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BASF apresenta programa de aceleração de startups 

na Campus Party  

 O AgroStart faz a gestão e aceleração de startups focadas no 

agronegócio  

 A Campus Party Brasil é considerada o principal evento 

tecnológico do ano  

São Paulo, 31 de janeiro de 2017 – A BASF, empresa química líder 

em inovação, estará presente na Campus Party, que ocorre em São 

Paulo entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro. O evento, que 

acontece há 10 anos no Brasil, espera receber mais de 80 mil 

pessoas e é considerado o maior festival do mundo em inovação, 

criatividade e empreendedorismo digital.  

Na Open Campus, como é conhecida a área gratuita e mais 

movimentada do evento, o gerente de Marketing Digital para a 

América Latina da BASF, Almir Araújo, participará do Workshop 

Startups & Makers - Ideias para empreender. Na ocasião, Almir 

falará sobre o AgroStart, programa que, em parceria com a ACE, 

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

agronegócio.  

“É uma satisfação fazer parte desse festival que promove a 

aproximação de grandes empresas, como a BASF, com jovens 

empreendedores que desejam captar oportunidades inovadoras de 

negócios. Acreditamos que o AgroStart tem potencial para ser 

considerado uma das opções desse público, não só por oferecer 

soluções voltadas para o agronegócio, mas também por contemplar 
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todo o processo necessário para que a startup possa validar e 

escalar o seu negócio”, destaca Almir Araújo, gerente de Marketing 

Digital para a América Latina da BASF.  

Os empreendedores interessados em participar do programa, que já 

está na 2º edição, precisam oferecer soluções que auxiliem a cadeia 

agrícola em cinco importantes desafios: gestão da lavoura, 

automação no campo, gestão de estoques, agricultura de precisão e 

rastreabilidade. Outras informações podem ser conferidas no site 

www.agrostart.basf.com.br.  

Sobre Workshop Startups & Makers - Ideias para empreender  

Onde: Pavilhão de Exposições do Anhembi  

Endereço: Avenida Olavo Foutoura, 1209, São Paulo-SP 

Data: 2 de fevereiro de 2017 

Horário: Das 18h15 às 19h45  

Site: http://brasil.campus-party.org/ 

 

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. 

 

Informações para a imprensa  

Manoela Machado - (11) 3147-7240 

Maria Braga – (11) 3147-7430 

Thiago Salles – (11) 3147- 7426 

basfagro@maquinacohnwolfe.com / www.maquinacohnwolfe.com/  
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