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 Programa Cooperar passa a ser customizado para as
cooperativas agropecuárias
 A personalização é realizada conforme a necessidade de cada
cooperativa, visando ganho de competitividade nos negócios da
cooperativa e do cooperado.
São Paulo (SP), 13 de setembro de 2017 – A BASF, empresa
química líder em inovação, atenta às necessidades das cooperativas
agropecuárias, lança a nova estratégia do Programa Cooperar. A
partir de agora, a empresa além de fornecer soluções diferenciadas
para a proteção de cultivos, também investirá na capacitação das
cooperativas

promovendo

treinamentos

para

ajudá-las

no

desenvolvimento sustentável dos seus negócios.

O novo direcionamento do Programa Cooperar teve início em 2016,
quando a equipe de acesso ao mercado da BASF, juntamente com
as cooperativas agrícolas do Brasil, mapeou os desafios diários
para expansão do modelo cooperativista no agronegócio. Após o
levantamento das informações foram destacados os principais
pontos de melhoria para cada uma das cooperativas. Entre eles
estão a fidelização dos cooperados, sucessão de líderes e
gestores, além de ferramentas de comercialização.
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“A maior proximidade e constante alinhamento entre a BASF e as
cooperativas permite que somemos forças para vencer os desafios
do dia a dia e contribuir para a perenidade da cadeia cooperativista
agropecuária.

Na

última

safra

de

grãos,

as

cooperativas

agropecuárias do Brasil apresentaram um crescimento de 13% em
relação ao período anterior. Para auxiliar as cooperativas parceiras
da BASF a continuar com estes níveis de crescimento é preciso
entender que cada uma tem um desafio específico”, afirma
Gustavo Bastos Alves, gerente de Acesso ao Mercado da empresa.

Nesse sentido, o Programa Cooperar contempla também a
capacitação e desenvolvimento da equipe das cooperativas, por
meio de treinamentos e workshops que serão realizados pela
BASF em parceria com institutos de ensino e associações
nacionais e internacionais. Os treinamentos podem ser presenciais
ou à distância e oferecem conteúdos personalizados que abordam
desde política agrícola e economia financeira, até gestão de
pessoas e fidelização de cooperados.
“Acreditamos que podemos auxiliar as cooperativas parceiras da
BASF a terem ainda mais sucesso em suas atividades, por meio de
nossas

soluções

integradas

que

permitem

ganhos

de

competitividade, seja pelo incremento da produtividade no campo e
nos processos agroindustriais ou pela otimização de processos e
recursos. Por isso, é importante caminharmos juntos e assim
identificarmos da melhor forma as ações que podem ser colocadas
em prática”, afirma Gustavo.

Divulgação do programa Cooperar
O anúncio do novo modelo de negócio da BASF com as
cooperativas ocorreu durante o Encontro Cooperar no Pantanal Sul
Mato-grossense. Além de tratar dos negócios, os participantes
puderam desfrutar das paisagens pantaneiras e praticar suas
habilidades na pesca esportiva. Durante 5 dias, mais de 60
representantes das cooperativas de 10 estados brasileiros tiraram

dúvidas sobre a filosofia de trabalho da BASF com as cooperativas,
a evolução do Programa Cooperar e qual o papel de cada um para
o bom funcionamento do novo modelo.

Blog Agro BASF ajuda o produtor na tomada de decisão
Alinhada à necessidade dos produtores rurais em consumir
informações de qualidade, a BASF lançou o Blog Agro. O novo
canal traz conteúdos técnicos e didáticos em uma plataforma
intuitiva, abordando temas como pragas, doenças, plantas
daninhas e agrometeorologia em diferentes cultivos. Os materiais
produzidos são totalmente gratuitos e contam com a colaboração
de 5 especialistas, além de diversos estudantes de pós-graduação
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da USP.

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 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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