Fabiano Sant’Ana assume área Digital na BASF para a América
do Sul
São Paulo, 21 de fevereiro de 2018 - O executivo Fabiano A. Sant’Ana é o novo
Diretor para a área Digital na BASF para a América do Sul. Com 20 anos de
experiência e atuação estratégica em projetos de transformação Cultural Digital,
Fabiano terá entre suas atribuições suportar as áreas de negócios da BASF na
melhoria das experiências de seus clientes através dos canais digitais através
da iniciativa global BASF 4.0 para a digitalização e com a ampla integração e
colaboração com o ecossistema regional de empreendedorismo existente na
região através das Startups, Coworkings, Aceleradoras e incubadoras.

Formado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações pela PUC-MG e pósgraduado em Engenharia de Produção pela Fundação Christiano Ottoni, o
executivo acumula passagens na Saint-Gobain, Samsung SDS, SAP e Invensys
PLC (Schneider).
Fabiano Sant’Ana se reportará a Ralph Schweens, presidente da BASF para a
América do Sul, e fará parte do projeto global de transformação digital da BASF,
companhia que é referência no tema na indústria química.

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 112 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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