
 

 

Brasmax realizou primeira edição do Tour dos Máximos 
Rendimentos na Bahia 

 
Localizado no oeste baiano, o município de São Desidério vem se destacando pela produção agrícola. 

Somente em 2018, a região produziu cerca de 1,6 milhão de toneladas de soja e é considerada uma 

das maiores produtoras de grãos do país. A escolha da Brasmax em realizar o Tour dos Máximos 

Rendimentos numa localidade que está em constante desenvolvimento é por acreditar que a marca 

tem muito a agregar às produtividades no estado da Bahia. 

 
No dia 11 de março, a equipe da Brasmax esteve presente em São Desidério realizando o primeiro 

evento da marca no estado. “O Tour dos Máximos Rendimentos no oeste baiano consolida a entrada 

da Brasmax numa área em plena expansão. A presença dos nossos multiplicadores no evento 

confirma a confiança que eles têm em nosso portfólio e mostra o quanto eles apostam nos 

lançamentos desenvolvidos pela marca”, conta Kleber Santos, Gerente de marca da Brasmax. 

 
No Tour, o público avaliou o desempenho das variedades Brasmax Extrema IPRO e Brasmax Domínio 

IPRO, lançamentos da safra 2019/2020 e destinadas ao MAPITOBAPA, além das linhagens que vem 

apresentando ótimo potencial produtivo. De acordo com Kleber Santos, os participantes mostraram-

se satisfeitos com as cultivares comerciais e estão esperançosos para que as linhagens se tornem 

produtos comerciais no próximo ano. “Além das cultivares que destinamos ao oeste baiano, 

apresentamos linhagens promissoras tanto com a tecnologia Intacta quanto com as novas 

biotecnologias como Enlist, Conkesta e Intacta 2 Xtend. Mostramos aos multiplicadores o futuro da 

marca e eles estão otimistas em relação aos materiais que a Brasmax tem em avaliação”. 

 

As cultivares comerciais Brasmax Extrema IPRO e Brasmax Domínio IPRO vieram para suprir a 

demanda do principal mercado da região que é de materiais de ciclo mais longo. Segundo Kleber 

Santos, com esses produtos, a marca tem a chance de atingir uma grande parcela do mercado e elevar 

a média de produtividade na Bahia. Quando comparadas as principais concorrentes, essas variedades 

apresentaram ganho produtivo superior a 10%. “Esses produtos estão estabelecendo um nível de 

produtividade bastante elevado. Em áreas colhidas, a média produtiva de ambos materiais ultrapassa 

os 80 sacos por hectare. É algo significativo para a região”, comenta. 

 

Diante do balanço positivo do evento, a equipe da Brasmax continuará avançando nas estratégias da 

marca para o MAPITOBAPA. Os planos envolvem o desenvolvimento de cultivares produtivas para 

que os agricultores possam extrair o máximo rendimento das suas lavouras. “É o momento da 

Brasmax consolidar as atividades na região e tornar-se a marca referência em genética de soja no 

MAPITOBAPA”, conclui Kleber Santos. 

A Brasmax finalizou mais um ciclo de eventos do Tours dos Máximos Rendimentos. Somente neste 

ano, a marca realizou 16 encontros nas principais cidades sojícolas de todo Brasil e mais de 1.000 

pessoas entre produtores, revendas e multiplicadores estiveram presentes nos Tours. Nas diversas 

parcelas avaliadas, o público que acompanhou o desempenho dos materiais presentes no portfólio 

da marca, além de linhagens promissoras. 

 


