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Presidente da Nutrien fala de tecnologia no agro em evento da USP  

 

Encontro online e gratuito, organizado pelo ECar, é aberto para todos os interessados 
e abordará necessidade de profissionais ágeis e conectados no setor  

 
São Paulo (SP) – Responsável por mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o agronegócio 
demanda profissionais cada vez mais conectados, que acompanhem as tendências de digitalização do setor 
e desenvolvam soluções inteligentes e sustentáveis que permitam que o país continue alcançando recordes 
na produção de grãos. Com esse mote, André Dias, presidente da Nutrien Soluções Agrícolas na América 
Latina, apresenta o talk show "Carreira em tecnologia ou em agro? Você pode ter as duas”, dia 8 de abril, às 
17h, no YouTube.  
 
Organizado pelo ECar - Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da Universidade de São Paulo (USP), o 
evento online será mediado pela jornalista, Maria Tereza Gomes e é aberto para todos os interessados, não 
apenas estudantes da universidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link. 
 
“A tecnologia tem se mostrado essencial há anos para o agronegócio, especialmente quando colocamos o 
meio ambiente no centro do debate. Especialmente neste último ano, as inovações foram essenciais para 
ajudar os produtores se preparar para as adversidades e a enfrentar os impactos no setor. Por isso, 
precisamos de profissionais ágeis e conectados, que saibam trabalhar com projeções, dados e indicadores, e 
que atuem como transformadores”, explica André Dias. 
 
SERVIÇO 
 
"Carreira em tecnologia ou em agro? Você pode ter as duas” 
Dia: 8 de abril 
Hora: 17h 
Onde assistir: https://www.youtube.com/c/ECarUSP/  
 
 
Sobre a Nutrien 
No Brasil, a Nutrien Soluções Agrícolas é uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas, 
desenvolvendo a maior e melhor plataforma de soluções agrícolas para oferecer produtos e serviços de 
forma integrada, ágil, mais sustentável e conectada às tendências e às necessidades dos agricultores. A 
empresa está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, com 24 lojas, operando em mais de 
500 municípios e com um quadro de mais de 200 consultores técnicos, além de 2 fábricas de produção de 
sementes, 4 misturadores e 1 fábrica de nutricionais. E continua em plena expansão dos seus negócios para 
outras regiões. O compromisso da Nutrien com inovação, segurança, tecnologia e sustentabilidade permite à 
empresa oferecer os melhores produtos, serviços e soluções que contribuem com os agricultores, ampliando 
seus rendimentos e incrementando os resultados no campo. Mais informações em nutrien.com.br  

News Release 

http://www.youtube.com/c/ECarUSP/
https://forms.gle/7qiuzFxyUNYg6Q457
https://www.youtube.com/c/ECarUSP/
http://nutrien.com.br/


 2 

 
Contatos para imprensa 
 
Weber Shandwick 
 
Rogério Sousa 
+55 11 3531-4961 
+55 11 9 5129-0037  
rsousa@webershandwick.com  
 
Paula Boracini 
+55 11 3027-1276 
+55 11 98415-0314 
pboracini@webershandwick.com  

Luciane Reis  
Nutrien Soluções Agrícolas, Gerente de comunicação 
+55 11 99969-0846 
Luciane.reis@nutrien.com  
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