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Albaugh apoia 2º Congresso das Mulheres do Agronegócio 

Congresso

Empresa americana do mercado de defensivos agrícolas genéricos 

investe na expansão de negócios no Brasil

Empresa americana do mercado de defensivos agrícolas genéricos 

investe na expansão de negócios no Brasil e quer ficar entre as ‘Top 

10’ do setor

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 
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Concentração na oferta de animais de cocho e 

reduç...

Soja: Mercado em alta. Oferta & Demanda em 

números...

Soja, por AgResource Brasil: Posicionamento 

dos Fu...

Argentina deve terminar o ano com estoque 

recorde ...

USDA reporta a venda de 131 mil toneladas 

de soja ...

Plantio de soja em 2017/18 deve crescer pela 

12ª s...

Com foco na colheita nos EUA e nas chuvas 

no Brasi...

Cerca de 4 a 6 mi ha estão alagados e 1,8 mi 

ha es...

Clima: Chuvas atrasam colheita do trigo no 

Sul do ...

Preços dos fertilizantes depende da China

Especialista da Massey Ferguson explica a 

importân...

Açúcar na União Europeia será chave para 

definição...

TRIGO/CEPEA: Comprador se afasta do 

mercado e trav...

Novo Laboratório de Nematologia completa o 

Portfól...

Kepler Weber chega ao mercado caribenho

Argentina vai exportar trigo ao México pela 1ª 

vez...

Próxima safra de grãos deve ficar entre 224 e 

228 ...

Produtores americanos devem aumentar área 

de milho...

Soja abre a semana com perdas

Mercado está “bão demais” para suinocultores 

minei...

Mapa fará seminário com servidores para 

debater mu...

JBS já tem mais de R$ 730 milhões 

bloqueados em Ma...
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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 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. 
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Concessionária aproveita "fôlego" no mercado 
e ofe...

Apenas 3% de trechos de rodovias em Mato 
Grosso sã...

PGE obtém liminar e empresa do grupo de 
Joesley Ba...

Após redução do ICMS sobre produção de 
suínos, Est...

FALTA DE CHUVA AINDA PREOCUPA 
PRODUTORES DE SOJA

COMISSÃO NO SENADO PODE VOTAR NA 
QUARTA AUTORIZAÇÃ...

ASSEMBLEIA DISCUTE PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO FUNDIÁ...

GOVERNO ANUNCIA MANUTENÇÃO DA 
ALÍQUOTA DO ICMS PAR...

SOJA INICIA PREGÃO COM LIGEIRAS 
ALTAS EM CHICAGO

ECONOMIA: Fartura de grãos, com oferta 
bem distrib...

Chuva prejudica colheita do trigo no RS

Milho melhora levemente posição na CBOT 
com aposta...

FMI melhora novamente as projeções de 
crescimento ...

Café: Cotações do arábica sobem cerca de 
150 pts n...

Em setembro, IBGE prevê safra de grãos 
30,3% super...

Dólar opera em queda, aguardando ata do 
Fed

Exportações do agronegócio mineiro mantêm 
ritmo de...

Após quedas recentes, soja inicia pregão 
desta 3ª ...

Exportações de carne bovina brasileira têm 
alta de...

Leite: Preços pagos ao produtor em baixa

Cafés importados com valor agregado têm 
preço médi...

Suinocultura: Exportações devem favorecer 
Minas Ge...

Clima: Previsão ainda é de temporais para o 
Sul do...

Trading coreana enfrenta gigantes agrícolas 
no Bra...

mpostos sobre alimentos penalizam a 
população mais...

Cadeia produtiva do algodão orgânico debate 
estrat...

Anvisa inclui 2,4-D e glifosato no Programa de 
Aná...

ECONOMIA I: Fartura de grãos, com oferta 
bem distr...

Ourofino Agrociência obtém novo nível de 
separação...

Lista de produtos com direito a desconto no 
Pronaf...

Expectativa de melhores negócios na semana 
naciona...

Desempenho do frango vivo (SP) na 1ª 
semana de out...

Albaugh apoia 2º Congresso das Mulheres do 
Agroneg...

Vazio sanitário do algodoeiro chega ao 
restante de...
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RS: Nova frente fria avança no Estado nesta 
quarta...

Mais de 50% da área dos imóveis em Mato 
Grosso é p...

COM ESTIAGEM, CAI NÚMERO DE ABATES 
EM MATO GROSSO ...

VENDAS DA ÚLTIMA SAFRA DE SOJA 
CHEGAM A 93% EM MT;...

EM DIA TÉCNICO, SOJA RECUA MAIS DE 5 
PONTOS EM CHI...

PLANTIO DA SOJA CONTINUA ATRASADO 
EM MATO GROSSO, ...

Venda cresce, e estoque da indústria de 
máquina ag...

Governo de Minas Gerais quer fortalecer e 
ampliar ...

Consumo de cafés especiais cresce e gera 
demanda p...

Produção de alho deve crescer 10% em 2017

Mercado brasileiro já pode exportar carne 
bovina e...

Importação de soja dos EUA pela China deve 
atrasar...

Federarroz avalia que estudo da Conab sobre 
arroz ...

INTERNACIONAL: Brasil contesta plano 
europeu para ...

CEO da Monsanto diz que preocupação do 
Cade sobre ...

Chuvas excessivas atrasam plantio do arroz 
no RS e...

Segundo cientista político, candidatos da 
centro-d...

Composto orgânico controla doença do 
tomateiro

Mercados acionários chineses atingem 
máxima de 21 ...

Mercado de açúcar encerra 1ª semana de 
outubro em ...

Café: Bolsa de Nova York dá sequência aos 
ganhos d...

Dólar sobe nesta segunda-feira

Quanto trigo vai faltar no Brasil na temporada 
201...

Abimaq prevê manutenção das vendas em 
2018

Agricultura de Precisão reduz custos na 
lavoura

Semana será de forte instabilidade no Rio 
Grande d...

Estância do Bolso comemora aumento de 
30% no fatur...

SOJA: MERCADO INICIA A SEMANA COM 
LIGEIRAS PERDAS,...

FAMATO COBRA A CRIAÇÃO DE VARAS 
ESPECIALIZADAS DO ...

MUTUM CRIA GRUPO TÉCNICO FOCADO 
EM MOSCA BRANCA E ...

PRODUÇÃO DE TRIGO JÁ É REALIDADE 
EM MATO GROSSO

CONAB FAZ NOVOS LEILÕES DE MILHO 
EM MATO GROSSO

Soja: Mercado inicia a semana com ligeiras 
perdas,...

Perdas causadas pelo percevejo-marrom 
podem ser mi...

Página 3 de 4Elena santos: Albaugh apoia 2º Congresso das Mulheres do Agronegócio

10/10/2017http://elenaaparecida.blogspot.com.br/2017/10/albaugh-apoia-2-congresso-das-mulher...



Comissão de Mudanças Climáticas discutirá 

agricult...

SOJA/CEPEA: Exportação limita quedas no 

Brasil

Menor intervalo na aplicação de fungicidas vai 

aum...

Soja fecha semana em alta nos EUA

Investimentos globais podem migrar de ações 

para c...

Levantamento da Anfavea mostra aumento 

nas vendas ...

Brasil deve produzir menos soja em 2017/18, 

mas me...

Com água do mar e luz solar, fazendas 

cultivam ali...

44ª reunião do Comitê de Segurança 

Alimentar, em R...

MERCOSUL-UE: Negociação frustrada na 

propriedade i...
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Elena Santos 

Seguir 122

Sou Elena Aparecida 

Dos Santos, gosto da 

natureza, sou formada 

em Artes e em Gestão 

em agronegócio, 

Pretendo me 

especializar em 

Produção Agricola, 

pois o mundo e sua 

super população 

precisa comer e temos 

que fazer algo para 

matar a fome.

Visualizar meu perfil 

completo
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Tema Janela de imagem. Tecnologia do Blogger. 
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