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Informação de Imprensa   

BASF reforça compromisso com agricultores no Congresso 

ANDAV 2019 

■ Agrega, programa de relacionamento com o agricultor,  completa um ano 

■ Soluções BASF para um manejo eficiente são destaques no evento 

São Paulo (SP), 09 de agosto de 2019 – A BASF participa pelo nono ano 

consecutivo do Congresso ANDAV (Associação Nacional dos Distribuidores de 

Insumos Agrícolas e Veterinários), que ocorre entre os dias 12 e 14 de agosto, em 

São Paulo.   

Com objetivo de fortalecer o relacionamento com agricultores, a BASF destaca a 

relevância do programa Agrega que comemora o seu primeiro ano em 2019 e 

oferece vantagens em soluções e serviços contribuindo para o legado do 

agricultor. Além desta plataforma, a empresa leva ao evento seu portfólio de 

soluções para o manejo eficiente de doenças, pragas e plantas daninhas de 

importantes cultivos.  

Por meio do acúmulo de pontos na compra de soluções BASF, agricultores 

podem resgatar amplo catálogo de serviços e produtos na plataforma. Dentre os 

serviços mais resgatados desde lançamento do Agrega, estão o AgroClima Pro, 

ferramenta de agrometeorologia com um portfólio variado de funções, 

treinamentos, consultorias, e outros serviços que contribuam para o sucesso do 

agricultor.   

“Com um ano de Agrega, reiteramos nesta edição do Congresso Andav nosso 
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compromisso em oferecer soluções adequadas às necessidades dos diferentes 

perfis de agricultores, contribuindo cada vez mais para a produtividade e 

longevidade de seus negócios.” comenta Mario Lavacca, gerente sênior de 

Acesso ao Mercado e Gestão de Clientes da BASF.  

Agricultores que quiserem fazer parte do Agrega precisam se cadastrar no site 

www.agrega.basf.com.br e comprar soluções BASF nas revendas agrícolas e 

cooperativas credenciadas no programa.  

Agricultura Digital 

xarvio™ é a plataforma de agricultura digital da BASF que oferece ferramentas 

para o manejo eficiente das lavouras com maior assertividade e economia. 

Durante o Congresso Andav, a tecnologia será apresentada na Startup Zone, 

área dedicada às soluções tecnológicas para o agronegócio, onde participantes 

poderão conhecer todas soluções de xarvio™. Um exemplo é o Field Manager, 

sistema de monitoramento que identifica a localização e a quantidade de plantas 

daninhas nas lavouras. Os visitantes também poderão conhecer o Scouting, 

aplicativo gratuito que identifica plantas daninhas, doenças e analisa danos 

foliares.  

Serviços: 

Data: 12 a 14 de agosto  

Horário: 09h às 20h 

Local: Transamerica Expo Center (São Paulo/SP) 

 

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 o pensamento inovador e a ação realista para criar ideias reais que funcionam - para 

agricultores, sociedade e o planeta. Em 2018, nossa divisão gerou vendas de 6,2 bilhões de euros. 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 122 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 
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Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. 

As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American 

Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 
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