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Informação de Imprensa   

BASF desafia empreendedores a trazerem soluções que 

aumentem a competitividade do agronegócio 

Carambeí (PR), 08 de junho de 2018 – A BASF e a Frísia proporcionarão, 

durante a Digital Agro, o Hackathon AgroStart, um estímulo para 

empreendedores apresentarem suas inovações para o agronegócio. O 

interessado em participar da ação terá que solucionar o desafio de inovação e 

aumento de performance na gestão, produtividade e dinâmica operacional 

de propriedades rurais.  

O vencedor será premiado com mentorias de profissionais da BASF, além de 

garantir uma vaga na primeira fase do AgroStart, programa de aceleração de 

startups da empresa. Também, terá a oportunidade de aprender as principais 

técnicas de SEO Thinking e Growth Hacking com a ACE, parceira do AgroStart e 

melhor aceleradora de startups da América Latina. 

O Hackathon AgroStart terá início no dia 13 de junho, a partir das 9h30 e o 

resultado será divulgado no dia 14 de junho no final da tarde.  

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://goo.gl/dEP9pr  

Sobre Digital Agro Frísia 

Onde: Parque Histórico de Carambeí - PR 

Data: 13 e 14 de junho de 2018 

Site: www.digitalagro.com.br 
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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 2017, a divisão de Proteção de Cultivos da BASF gerou vendas de mais de 

€ 5,7 bilhões. Para obter mais informações, visite-nos em www.agro.basf.com 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 115 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 Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de €64,5 bilhões em 2017. 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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Manoela Machado – (11) 3147- 7240 

Maria Braga – (11) 3147-7430 

Andrea Benedetti – (11) 3147-7426  
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