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Informação de imprensa 

Mudanças na área de Nutrição e Saúde da BASF na 
América Latina 

 Camila Lourencini assume a gerência de Vendas de 
Ingredientes Aromáticos para a América Latina 

 André Crivelari da Silva ocupa o novo cargo de gerente de 
Vendas de Nutrição Animal para a região da América Latina 

A BASF, empresa química líder em inovação, começa 2017 com 

mudanças na área de Nutrição e Saúde na América Latina. Desde 

dezembro, Camila Lourencini está no cargo de gerente de Vendas de 

Ingredientes Aromáticos para a América Latina, enquanto André 

Crivelari da Silva passou a ocupar a gerência de Vendas de Nutrição 

Animal também para a América Latina. 

Formada em Administração de Empresas pelo Insper e com Master 

em Marketing pela ESPM, Camila entrou na BASF em 2007 e já 

passou por diferentes áreas. A executiva passou pela gerência de 

Marketing de Inovação da área de Tintas Decorativas da BASF e 

também ocupou o cargo de Gerente de Inovação e Estratégia do 

Time de Indústria de Construção da América do Sul. No último cargo, 

Camila era responsável pela gestão dos dois protótipos vivos da 

BASF: a CasaE e a Casa Econômica. 

Já Crivelari iniciou sua carreira na BASF em 2005 na área de 

Marketing de Home Care & Tecnologias de Formulação para a 

América do Sul. Formado em Administração de Empresas pela 

UniFEI e com MBA em Gestão Estratégica de Mercado pela FGV, o 

executivo possui experiencia em diversos segmentos da indústria, 
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desde construçao civil até proteção de cultivos e ocupou o cargo de 

coordenador especializado no negócio de Nutrição Animal da BASF 

para a América do Sul.  

A expectativa de ambos é alinhar as necessidades e tendências do 

cliente BASF com o potencial altamente inovador do portfólio da 

empresa. 

 
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. Os 112 mil colaboradores do Grupo BASF trabalham para contribuir para o 

sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e quase todos os 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 € 70 bilhões em 2015. 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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