
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

Empresa americana do mercado de defensivos 
agrícolas genéricos investe na expansão de 

negócios no Brasil e quer ficar entre as 'Top 10' do 
setor
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Albaugh apoia 2º 
Congresso das 
Mulheres do 
Agronegócio
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Unidade industrial da Albaugh na cidade de Resende RJ: foco na expansão do mercado de defensivos 

genéricos. - Foto: 

São Paulo – Fundada nos Estados Unidos, em 1979, pelo empresário Dennis Albaugh, e 

atuante no Brasil há pouco mais de um ano, após a aquisição das empresas Atanor e 

Consagro, a Albaugh aposta no avanço dos defensivos agrícolas genéricos na 

agricultura brasileira. Com a execução de uma estratégia ousada nos próximos anos, e 

a meta de figurar entre as dez maiores empresas do setor de agroquímicos, a 

companhia americana apoia a realização do 2º Congresso Nacional das Mulheres do 

Agronegócio.

O evento acontece nos dias 17 e 18 deste mês no Transamérica Expocenter, na cidade 

de São Paulo, baseado no tema ‘Liderança Globalizada, Empreendedora e Integrada’. 

Segundo os organizadores, o objetivo do encontro é contribuir para a consolidação do 

espaço das mulheres na cadeia produtiva do agronegócio. A programação contempla 

15 workshops práticos e também a divulgação da pesquisa ‘Todas as Mulheres do 

Agronegócio’, realizada pela Abag – Associação Brasileira do Agronegócio.

Este ano, a Albaugh Brasil projeta elevar seu faturamento na casa de 50%, para US$ 230 

milhões, ante US$ 150 milhões de 2016. A companhia, sediada em São Paulo e com 

uma unidade fabril na cidade fluminense de Resende, produz fungicidas, acaricidas, 

herbicidas e inseticidas. Globalmente, a Albaugh está presente em países da Europa e 
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da Ásia, nos Estados Unidos, México, Brasil e na Argentina. Emprega cerca de 3 mil 

pessoas no mundo e 150 no País.

Um artigo publicado recentemente, no site da entidade Crop Life Internacional, 

menciona a Albaugh entre as empresas com potencial para ocupar o ranking das dez 

maiores do mercado de agroquímicos, após a conclusão dos processos de fusão 

envolvendo companhias líderes mundiais do setor. O texto é assinado pelo editor Eric 

Sfiligoj, das revistas Crop Life e Crop Life Iron, e tem como fonte um estudo 

apresentado na Cúpula Comercial Global AgriBusiness, realizada este ano em Las Vegas 

(EUA).

De acordo com o diretor comercial da Albaugh Brasil, Paulo Tiburcio, a Albaugh adota 

globalmente políticas de recursos humanos que incentivam o desenvolvimento de 

carreiras e a presença de mulheres em postos de liderança. 

1 Atletismo: Brasil 
conquista dez 
medalhas em 
Santiago. 

2 Menor morto em 
acidente no 
Mário Raiter será 
sepultado hoje, 

3 MT: Advogado 
tem braço 
arrancado 
durante 

4 Prefeitura de 
Sorriso terá 
ponto facultativo 
na próxima 

5 Queda de avião 
sobre casa deixa 
três mortos em 
Rio Preto

6 Normalidade 
marca retorno 
dos 
trabalhadores 

7 Sorriso: PC 
cumpre 
mandado de 
prisão contra 

8 Sorriso: 
Bombeiros 
atendem 
acidente que 

Mais Lidas em Cidades 

1 Homem é 
encontrado 
morto na zona 
rural de Vila Rica 

2 Segunda Turma 
do STF determina 
recolhimento 
noturno de Eike 

Últimas em Cidades 
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Artes

Algumas criações 
de bons artistas

Variedades

Teorias: 
Meteorito acabará 
com o mundo em 
23 de setembro

Internet

Fotoramio, um 
espetacular 
editor de imagens 
online e gratuito

Mangás e Animes

Alguns dos 
momentos mais 
hilários dos 
Simpsons

Música

Ariana Grande 
desmente calvicie 
exibindo cabelos 
crespos

Personalidades

Os 23 atores de 
séries mais bem 
pagos

Variedades

18 coisas que só 
sabem quem tem 
irmãos

Saúde e Bem Estar

As mulheres 
amam sapatos, 
mas que 
cuidados 
devemos ter ao 
escolhê-los?

3 Turma do STF 
rejeita recurso e 
mantém 
condenação de 

4 Polícia Civil 
prende dono por 
comercializar 
drogas em 

5 Voluntários 
constroem casas 
para famílias 
carentes com 

6 Cássio Cunha 
Lima envia MP do 
Refis para sanção 
presidencial

7 Exposição 
mostrará a 
versatilidade da 
madeira nativa 

8 Homem é 
encontrado 
morto na zona 
rural com tiros na 
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SOBRE FALE CONOSCO PRIVACIDADE ENVIE MATÉRIAS
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