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Informação de imprensa 
 

 

BASF participa do 2° Fórum das Cooperativas 

Agropecuárias 

 

 Empresa apresentará Caso de Sucesso de suas soluções para 

os diferentes negócios das Cooperativas  

São Paulo, 2 de abril de 2017 – A BASF, empresa química líder em 

inovação, estará na segunda edição do Fórum das Cooperativas 

Agropecuárias, que ocorre nos dias 3 e 4 de abril, em São Paulo. O 

evento tem o objetivo de discutir os principais entraves para o 

crescimento sustentável e de volume de negócios das maiores 

cooperativas do país. 

 

As cooperativas são responsáveis por quase 50% do PIB agrícola, 

além de empregarem cerca de um milhão de pessoas. Segundo o 

Censo Agropecuário do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), 48% de tudo que é produzido no país passa por uma 

cooperativa. 

 

“Nossa troca de experiências com cooperativas agroindustriais nos 

permitiu construir soluções inovadoras em outros segmentos da 

BASF, como o de nutrição e tintas imobiliárias. Além disso, esta 

parceria contribui cada vez mais para o desenvolvimento de novas 

tecnologias no setor e para o crescimento sustentável dos 

principais players do mercado”, diz Gustavo Bastos, gerente de 

Acesso ao Mercado da BASF.  
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No primeiro dia do evento, as lideranças da BASF e das 

cooperativas participarão da discussão sobre Mudanças 

Estruturais na Distribuição de Insumos Agrícolas no Brasil e 

os desafios para as Cooperativas. A empresa também 

apresentará, no segundo dia do Fórum, um caso de sucesso das 

soluções BASF para os diferentes negócios do cooperativismo 

agrícola.  

 

Sobre Fórum das Cooperativas Agropecuárias 

Onde: Maksoud Plaza Hotel  

Endereço: R. São Carlos do Pinhal, 424 - Bela Vista  

Data: 3 e 4 de abril  

Site: http://www.informagroup.com.br/fca/pt  

 

Sobre a Divisão de Proteção de Cultivos 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. A divisão de Proteção de Cultivos da BASF 

trabalha com agricultores, profissionais agrícolas e especialistas em manejo de 

pragas para ajudar a tornar isso possível. Com a cooperação desses parceiros, a 

BASF é capaz de sustentar um robusto pipeline de P&D, um portfólio inovador de 

produtos e serviços e equipes de peritos no laboratório e em campo para apoiar 

nossos clientes no sucesso dos seus negócios. Em 2016, a divisão de Proteção 

de Cultivos da BASF gerou vendas de mais de € 5,6 bilhões. Para obter mais 

informações, visite-nos em 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. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 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 Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. 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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