
                                                         
   

 

 
 
 
 
 

Sumitomo Chemical e BASF assinam acordo de colaboração para 

desenvolvimento de novo fungicida 

Tóquio, Japão, e Ludwigshafen, ALEMANHA – 14 de junho de 2017 – A Sumitomo 

Chemical e a BASF, duas das principais empresas químicas mundiais, anunciaram um 

acordo de colaboração para o desenvolvimento de um novo fungicida. O acordo reúne as 

habilidades de inovação das duas empresas para desenvolver um novo composto 

fungicida destinado aos produtores de todo o mundo. 

O composto, descoberto pela Sumitomo Chemical, demonstra alta eficácia no controle de 

doenças de plantas, incluindo aquelas que desenvolveram resistência a outros fungicidas 

disponíveis."Junto com a BASF, poderemos oferecer para um maior número de produtores 

a oportunidade de desfrutar dos benefícios deste novo fungicida, que desempenhará um 

papel importante no manejo da resistência das doenças mais difíceis de controlar. Por 

meio desta parceria, mostramos nosso compromisso com a produção agrícola 

sustentável", explicou Ray Nishimoto, Diretor Executivo e Representante da Sumitomo 

Chemical, durante a cerimônia oficial de assinatura na Alemanha. 

O fungicida será uma nova ferramenta para garantir produtividade nas culturas onde as 

opções de químicos são limitadas. "Os produtores querem lavouras saudáveis e querem 

atender, de forma sustentável, a crescente demanda de alimentos e fibras. Esta 

cooperação estratégica entre a BASF e a Sumitomo Chemical demonstra o compromisso 

das duas empresas no investimento em soluções para ajudar os produtores a gerenciar 

seus negócios", disse Markus Heldt, presidente da divisão de Proteção de Cultivos da 

BASF. 

As empresas planejam desenvolver, separadamente, formulações exclusivas com o novo 

composto, para complementar seus portfólios. A comercialização das respectivas 

formulações deverá começar após os registros e aprovação regulamentar pelas 

autoridades competentes. As apresentações dos dossiês de registros, nos principais 
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mercados, estão planejadas a partir de 2018. As empresas pretendem disponibilizar seus 

produtos no mundo todo. 

Os termos adicionais e condições do contrato não foram divulgados. 

 

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 112 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. 

Sobre a Sumitomo Chemical Company Limited 

Sediada em Tóquio, Japão, a Sumitomo Chemical é uma das principais empresas químicas 

japonesas, oferecendo mundialmente uma ampla gama de produtos nas áreas de petroquímicos, 

energia e materiais funcionais, químicos e materiais relacionados a TI, produtos de saúde e 

ciências agrícolas e produtos farmacêuticos. As vendas líquidas consolidadas da empresa para o 

exercício de 2016 foram de $ 2 trilhões de dólares. Para informações adicionais, visite o site da 

empresa www.sumitomo-chem.co.jp/english. 
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