Informação de imprensa
BASF comemora os 10 anos de seu laboratório de
estudos ambientais e segurança alimentar
 O Laboratório Global de Meio Ambiente e Segurança Alimentar
(GENCS), localizado no Estado de São Paulo, é um dos três
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laboratórios existentes para estudos de resíduos em alimentos e
estudos ambientais da BASF no mundo.
 Mais de 500 ensaios e teste de campo e laboratório são
realizados a cada ano.
Guaratinguetá (SP), 21 de novembro de 2017 – Com o objetivo de
garantir a segurança do meio ambiente e dos alimentos para o
consumo da população mundial, a BASF, empresa química líder em
inovação, conta com três laboratórios globais de expertise em
segurança alimentar e estudos ambientais. Um deles é o Laboratório
Global de Meio Ambiente e Segurança Alimentar (GENCS), localizado
no Complexo Químico de Guaratinguetá (SP). Os outros dois
laboratórios ficam na Alemanha e nos Estados Unidos. A unidade do
Brasil comemora, hoje, os 10 anos de sua fundação.

Os estudos realizados no GENCS avaliam os resíduos de defensivos
agrícolas nos alimentos e o comportamento desses agroquímicos no
meio ambiente e são exigidos pelas autoridades regulatórias brasileiras
e internacionais para o registro de novos produtos e extensão de uso BASF S.A
para os já existentes.
“Ter uma estrutura própria para realização destes estudos gera uma
vantagem competitiva para a BASF, que consegue realizar um número
maior de testes e ensaios, com qualidade e em tempo recorde, a partir
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da expertise de nossas equipes locais. Esses processos são essenciais
para dar mais segurança aos agricultores que utilizam as soluções da
empresa e à população que consome os alimentos produzidos”, afirma
Alexandre

Marques

Ribeiro,

gerente

sênior

responsável

pelo

laboratório.

Em 10 anos do GENCS, já foram desenvolvidos mais de 5.000 ensaios
e testes de pesquisa em cerca de 50 cultivos, garantindo ao produtor a
segurança de comercializar seus cultivos no país e também exportá-los
aos mercados diversos. Durante esse período, o laboratório, que conta
com um time de 30 profissionais, recebeu R$ 11 milhões em
investimentos. A verba foi utilizada para melhorias nos processos de
infraestrutura, equipamentos e tecnologia.
“A BASF tem o compromisso permanente com a agricultura e com o
futuro sustentável. Investimos constantemente para expandir nosso
portfólio na área de proteção de cultivos e soluções que vão além,
contribuindo com a produção no campo, e trabalhamos para garantir
um alimento seguro, para que o produtor tenha a certeza de que
poderá comercializar seus cultivos dentro e fora do Brasil, e o
consumidor a segurança de desfrutá-los”, ressalta José Eduardo Vieira
de Moraes, Diretor Regulatório da BASF na América Latina.
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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