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Strictly Confidential 

  

Informação de Imprensa 

BASF estabelece metas de agricultura sustentável para os 

próximos 10 anos 

◼ Reduzir em 30% as emissões de CO2 por tonelada de cultivo produzido 

◼ Disponibilizar tecnologias digitais para mais de 400 milhões de hectares 
de terras cultivadas  

◼ Promover o uso seguro das soluções da BASF com as boas práticas 
agrícolas 

São Paulo, 16 de novembro de 2020 - A Divisão de Soluções para Agricultura da 

BASF se comprometeu com metas claras e mensuráveis a promover uma 

agricultura cada vez mais sustentável até 2030. Utilizando-se de sua capacidade 

de inovação, a empresa ajudará os agricultores a reduzirem em 30% as emissões 

de CO2 por tonelada de cultivo produzido, assim como se compromete a aumentar 

em até 7% ao ano a oferta de soluções ainda mais sustentáveis.  

Além disso, a BASF disponibilizará tecnologias digitais para mais de 400 milhões 

de hectares de terras cultivadas e continuará trabalhando para o uso seguro de 

seus produtos através de boas práticas agrícolas. Os novos compromissos são 

fortalecidos ainda mais com a implementação da estratégia da BASF na Agricultura, 

lançada em 2019.  

“A agricultura é essencial para o bem-estar do mundo. Nas próximas décadas, 

nosso sistema de produção de alimentos passará por uma transformação acelerada 

para fornecer alimentos saudáveis e acessíveis para uma população mundial em 

intenso crescimento. Ao mesmo tempo, precisaremos mitigar seu impacto em 
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nosso planeta. Esta transformação é orientada pela demanda por uma melhor 

produtividade - uma produção que gere valor para a sociedade e o meio ambiente, 

contribuindo para a geração de emprego e renda no campo”, disse Vincent Gros, 

Presidente da Divisão de Soluções para Agricultura da BASF. “Com nossas ofertas 

conectadas, apoiamos os agricultores do mundo inteiro na realização do maior 

trabalho da terra para que, juntos, possamos gerar um impacto positivo no sistema 

agrícola de alimentos”.  

Agricultura inteligente para os desafios climáticos 

A BASF ajudará os agricultores a reduzir a pegada de carbono e serem mais 

resilientes às mudanças climáticas, com tecnologias para aumentar a 

produtividade, tornar o manejo agrícola mais eficiente, além de reduzir os impactos 

ambientais. Essas tecnologias incluem: 

• Produtos de manejo de nitrogênio como Vibelsol® e Vizura®, que reduzem as 

emissões de gases de efeito estufa; 

• Soluções de proteção de cultivos, como o herbicida Kixor® que permite o manejo 

adequado nos sistemas de cultivo de plantio direto, contribuindo com uma 

produção com menos impacto no solo, além da redução das emissões de CO2 

do solo e no uso de combustível; 

• Novas variedades de cultivo, como as sementes de canola InVigor®, que 

oferecem maior estabilidade da produtividade, principalmente em condições 

climáticas mais adversas; 

• Inoculantes biológicos e soluções digitais inovadoras. 

Ao mesmo tempo, a empresa tem explorado formas de estimular a eficiência em 

CO2 e abrir novas frentes de valor agregado para os agricultores. Com esses 

produtos e soluções, a BASF ajudará a reduzir em 30% as emissões de CO2 por 

tonelada de cultivo produzido. 

Soluções sustentáveis 

A BASF tem como objetivo aumentar o número de soluções sustentáveis que 

disponibiliza aos agricultores ano após ano. Assim, a empresa investe 

continuamente em seu forte pipeline de Pesquisa & Desenvolvimento orientado 

cada vez mais por critérios de sustentabilidade. O pipeline de P&D da BASF contém 

soluções que promovem o uso eficiente dos recursos e contribuem para a 

https://www.basf.com/br/pt/media/news-releases/2019/03/pipeline-da-basf-reafirma-o-compromisso-de-longo-prazo-com-o-agr.html
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sustentabilidade dos sistemas de produção. Alguns exemplos são: 

• Soluções à base do fungicida Revysol® possibilitam aumento de até 4% na 

produtividade do trigo usando a mesma extensão de terra e permitem que o 

agricultor proteja o habitat natural;  

• A aplicação direcionada das soluções biológicas como os feromônios RAK® que 

protegem as plantas por todo seu ciclo de produção, como parte do manejo 

integrado de pragas (MIP); 

• Inovações em melhoramento, como a melancia Pingo Doce® que ajuda os 

consumidores a evitarem o desperdício de alimentos. 

Além disso, a BASF avalia todo seu portfólio de produtos com base em critérios de 

sustentabilidade claramente definidos, através do método de Sustainable Solution 

Steering (produtos Accelerators). Estas soluções contribuem significativamente 

com a sustentabilidade na cadeia de valor e farão um grande aporte à meta do 

Grupo BASF de € 22 bilhões em vendas até 2025. A Divisão de Soluções para 

Agricultura pretende aumentar sua parcela de vendas de Accelerators em 7% ao 

ano. 

Agricultura Digital 

A digitalização contribui com uma agricultura mais eficiente e sustentável. Assim, a 

BASF ajudará os agricultores com ferramentas digitais para que expandam seus 

negócios com rentabilidade e, ao mesmo tempo, reduzam a sua pegada ambiental. 

A adoção de tecnologias digitais permite que os agricultores produzam mais com 

menos recursos para tornar os processos mais eficientes do campo até a mesa do 

consumidor. As soluções de xarvio™, marca de agricultura digital da BASF, 

oferecem uma aplicação mais precisa de produtos de proteção de cultivos e 

recomendação de uso de nutrientes. As ferramentas digitais vêm sendo utilizadas 

por um número cada vez maior de agricultores, aumentando o conhecimento e a 

conscientização sobre a sustentabilidade agrícola. A BASF pretende disponibilizar 

tecnologias digitais para mais de 400 milhões de hectares de terras cultivadas até 

2030. 

Segurança e boas práticas  

A BASF está comprometida com a segurança dos seus produtos para a saúde 

humana e o meio ambiente, promovendo o uso seguro e as boas práticas agrícolas 

https://www.basf.com/br/pt/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/sustainable-solution-steering.html
https://www.basf.com/br/pt/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/sustainable-solution-steering.html
https://www.xarvio.com/br/pt.html
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das suas soluções. A empresa oferece acesso a ferramentas e serviços feitos sob 

medida para o trabalho diário de cada agricultor. Entre as ofertas relacionadas à 

segurança e às boas práticas estão equipamentos de proteção individual, 

treinamentos personalizados, soluções digitais e novas tecnologias de aplicação, 

como os drones que reduzem o tempo de trabalho e a potencial exposição a 

defensivos agrícolas.  

As iniciativas com o uso de drones já foram lançadas na China e na Colômbia. 

Outro exemplo do esforço da BASF para facilitar e tornar mais seguro o manuseio 

de produtos de proteção de cultivos é o sistema de transferência fechado (closed-

transfer-system, CTS) easyconnect. O sistema foi desenvolvido com parceiros e 

tem o apoio dos principais atores na indústria agrícola. O lançamento no mercado 

europeu está planejado para 2021/22. 

Para saber mais, visite o nosso site de Sustentabilidade  

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 

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 2019, nossa divisão gerou vendas de € 7,8 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 117 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 2019. 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. 

https://agriculture.basf.com/global/en/sustainable-agriculture.html
https://agriculture.basf.com/br/pt/Legado.html
http://www.agriculture.basf.com/
http://www.basf.com/
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INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Amanda Silva – (11) 94598-7337 

Roberta Silveira – (11) 94883-7723 

Vanessa Oliveira – (11) 98193-2341  

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  
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