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Informação de Imprensa 

 

Programa Agrega comemora primeiro ano com vantagens para 

os agricultores  

■ Agricultores podem acumular pontos a cada compra de soluções BASF 

elegíveis ao programa 

São Paulo, 01 de agosto de 2019 – Fortalecendo o relacionamento com os 

agricultores, o programa Agrega da BASF oferece vantagens exclusivas no 

aniversário de um ano. Até o dia 5 de agosto, os agricultores podem realizar 

resgates com descontos de até 50%.  

Em serviços, os benefícios podem alcançar até 50%. O Agroclima PRO BASF, 

ferramenta de agrometeorologia com um portfólio variado de funções, está com 

20% de desconto na assinatura anual. Produtos selecionados estão com 

descontos de 5% a 30% (itens como eletrodomésticos, celulares e eletrônicos). O 

frete é gratuito durante o período. 

Acesse o site do Agrega e confira todas as condições especiais para resgatar  

produtos para toda a família e serviços  que contribuam com o legado do 

agricultor.  

Programa Agrega 

Ao adquirir Soluções BASF e participar de campanhas e eventos da empresa, os 

agricultores acumulam pontos e podem resgatar um amplo catálogo de serviços e 

soluções. Destaque para treinamentos e consultorias que têm como objetivo 
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ajudá-lo na gestão da sua lavoura, contribuindo, assim, com a longevidade do 

negócio. 

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 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 

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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