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STEFAN CASPARI 
VICE-PRESIDENTE SÊNIOR E GERENTE GERAL DE GRÃOS E PROTEÍNAS 
 
Stefan Caspari é Vice-presidente Sênior e Gerente Geral de grãos e proteínas da AGCO. Em seu cargo 
atual, Caspari é responsável pelas operações globais, gerenciamento de produtos, engenharia e atividades 
comerciais da divisão de grãos e proteínas da AGCO. Suas prioridades incluem o estabelecimento de liderança 
em soluções inovadoras, inteligentes e confiáveis para grãos e proteínas, dando suporte à segurança alimentar, 
à sustentabilidade e ao bem-estar animal. Além disso, Caspari tem por objetivo aumentar a lucratividade do 
cliente e acelerar o crescimento com rentabilidade por meio de sinergias na organização de grãos e proteínas, 
bem como no restante da AGCO. Stefan Caspari está baseado em Duluth, Geórgia, EUA.  
 
Em seus cargos anteriores na AGCO, Caspari atuou como Diretor de Estratégia e Integração, quando gerenciou 
com êxito os processos anuais de planejamento estratégico de negócios para as regiões da Europa, África e 
Oriente Médio. Ele também atuou como Diretor de Estratégia e Governança de várias marcas na Europa, África 
e Oriente Médio, estabelecendo segmentos de mercado-alvo e posicionamento para as principais marcas de 
maquinário. Caspari foi promovido a Vice-presidente de Estratégia e Integração Global, sendo responsável pelo 
desenvolvimento da estratégia global da AGCO, melhoria e crescimento de desempenho em toda a empresa, 
além de iniciativas de fusão e aquisição. Mais recentemente, ele atuou como Vice-presidente da Fuse Connected 
Services and Technology, onde conduziu a estratégia de frota e telemetria da AGCO, bem como a 
implementação de tecnologia Smart Farming (Agricultura Inteligente).  
 
Antes de ingressar na AGCO, Caspari ocupou vários cargos de liderança nas áreas de vendas, marketing e 
operações nos setores de seguros e consultoria, incluindo a Zurich Financial Services e Arthur D. Little.  
 
Caspari é formado em Engenharia Agrícola com especialização em Economia e Marketing pela Universidade de 
Bonn, na Alemanha. Ele atua no Conselho de Administração da Câmara de Comércio Alemanha-Estados 
Unidos. 
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