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Informação de imprensa 
 

 

BASF apresenta o programa AgroStart na Feira do 

Empreendedor do Sebrae 

 O AgroStart faz a gestão e aceleração de startups focadas no 

agronegócio  

 A Feira do Empreendedor do Sebrae-SP conta com palestras 

voltadas a um público que deseja empreender   

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017 – A BASF, empresa química 

líder em inovação, estará na sexta edição da Feira do Empreendedor 

do Sebrae, que ocorre entre os dias 18 a 21 de fevereiro, na cidade 

de São Paulo. O evento, que espera receber 150 mil pessoas, conta 

com palestras voltadas a um público que tem interesse em abrir o 

próprio negócio ou quer expandir a sua empresa. 

O gerente de Marketing Digital para a América Latina da BASF, Almir 

Araújo, participará do segundo dia da Feira do Empreendedor, na 

apresentação Oportunidades, novos mercados e cases de 

startups inovadoras: nanotecnologia, biotecnologia, agrotech e 

saúde. Na discussão, Araújo falará sobre o AgroStart, programa que 

faz a gestão e aceleração de startups focadas em soluções para o 

agronegócio em parceria com a ACE, considerada uma das 

melhores aceleradoras da América Latina. 

“Produtores e empresas estão sempre em busca de soluções para 

facilitar e aprimorar o trabalho nas lavouras. Agora, além das 

companhias tradicionais, as startups também se voltam para o 

agronegócio. O AgrosStart representa um ótimo programa para os 
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empreendedores que desejam captar oportunidades inovadoras de 

negócios”, comenta Almir Araújo.  

As startups que quiserem participar do programa de aceleração 

devem oferecer soluções em pelo menos um dos cinco desafios: 

gestão da lavoura, automação no campo, gestão de estoques, 

agricultura de precisão e rastreabilidade. Confira outras informações 

do AgroStart no site www.agrostart.basf.com  

Sobre Feira do Empreendedor do SEBRAE-SP 

Quando: de 18 a 21 de fevereiro de 2017 

Horário: Das 10h às 21h 

Onde: Parque de Exposições Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1029, São 

Paulo, SP 

Site: http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/ 

 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

Com vendas de mais de €5.8 bilhões em 2015, a Divisão de Proteção de Cultivos 

da BASF oferece soluções inovadoras em proteção de cultivos, tratamento de 

sementes e controle biológico, bem como inovações no gerenciamento de 

nutrientes e saúde da planta. Seu portfólio inclui também produtos para gramado e 

plantas ornamentais, controle de pragas e saúde pública. A Divisão de Proteção 

de Cultivos da BASF é uma líder inovadora e aliada dos agricultores na proteção e 

melhoria de produtividade das culturas, o que lhes permite produzir alimento de 

alta qualidade de forma mais eficiente. Ao oferecer novas tecnologias e 

conhecimento, a Divisão de Proteção de Cultivos da BASF apoia os produtores a 

construírem uma vida melhor para si mesmos, suas famílias e comunidades. Mais 

informações podem ser obtidas no site 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. 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 
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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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