Informação de imprensa
Bosch e BASF firmam joint venture para o desenvolvimento de
soluções digitais no setor agrícola
◼ Agricultores irão se beneficiar das soluções agronômicas digitais e
automatizadas
◼ Inovações digitais aceleradas promovem a agricultura de precisão,
eficiência de recursos e sustentabilidade
◼ Primeiro lançamento da joint venture será realizado no Brasil, seguido
pela Europa e América do Norte

Stuttgart, Colônia, Alemanha, 12 de novembro de 2020 - A Bosch e a BASF
Digital Farming assinaram um acordo de joint venture (JV) 50/50 para
comercializar soluções agrícolas inteligentes. O acordo da JV foi assinado em
10 de novembro de 2020 e será seguido pela fundação de uma nova empresa
com sede em Colônia, que será estabelecida no primeiro trimestre de 2021. A
criação da JV está sujeita à aprovação das autoridades antitruste competentes.
Ambas as partes concordaram em não divulgar os detalhes financeiros.
A Bosch traz para a JV uma grande capacidade em hardware e software, bem
como em serviços digitais. A BASF Digital Farming com xarvio™ Digital Farming
Solutions oferece uma ferramenta automatizada para as tomadas de decisões
agronômicas específicas no campo, em tempo real, para o manejo de plantas
daninhas. Assim, os agricultores recebem orientação sobre como produzir de
forma mais sustentável.
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Ao combinar a experiência de ambas as empresas, com soluções de hardware e
software modernos, os agricultores terão maior facilidade e conveniência na adoção
das soluções digitais.
Pulverizar e economizar
“Ao associar os implementos agrícolas usando sensores de alta tecnologia,
softwares inteligentes e produtos digitais, podemos tornar a agricultura do
amanhã mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais sustentável”, disse Andrew
Allen, responsável mundial da Divisão de Veículos Comerciais e Off-Road do
grupo Bosch.
“As duas empresas estão empenhadas em investir tempo e recursos em
atividades conjuntas que levarão ao desenvolvimento de novas tecnologias
sustentáveis de precisão que melhoram as práticas e os resultados agrícolas”,
disse Vincent Gros, presidente da Divisão de Soluções para Agricultura da
BASF.
Os dois primeiros produtos a serem lançados serão uma versão do sistema
Intelligent Planting Solution (IPS), com inteligência digital aprimorada para
semeadura e recomendação da necessidade de fertilizantes, e o Smart
Spraying, que combina a tecnologia de sensor de câmera da Bosch e o software
com a plataforma xarvio™ para otimização de recursos nos cultivos. Os dois
produtos foram testados em condições reais a campo. Essas práticas inovadoras
de agricultura digital de precisão possibilitam a otimização de recursos, apoiando
os agricultores e o meio ambiente.
A tecnologia Smart Spraying, por exemplo, apresenta uma otimização de até
70% nos volumes de herbicida no estágio experimental. A solução deverá ser
lançada com um número limitado de máquinas em 2021.
Para mais informações sobre a parceria da BASF e Bosch visite LINK.

Sobre xarvio™ Digital Farming Solutions; a marca global de Agricultura Digital da BASF
xarvio™ está na liderança da transformação digital da agricultura, otimizando a produção agrícola. xarvio™
oferece soluções digitais, baseadas em uma marca global líder em modelos de cultivos, que fornece
recomendações agronômicas específicas por talhão, permitindo que os agricultores produzam de maneira
mais eficiente e sustentável. As soluções xarvio™ SCOUTING, FIELD MANAGER e HEALTHY FIELDS estão
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sendo usadas por agricultores em mais de 100 países em todo o mundo. O FIELD MANAGER é usado por
36 mil agricultores (em uma área de mais de 3 milhões de hectares) em 15 países, e o SCOUTING é usado
por mais de 2.4 milhões de agricultores em 120 países. Para mais informações, visite www.xarvio.com.br e
siga-nos no YouTube, Facebook e Instagram.

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.

Sobre o Grupo Bosch
Em 2019, o Grupo Bosch completou 65 anos de Brasil – uma história de sucesso que se iniciou em 1954 na
cidade de São Paulo. Atualmente o Grupo Bosch emprega no país cerca de 8.000 colaboradores e registrou,
em 2019, um faturamento líquido de R$ 5,2 bilhões com a oferta de produtos e serviços para os setores
Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. As
operações do grupo na América Latina empregam cerca de 9.400 colaboradores que contribuíram para gerar
um faturamento de R$ 6,5 bilhões, incluindo as exportações e vendas das empresas coligadas. Para mais
informações: www.bosch.com.br, www.bosch-press.com.br, www.twitter.com/bosch_brasil.
O Grupo Bosch é um líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa emprega cerca de
400.000 colaboradores em todo o mundo (posição de 31 de dezembro de 2019). A empresa gerou vendas de
77,7 bilhões de euros em 2019. As operações do Grupo estão divididas em quatro setores de negócio:
Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. Como
uma empresa líder em IoT, a Bosch oferece soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes,
mobilidade e indústria conectadas. A empresa busca por uma mobilidade sustentável, segura e fascinante e
utiliza sua expertise em sensores, software e serviços, assim como sua própria nuvem de IoT para oferecer
aos seus consumidores conectados múltiplas soluções a partir de uma única fonte. O objetivo estratégico do
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Grupo Bosch é disponibilizar inovações para uma vida conectada com produtos e soluções que contêm
inteligência artificial (IA) ou que foram desenvolvidos ou fabricados por meio da IA. Com isso, a Bosch
aprimora a qualidade de vida em todo o mundo com produtos e serviços inovadores concebidos para fascinar
e, com isso, cria "Tecnologia para a Vida". O Grupo Bosch é composto pela Robert Bosch GmbH e cerca de
440 subsidiárias e empresas regionais presentes em aproximadamente 60 países. Incluindo os
representantes de vendas e serviços, a rede global de produção, engenharia e vendas da Bosch abrange
quase todos os países do mundo. A base para o crescimento futuro da organização é sua força inovadora. A
Bosch emprega 72.600 colaboradores na área de pesquisa e desenvolvimento em 126 localidades em todo
o mundo, bem como cerca de 30 mil engenheiros de software. Mais informações:

www.bosch.com,

www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse
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