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Informação de imprensa  

BASF lança serviço de agrometeorologia em parceria 

com Climatempo 

 O Agroclima PRO BASF levará informação com boletins meteorológicos 

personalizados para cada região e cultivo 

 

São Paulo, 13 de agosto de 2018 - O Agroclima PRO BASF é um novo serviço 

de agrometeorologia que auxilia os agricultores a terem mais eficiência nas 

lavouras. A plataforma oferece previsão do tempo combinada com orientações 

agronômicas para uma maior assertividade e agilidade nos trabalhos de campo. A 

novidade é uma parceria da BASF com a Climatempo, primeira empresa de 

meteorologia privada do país e referência no segmento há 30 anos. 

O serviço oferece previsão do tempo de curto e médio prazo e de clima no longo 

prazo, com antecedência de 72 horas, 15 dias e a tendência para os próximos 

seis meses. Por meio de uma ampla rede de estações agrometeorológicas, os 

boletins gerados são personalizados para cada região e cultivo, facilitando o 

planejamento da safra, a redução de custos e os ganhos em produtividade.  

Dados das estações da BASF, imagens de satélites e balanço hídrico compõem 

as informações analisadas pelo AgroClima PRO BASF. A plataforma online será 

uma aliada do agricultor já que oferece orientações do momento certo para o 

plantio e a colheita, além de indicações do manejo fitossanitário mais indicado 

para as lavouras.   

http://www.basf.com/
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“Esta parceria com a Climatempo reforça o nosso compromisso em continuar 

trabalhando em estreita colaboração com os agricultores para antecipar suas 

necessidades e apoiá-los no campo. O Agroclima PRO BASF é uma plataforma 

robusta que, em conjunto com outras soluções e serviços da BASF, tem como 

objetivo auxiliar  o agricultor na obtenção de uma produção sustentável e de longo 

prazo”, comenta Antônio Cesar Azenha, gerente sênior de Marketing de Cultivos 

da BASF.    

“A união de expertise da Climatempo com a BASF nos permite ampliar a base de 

dados do AgroClima PRO para oferecer informações ainda mais assertivas ao 

produtor. Temos investido em uma atuação multicanal do produto, apostando em 

uma comunicação direta pelo WhatsApp e também em rodadas de encontro país 

afora para conseguir entregar informação ao produtor quando ele mais precisa: na 

hora do planejamento e da tomada de decisão”, João Castro, gerente de Produto 

Agroclima PRO. 

A plataforma está disponível para os agricultores a partir de hoje. Para mais 

informações sobre o AgroClima PRO BASF, clique aqui.  

BASF Agricultura Digital  

A iniciativa faz parte da estratégia de Agricultura 4.0 que vem sendo 

implementada em toda a América Latina para oferecer soluções digitais aos 

agricultores e outros profissionais do agro. A BASF estimula a cocriação e investe 

em parcerias com startups através do AgroStart e empresas do setor no 

desenvolvimento de ferramentas que contribuem para a longevidade das cadeias 

produtivas. 

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 da agricultura, especialistas no controle de doenças, 

insetos, plantas daninhas e outras pragas, é o nosso papel ajudar a tornar isso possível. É por isso 

que investimos em P&D e em um amplo portfólio, que inclui sementes e traits, proteção química e 

biológica de cultivos, manejo do solo, saúde das plantas, controle de pragas urbanas e rurais, 

além de soluções digitais. Com equipes de especialistas em nossos laboratórios, fábricas, 

escritórios e campo, nós conectamos pensamentos inovadores com a realidade para criar 

https://bit.ly/2M0G2pQ
https://www.youtube.com/watch?v=5jBmAwC3sAc
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soluções que funcionam na prática para os agricultores, a sociedade e o ambiente. Em 2017, 

nossa divisão gerou vendas de € 5,7 bilhões. Para mais informações, visite 

www.agriculture.basf.com/br/pt ou em qualquer um dos nossos canais de mídia social. 

 

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. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 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 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. 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   

Sobre a Climatempo 

Com solidez de 30 anos de mercado e fornecendo assessoria meteorológica de qualidade para os 

principais segmentos, a Climatempo é sinônimo de inovação. Foi a primeira empresa privada a 

oferecer análises customizadas para diversos setores do mercado, boletins informativos para 

meios de comunicação, canal 24 horas nas principais operadoras de TV por assinatura e 

posicionamento digital consolidado com website e aplicativos, que juntos somam 20 milhões de 

usuários mensalmente.  

Em 2015, passou a investir ainda mais fortemente em tecnologia e inovação com a instalação do 

LABS Climatempo no Parque Tecnológico de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O 

LABS atua na pesquisa e no desenvolvimento de soluções para tempo severo, energias 

renováveis (eólica e solar), hidrologia, comercialização e geração de energia, navegação interior, 

oceanografia e cidades inteligentes.  

Atualmente, a Climatempo é a principal empresa de consultoria meteorológica do país e possui 

serviços especializados para atender mais de 22 segmentos da economia. O Grupo é presidido 

pelo meteorologista Carlos Magno que, com mais de 35 anos de carreira, foi um dos primeiros 

comunicadores da profissão no país.  

 

                       

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 

Roberta Silveira - (11) 3147- 7430 

Manoela Machado – (11) 2039 3456 / 3147- 7240 

basfagro@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com/  

 

http://www.agriculture.basf.com/br/pt
http://www.basf.com/
mailto:basfagro@maquinacohnwolfe.com
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Tayane Scott – (11) 3465-5877 

Wesley Souza – (11) 3465-5874 

tayane@linhascomunicacao.com.br 

wesley@linhascomunicacao.com.br 

https://www.linhascomunicacao.com.br/ 
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