

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  

 

3tentos 

Imprensa@3tentos.com.br 
 

 

Cristina Alves (21) 98160-0311 / cristina@danthi.com.br 

Gustavo Villela (21) 99124-5158 / gustavo.villela@danthi.com.br 

Renata Hermes Catarino / renata.catarino@3tentos.com.br  
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