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Informação de Imprensa   

AgroStart da BASF participa de painel do Sebrae na Campus 

Party    

 Os interessados em participar do programa AgroStart podem se 

inscrever pelo site www.agrostart.basf.com.br 

 A Campus Party é o maior festival tecnológico do mundo   

 

São Paulo (SP), 01 de fevereiro de 2018 – Pelo segundo ano consecutivo a 

BASF, empresa química líder em inovação, participa da Campus Party, 

considerada a maior feira de tecnologia do mundo. Em sua 11ª edição no Brasil, a 

Campus apresentará mais de 800 horas de conteúdo de diversas áreas como 

inovação, empreendedorismo digital e criatividade.   

No dia 2 de fevereiro, a partir das 18 horas, o gerente de Marketing Digital da 

BASF para a América Latina, Almir Araújo, participará do painel “Agrotech – 

Oportunidades no Campo para Empreendedores”, um dos 8 eventos 

promovidos pelo Sebrae na Campus Party de 2018. O painel acontece no palco 

Empreendedorismo e será mediado por Demian Condé, analista de Agronegócios 

do Sebrae Nacional, uma das maiores incentivadoras das micro e pequenas 

empresas do país.  

Ao longo de 45 minutos os participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas 

sobre o AgroStart, programa de aceleração da BASF, e também conhecer a 

experiência da Alluagro, startup brasileira de locação de máquinas e implementos 
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agrícolas. 

“A BASF é mundialmente conhecida pelo seu DNA inovador e, desde que 

lançamos o programa AgroStart, temos nos tornando uma referência na gestão e 

aceleração de startups focadas no agronegócio. É uma satisfação estar 

novamente na Campus Party e ainda mais na companhia de grandes parceiros 

como o Sebrae e a Alluagro”, comenta Almir Araújo, gerente de Marketing Digital 

da BASF para a América Latina.  

Os empreendedores que desejam captar oportunidades inovadoras de negócios 

podem se inscrever no programa AgroStart pelo site www.agrostart.basf.com.br. 

Lembrando que os interessados precisam oferecer soluções que auxiliem a 

cadeia agrícola em pelo menos um dos cincos desafios: gestão da lavoura, 

automação no campo, gestão de estoques,  agricultura de precisão e 

rastreabilidade.  

Sobre Painel “Agrotech – Oportunidades no Campo para Empreendedores” 

Palestrantes:  

Demian Condé, analista de Agronegócios do Sebrae Nacional 

Almir Araújo, gerente de Marketing Digital da BASF para a América Latina 

Marco Aurélio Macedo, CEO da Alluagro 

Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi – Palco Empreendedorismo 

Data: 2 de fevereiro de 2018 

Horário: Das 18h00 às 18h45 

Site Campus Party: http://brasil.campus-party.org/ 

Site Sebrae: http://www.sebrae.com.br 

 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos 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. A 

divisão de Proteção de Cultivos da BASF trabalha com agricultores, profissionais agrícolas e 

especialistas em manejo de pragas para ajudar a tornar isso possível. Com a cooperação desses 

parceiros, a BASF é capaz de sustentar um robusto pipeline de P&D, um portfólio inovador de 

produtos e serviços e equipes de peritos no laboratório e em campo para apoiar nossos clientes 

no sucesso dos seus negócios. Em 2016, a divisão de Proteção de Cultivos da BASF gerou 

vendas de mais de € 5,6 bilhões. Para obter mais informações, visite-nos em www.agro.basf.com 
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ou por meio de nossos canais de mídias sociais. 

Sobre a BASF 

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com a proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 114 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 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões em 2016. As ações 

da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich 

(AN). Para mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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