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Químicos
O segmento de Químicos abrange nosso negócio 
com produtos químicos básicos e intermediários. 
Seu portfólio inclui desde solventes, plastificantes e 
monômeros de alto volume até colas e químicos 
eletrônicos, bem como matérias-primas para  
detergentes, plásticos, fibras têxteis, tintas e reves-
timentos, proteção de cultivos e remédios. Além de 
fornecer para clientes no setor químico e muitos 
outros, também asseguramos que outros segmen-
tos da BASF tenham abastecimento de produtos 
químicos, resultando em produtos finais eficientes.

Principais dados de Químicos (em milhões de €)

2015 2014 Variação em %

Vendas 14.670 16.968 (14)

Petroquímicos 5.728 7.832 (27)

Monômeros 6.093 6.337 (4)

Intermediários 2.849 2.799 2

EBITDA 3.090 3.212 (4)

Lucro operacional  
antes de itens especiais 2.156 2.367 (9)

Lucro operacional (EBIT) 2.131 2.396 (11)

Produtos de Performance
Nossos Produtos de Performance proporcionam 
estabilidade, cor e melhores propriedades de 
aplicação a muitos produtos do dia a dia. Nosso 
portfólio inclui vitaminas e outros aditivos 
alimentares, além de ingredientes para produtos 
farmacêuticos, cuidados pessoais e cosméticos, 
bem como produtos para higiene doméstica. 
Outros produtos deste segmento aprimoram os 
processos na indústria de papel, em extração de 
óleo, gás e minérios e no tratamento de água. Eles 
melhoram ainda mais a eficiência de combustíveis 
e lubrificantes, a eficácia de adesivos e 
revestimentos e a estabilidade dos plásticos.

Principais dados de Produtos de Performance (em milhões de €)

2015 2014 Variação em %

Vendas 15.648 15.433 1

Dispersão e Pigmentos 4.629 4.501 3

Care Chemicals 4.900 4.835 1

Nutrição e Saúde 1.998 2.029 (2)

Químicos  
de Performance 4.121 4.068 1

EBITDA 2.289 2.232 3

Lucro operacional  
antes de itens especiais 1.366 1.455 (6)

Lucro operacional (EBIT) 1.340 1.417 (5)

Materiais & Soluções Funcionais
No segmento de Materiais & Soluções Funcionais, 
agrupamos soluções de sistemas, serviços e 
produtos inovadores para setores e clientes 
específicos, em especial os setores automotivo, 
elétrico, químico e de construção, bem como 
aplicações para o lar, esportes e lazer. Nosso 
portfólio inclui catalisadores, materiais de baterias, 
plásticos de engenharia, sistemas de poliuretano, 
revestimentos automotivos e industriais e misturas 
de concreto, bem como sistemas de construção, 
adesivos e tintas decorativas.

Principais Dados de Materiais e Soluções Funcionais (em milhões de €)

2015 2014 Variação em %

Vendas 18.523 17.725 5

Catalisadores 6.306 6.135 3

Químicos para 
Construção 2.304 2.060 12

Tintas 3.166 2.984 6

Materiais de 
Performance 6.747 6.546 3

EBITDA 2.228 1.678 33

Lucro operacional  
antes de itens especiais 1.649 1.197  38

Lucro operacional (EBIT) 1.607 1.150 40

Soluções para Agricultura
O segmento de Soluções para Agricultura fornece 
soluções inovadoras nas áreas de proteção 
química e biológica de cultivos, tratamento de 
sementes e gerenciamento de água, bem como 
soluções para suprimento de nutrientes e 
desenvolvimento vegetal. Nossa pesquisa em 
biotecnologia vegetal se concentra nas plantas 
para maior eficiência na agricultura, melhor 
nutrição e uso como matérias-primas renováveis.

Principais Dados de Soluções para Agricultura (em milhões de €)

2015 2014 Variação em %

Vendas 5.820 5.446 7

EBITDA 1.321 1.297 2

Lucro operacional  
antes de itens especiais 1.090 1.109 (2)

Lucro operacional (EBIT) 1.083 1.108 (2)

Óleo & Gás
Nós realizamos nossa exploração e produção em 
regiões ricas em gás na Europa, Norte da África, 
Rússia, América do Sul e no Oriente Médio.  
Juntamente com nossa parceira russa Gazprom, 
atuamos no transporte de gás natural na Europa.  
Ao final do terceiro trimestre de 2015, deixamos a 
atividade de comércio e armazenamento de gás 
natural anteriormente operada em conjunto com a 
Gazprom e, ao invés disso, estamos expandindo 
nossa produção de óleo e gás na Sibéria 
ocidental.

Principais Dados de Óleo & Gás (em milhões de €)

2015 2014 Variação em %

Vendas 12.998 15.145 (14)

EBITDA 2.587 2.626 (1)

Lucro operacional  
antes de itens especiais 1.366 1.795 (24)

Lucro operacional (EBIT) 1.072 1.688 (36)

Lucro líquido 1.050 1.464 (28)



Criação de valor agregado (em milhões de €)

2015 2014

Desempenho dos negócios 72.981 77.058

1 Amortização e depreciação (4.401) (3.417)

2
Serviços adquiridos, custos de energia e 
outras despesas (14.787) (13.259)

3 Custo de matérias-primas e mercadorias (37.323) (42.978)

4 Valor agregado 16.470 17.404

Uso de valor agregado 

2015 2014

4.1 Colaboradores 60,6% 53,0%

4.2 Governo 9,4% 11,4%

4.3 Credores 3,9% 4,1%

4.4 Interesses  minoritários 1,9% 1,9%

4.5 Acionistas (dividendos e retenções) 24,2% 29,6%

2   O valor agregado resulta do desempenho da empresa, menos bens e serviços adquiridos, depreciação e amortização. O desempenho de negócio inclui receita com vendas, outros 
rendimentos operacionais, rendimentos de juros e renda líquida de ações. O valor agregado mostra a contribuição do Grupo BASF à receita pública e privada, bem como sua 
distribuição entre todos os stakeholders.

Grupo BASF em 2015
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€ 72.981milhões

 € 77.058 milhões

Dados econômicos

2015 2014 Variação em %

Vendas Milhões de € 70.449 74.326 (5,2)

Lucro operacional antes de depreciação e amortização (EBITDA) Milhões de € 10.649 11.043 (3,6)

Lucro operacional (EBIT) antes de itens especiais Milhões de € 6.739 7.357 (8,4)

Lucro operacional (EBIT) Milhões de € 6.248 7.626 (18,1)

Lucro operacional (EBIT) pós custo de capital Milhões de € 194 1.368 (85,8)

Lucro antes de impostos e interesses minoritários Milhões de € 5.548 7.203 (23,0)

Lucro líquido Milhões de € 3.987 5.155 (22,7)

Lucro por ação € 4.34 5.61 (22,6)

Lucro ajustado por ação € 5.00 5.44 (8,1)

Dividendos por ação € 2.90 2.80 3,6

Caixa gerado por atividades operacionais Milhões de € 9.446 6.958 35,8

Adições a propriedade, fábrica e equipamento e ativos intangíveis1 Milhões de € 6.013 7.285 (17,5)

Depreciação e amortização1 Milhões de € 4.401 3.417 28,8

Retorno sobre ativos % 8,7 11,7 –

Retorno sobre patrimônio líquido depois de impostos % 14,4 19,7 –

1   Incluindo aquisições
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Inovação

2015 2014 Variação em %

Investimento em pesquisa Milhões de € 1.953 1.884 3,7

Número de colaboradores em pesquisa e desenvolvimento ao final do ano 10.010 10.697 (6,4)

Colaboradores e sociedade

2015 2014 Variação em %

Colaboradores

Colaboradores ao final do ano 112.435 113.292 (0,8)

Aprendizes ao final do ano 3.240 3.186 1,7

Despesas com pessoal Milhões de € 9.982 9.224 8,2

Sociedade

Doações e patrocínios Milhões de € 56,2 45,4 23,8

Saúde, segurança e meio ambiente

2015 2014 Variação em %

Saúde e Segurança

Incidentes com transporte com impacto significativo ao meio ambiente 0 1 (100)

Incidentes de segurança de processo Por milhão de horas trabalhadas 2,1 2,2 (4,5)

Lesões com afastamento Por milhão de horas trabalhadas 1,4 1,5 (6,7)

Índice de Desempenho de Saúde 0,97 0,91 6,6

Meio Ambiente

Consumo de energia primária3 Milhões de MWh 57,3 59,0 (2,9)

Eficiência energética em processos de produção Quilogramas de produtos  de venda/MWh 599 588 1,9

Total de uso de água Milhões de metros cúbicos 1,686 1,877 (10,2)

Retirada de água potável Milhões de metros cúbicos 22,1 22,7 (2,6)

Emissões de substâncias orgânicas na água4 Milhares de toneladas métricas 17,3 18,7 (7,5)

Emissões de nitrogênio na água4 Milhares de toneladas métricas 3,0 3,2 (6,3)

Emissões de metais pesados na água4 Toneladas métricas 25,1 21,5 16,7

Emissões de gases de efeito estufa Milhões de toneladas métricas de equivalentes de CO2 22,2 22,4 (0,9)

Emissões no ar (poluentes do ar)4 Milhares de toneladas métricas 28,6 31,5 (9,2)

Resíduos Milhões de toneladas métricas 2,0 2,1 (4,8)

Custos operacionais para instalações de proteção ambiental milhões de € 962 897 7,2

Investimentos em plantas e instalações de proteção ambiental milhões de € 346 349 (0,9)

3 Energia primária usada nas fábricas da BASF, bem como nas fábricas de nossos fornecedores de energia para atender à demanda de energia dos processos de produção
4 Excluindo emissões da produção de óleo e gás

Auditorias ao longo da cadeia de valor

2015 2014 Variação em %

Fornecedores

Número de auditorias de sustentabilidade no local dos fornecedores de matéria-prima 135 120 12,5

Sistema de Gerenciamento de Atuação Responsável®

Número de auditorias in loco de meio ambiente e segurança 130 121 7,4

Número de auditorias de curto prazo 68 73 (6,8)

Número de auditorias de medicina do trabalho e proteção à saúde 53 48 10,4
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BASF América do Sul 2015
Conteúdo

Sobre este relatório

O relatório da “BASF na América do Sul” é publicado anualmente como um documento conciso sobre o desempenho de 
nossas atividades nas três dimensões da sustentabilidade - economia, ambiente e sociedade – na América do Sul. O período 
de referência para esta publicação é o exercício fiscal de 2015. Este relatório também traz uma visão geral do Grupo BASF, 
juntamente com o seu desempenho financeiro, elaborado de acordo com as exigências do International Financial Reporting 
Standards (IFRS), e, quando aplicável, o Código Comercial Alemão, bem como as Normas de Contabilidade Alemã (GAS). 

Os números de colaboradores referem-se a funcionários empregados no Grupo BASF, no período de consolidação em 31 
de dezembro de 2015.
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Ralph Schweens
Presidente da BASF para a América do Sul

Ralph Schweens

Caro leitor,

O ano de 2015 foi muito especial. Enfrentamos mais um ciclo 
de instabilidade econômica vivenciado na América do Sul, e 
conseguimos ser firmes no nosso compromisso com as 
pessoas, com o ambiente e com o futuro. Temos uma história 
de 105 anos na região e 150 anos no mundo, nesse período, 
superamos desafios focando nos nossos objetivos. Por isso, 
celebramos nosso aniversário olhando para o futuro. 

Em 2015, nos unimos à celebração mundial dos 150 Anos da 
BASF e convidamos empresas, governo, líderes de opinião, 
especialistas, estudantes e colaboradores para responderem, 
conosco, às principais questões que impactarão o futuro da 
sociedade, na qual a química tem um papel importante: vida 
urbana, energia inteligente e alimentação. 

Para a BASF, a inovação em químicos é um dos pilares 
estratégicos, pois entendemos como fundamental para 
atendermos às necessidades atuais e futuras da sociedade 
moderna, em constante crescimento. Investimos € 30,5 
milhões em inovação na América do Sul, para propor novos 
caminhos e soluções que agregam valor.

Nos valemos da inovação para atingirmos a melhoria contínua 
e desenvolvermos soluções que aliam sucesso econômico, 
responsabilidade social e proteção ambiental.   

Nós acreditamos na retomada do mercado da América do 
Sul, que representa cerca de 5% das vendas da BASF no 
mundo. Em 2015, completamos  investimentos muito 
importantes: ampliamos e modernizamos a divisão agrícola 
no Complexo Químico de Guaratinguetá (interior de SP, 
Brasil). Investimos € 50 milhões na construção de duas novas 
fábricas nesta unidade, sendo uma de fungicidas e inseticidas, 
que contribuíram muito para melhorar nosso resultado. 

Com o Complexo Acrílico de Camaçari (BA, Brasil) fizemos o 
maior investimento da indústria química no Brasil nos últimos 
25 anos e maior na história da companhia na América do Sul, 
reforçando nossa crença no potencial desta região. 

“Para a BASF, a inovação em químicos é um 
dos pilares estratégicos, pois entendemos como 
fundamental para atendermos às necessidades 
atuais e futuras da sociedade moderna.”

Inauguramos uma nova fase na indústria de base do país, 
com produtos 100% brasileiros. Trata-se do primeiro 
complexo de ácido acrílico, acrilato de butila e polímeros 
superabsorventes (SAP) da América do Sul. O objetivo é 
abranger a demanda nacional e regional por produtos que 
hoje são importados, como os polímeros superabsorventes. 
Investimos mais de € 500 milhões, contribuímos com o 
emprego de mais de 5 mil pessoas durante a construção e 
mil na operação. Muito além do que podem refletir os 
números, trazemos mais inovação à indústria de Camaçari e 
contribuímos para a vinda de outros investimentos para a 
região, diversificando as atividades e protagonizando o 
desenvolvimento.

Fizemos a nossa parte e estamos cientes de que somos 
impactados pela influência dos fatores externos. Sabemos que 
a economia na América do Sul é cíclica. Enfrentamos com 
coragem e austeridade muitas crises - e superamos todas elas 
contando com o apoio e o compromisso de todos nossos 
parceiros. Nossos objetivos a longo prazo não mudaram. A 
América do Sul tem mais de 415 milhões de pessoas, riqueza 
e diversidade de recursos naturais. Temos muito o que fazer 
por aqui dentro da nossa visão de longo prazo. 

Introdução
Mensagem do presidente
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Executivos da BASF América do Sul

Ralph Schweens
Presidente da BASF para a América do Sul
Vice-Presidente Sênior de Tintas e Soluções Funcionais, 
Automotivo e Construção (Interino)
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Vice-Presidente Sênior de Químicos e Produtos de 
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Cristiana Brito
Diretora de Relações Institucionais
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Diretor Jurídico, Seguros e Impostos
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Willi Nass
Vice-Presidente de Serviços Técnicos e Infraestrutura

Eduardo Leduc
Vice-Presidente Sênior da Unidade de Proteção de Cultivos

Tobias Dratt
Vice-Presidente Sênior de Finanças, Administração e 
Business Centers Sul, Norte e Oeste
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Vice-Presidente de Recursos Humanos
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Na BASF, nós transformamos a química para um futuro 
sustentável. Como empresa química líder mundial, 
combinamos sucesso econômico com proteção ambiental 
e responsabilidade social. Os aproximadamente 112 mil 
colaboradores do Grupo BASF se empenham para 
contribuir para o sucesso de nossos clientes em seus 
setores de atuação, em quase todos os países do mundo. 
Nosso portfólio é composto por cinco segmentos: Produtos 
Químicos, Produtos de Performance, Materiais & Soluções 
Funcionais, Soluções para Agricultura e Óleo & Gás.

Organização do Grupo BASF

 ▪ 13 divisões agrupadas em cinco segmentos 
 ▪ Divisões regionais, unidades corporativas e centros 

de competência apoiam nosso negócio

Desde o começo de 2015, 13 divisões organizadas em cinco 
segmentos são responsáveis operacionais e gerenciam nossas 
61 unidades de negócio globais e regionais. As divisões 
desenvolvem estratégias para nossas 84 unidades estratégicas 
de negócios e são organizadas de acordo com setores ou 
produtos.
 As divisões regionais contribuem para o desenvolvimento 
local de nosso negócio e ajudam a explorar o potencial de 
mercado. Elas também são responsáveis por otimizar a 
infraestrutura para o nosso negócio. Para fins de relato 
financeiro, nossas divisões são organizadas em quatro  regiões: 
Europa; América do Norte; Ásia-Pacífico; América do Sul, África 
e Oriente Médio. 
 Três divisões centrais, seis unidades corporativas e dez 
centros de competência fornecem serviços ao Grupo BASF em 
áreas como finanças, relações com investidores, comunicações, 
recursos humanos, pesquisa, engenharia e gestão de fábricas, 
bem como meio ambiente, saúde e segurança.

Mercados e localidades

 ▪ A BASF possui empresas em mais de 80 países
 ▪ Seis localidades Verbund e mais 338 unidades de 

produção adicionais em todo o mundo

A BASF conta com empresas em mais de 80 países e fornece 
produtos a um grande número de parceiros em quase todas 
as partes do mundo. Em 2015, 42% de nossas vendas 
(excluindo óleo e gás) foram realizadas para clientes na Europa. 
Além disso, 27% das vendas foram realizadas na América do 
Norte; 22% no Ásia-Pacífico e 9% na América do Sul, África e 
Oriente Médio. Considerando todo o Grupo BASF, 52% de 
nossas vendas foram para clientes na Europa, 22% na América 
do Norte, 18% na Ásia-Pacífico e 8% na América do Sul, África 
e Oriente Médio. 
 Operamos seis localidades Verbund e mais 338 unidades 
adicionais de produção em todo o mundo. Nossa sede em 

Ludwigshafen é o maior complexo químico integrado do 
mundo. Foi lá que o princípio Verbund foi originalmente 
desenvolvido e firmemente aprimorado, antes de ser colocado 
em prática em outras unidades. 

Verbund

 ▪ Integração inteligente de fábricas na Produção Verbund
 ▪ Tecnologia e Conhecimento Verbund

O sistema Verbund é um dos pontos fortes da BASF. Aqui, 
agregamos valor como uma empresa, fazendo uso eficiente 
de nossos recursos. O Verbund de Produção, por exemplo, 
conecta de forma inteligente as unidades de produção com a 
demanda de energia, de forma que o calor liberado na 
produção pode ser usado como energia em outras fábricas. 
Além disso, os subprodutos derivados de uma fábrica podem 
servir como matéria-prima em outra. Nesse sistema, os 
processos químicos funcionam com menor consumo de 
energia e maior rendimento. Isso não apenas economiza 
matérias-primas e energia, mas também evita emissões, 
reduz os custos de logística e aproveita as sinergias.
 Também fazemos uso do princípio Verbund além da 
produção, aplicando-o em tecnologias, conhecimentos, 
disseminando-o entre os colaboradores, clientes e parceiros. 
Os conhecimentos especializados são reunidos em nossas 
plataformas de pesquisa global. 

 Para saber mais sobre o conceito Verbund, acesse basf.com/en/verbund

Ambiente competitivo

A BASF está entre as três primeiras posições de mercado em 
cerca de 70% das áreas de negócio em que atua. Nossos 
concorrentes globais mais importantes são AkzoNobel, 
Clariant, Covestro, Dow Chemical, DSM, DuPont, Evonik, 
Formosa Plastics, Reliance, Sabic, Sinopec, Solvay e centenas  
de concorrentes locais e regionais. Estimamos que os 
concorrentes de mercados emergentes tornem-se cada vez 
mais significativos nos próximos anos.

Estrutura legal corporativa

Como uma empresa controladora de capital aberto, a BASF 
SE assume uma posição central: direta ou indiretamente, ela 
possui ações nas empresas pertencentes ao Grupo BASF e é 
também a maior empresa em operação. A maioria das 
empresas do Grupo cobrem uma ampla variedade do nosso 
negócio. Em algumas, nos concentramos em áreas específicas 
de negócio. O Grupo Wintershall, por exemplo, tem foco nas 
atividades de óleo e gás. Nas Demonstrações Financeiras 
Consolidadas do Grupo BASF, 251 empresas, incluindo a 
BASF SE, estão plenamente consolidadas. Nós consolidamos 
sete operações conjuntas de forma proporcional, e temos    
32 empresas usando o método da equivalência patrimonial.

O Grupo BASF
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Com a estratégia “We create chemistry – Nós transformamos 
a química”, a BASF estabeleceu metas ambiciosas para 
fortalecer sua posição como empresa química líder 
mundial. Queremos contribuir para um futuro sustentável e 
colocamos isso em nosso propósito corporativo: “Nós 
transformamos a química para um futuro sustentável.”

Em 2050, quase nove bilhões de pessoas viverão na Terra. 
Enquanto a população do mundo e suas necessidades 
continuam crescendo, os recursos disponíveis são finitos. Por 
um lado, o crescimento da população está associado a 
grandes desafios globais; por outro, também vislumbramos 
muitas oportunidades, especialmente para a indústria química.

Nosso propósito corporativo

 ▪ Nós transformamos a química para um futuro 
sustentável

Queremos contribuir para proporcionar um futuro viável para o 
mundo, com melhor qualidade de vida para todos. Fazemos 
isso transformando a química para nossos clientes e para a 
sociedade, e fazendo o melhor uso dos recursos disponíveis.  

Vivemos nosso propósito:
 – Obtendo insumos e produzindo com responsabilidade
 – Atuando como um parceiro justo e confiável
 – Conectando mentes criativas para encontrar as melhores 
soluções para as necessidades do mercado

Para nós, isso é o que faz um negócio bem-sucedido.

Nossa posição de liderança como empresa química global inte-
grada nos possibilita contribuir de forma significativa em três áreas:
 – Recursos, meio ambiente e clima
 – Alimentos e nutrição
 – Qualidade de vida

Assim, agimos de acordo com nossos quatro princípios 
estratégicos.

Nossos princípios estratégicos

 ▪ Nós geramos valor como uma única empresa
 ▪ Nós inovamos para que nossos clientes atinjam ainda 

mais o sucesso
 ▪ Nós direcionamos soluções sustentáveis
 ▪ Nós formamos a melhor equipe

Nós geramos valor como uma única empresa. Nosso con-
ceito Verbund é único no setor. Englobando a Verbund de 
Produção, Tecnologia Verbund e Verbund de Conhecimento, 
bem como todos os setores de clientes no mundo, este siste-
ma sofisticado e rentável continuará sendo expandido. É assim 
que combinamos nossas forças e agregamos valor como uma 
única empresa.

Nós inovamos para que nossos clientes atinjam ainda mais 
o sucesso. Cada vez mais, queremos alinhar nosso negócio às 
necessidades de nossos clientes e contribuir para o seu suces-
so com soluções inovadoras e sustentáveis. Por meio de estrei-
tas parcerias com clientes e institutos de pesquisa, conectamos 
o conhecimento especializado em química, biologia, física, 
ciência de materiais e engenharia para desenvolver de forma 
conjunta produtos adaptados, materiais funcionais e soluções 
de sistemas, bem como processos e tecnologias. 

Nós direcionamos soluções sustentáveis. No futuro, a 
sustentabilidade servirá mais do que nunca como ponto de partida 
para novas oportunidades de negócio. É por isso que a 
sustentabilidade e a inovação estão se tornando questões centrais  
para nosso crescimento rentável.

Nós formamos a melhor equipe. Colaboradores comprometi-
dos e qualificados em todo o mundo são essenciais para deixar-
mos nossa contribuição para um futuro sustentável. Como preten-
demos formar a melhor equipe, oferecemos excelentes condições 
de trabalho e liderança inclusiva, baseada em confiança mútua, 
respeito e dedicação para atingirmos o máximo desempenho.

Nossos valores

 ▪ Criativos
 ▪ Abertos
 ▪ Responsáveis
 ▪ Empreendedores

Para a implementação bem-sucedida de nossa estratégia, 
adotamos uma conduta crítica: isso é o que nossos valores 
representam. Eles orientam a forma como interagimos com a 
sociedade, com nossos parceiros e uns com os outros.

Criativos: Para encontrar soluções inovadoras e sustentáveis,  
temos a coragem de perseguir ideias ousadas. Conectamos nos-
sas áreas de conhecimento de campos diferentes e construímos 
parcerias para desenvolver soluções criativas que agreguem valor. 
Aperfeiçoamos constantemente nossos produtos, serviços e soluções.

Abertos: Valorizamos a diversidade – nas pessoas, nas opiniões e 
nas experiências. Por isso, estimulamos o diálogo com base em 
honestidade, respeito e confiança mútua. Desenvolvemos nossos 
talentos e capacidades.

Responsáveis: Agimos de forma responsável, como parte 
integrante da sociedade. Assim, aderimos rigorosamente aos 
nossos padrões de conformidade. E, em tudo o que fazemos, 
nunca comprometemos a segurança.

Empreendedores: Todos os colaboradores contribuem para o 
sucesso da BASF – como indivíduos e como uma equipe. 
Transformamos as necessidades do mercado em soluções para 
os clientes. Somos bem-sucedidos nesse objetivo porque 
assumimos a responsabilidade por nosso trabalho.

Estratégia corporativa
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Objetivos

Realizamos nosso propósito, “We create chemistry – Nós 
transformamos a química para um futuro sustentável”, 
perseguindo metas ambiciosas ao longo de toda a nossa 
cadeia de valor. Dessa forma, visamos obter crescimento 

rentável e assumir responsabilidade social e ambiental, 
focando em questões por meio das quais nós, como empresa, 
podemos contribuir de forma significativa. Neste sentido, em 
2015 nós atualizamos e renovamos nossos objetivos.

Crescimento e rentabilidade

Em 2011, estabelecemos metas de vendas e lucro para 2015 e 
2020, como parte da estratégia “Nós transformamos a química”. 
Em outubro de 2014, anunciamos que não conseguiríamos 
atingir as metas financeiras para 2015, principalmente por conta 
do Produto Interno Bruto e da produção industrial e química, que 
haviam aumentado a um índice consideravelmente mais baixo 
do que prevíamos em nossa estratégia no período 2010 - 2015. 
 Em setembro de 2015, reduzimos nossas expectativas para 
o ambiente econômico global de 2015 a 2020 (previsão anterior 
para comparativo, entre parênteses):
 – Crescimento do Produto Interno Bruto: 3,0% (3,2%)
 – Crescimento na Produção Industrial: 3,5% (3,7%)
 – Crescimento na Produção Química: 3,9% (4,0%)

Consequentemente, não estamos mais observando as metas 
financeiras anteriormente determinadas para 2020. 
 Em média, nosso objetivo para os próximos anos é aumentar 
as vendas um pouco mais rapidamente e o EBITDA bem mais 
rápido do que a produção química global, para obter um ágio 
significativo sobre nosso custo de capital. Além disso, nos 
esforçamos para obter um alto nível de fluxo livre de caixa a cada 
ano, aumentando (ou pelo menos mantendo) o dividendo ao 
nível do ano anterior.

Áreas de metas na cadeia de valor

Fornecedores BASF Clientes

Compras
Crescimento e rentabilidade; colaboradores; 
produção; stewardship de produto; 
proteção climática e energia; água

Produtos e soluções

Aquisição

Meta para 2020 Situação ao final de 2015

Avaliação do desempenho de sustentabilidade dos fornecedores1 relevantes, de acordo com nossa 
abordagem com base em risco 70% 31%

1 Definimos fornecedores relevantes como aqueles que mostram um elevado potencial de risco de sustentabilidade, identificado por matrizes de risco e em relação aos riscos do país 
correspondente. Nossos fornecedores são avaliados com base no risco em razão do tamanho e da escala de nosso portfólio de fornecedores.

Colaboradores

Meta para 2021 Situação ao final de 2015

Proporção de mulheres em cargos de liderança com 
responsabilidade disciplinar 22–24% 19,5%

Metas de longo prazo

Proporção de executivos sênior internacionais2 Aumento na proporção de executivos sênior não alemães 
(linha de base de 2003: 30%) 35,6%

Executivos sênior com experiência internacional Proporção de executivos sênior com experiência internacional  - acima de 80% 82,9%

Desenvolvimento de colaboradores Desenvolvimento sistemático e global de colaboradores como responsabili-
dade compartilhada dos colaboradores e líderes, baseado em processos e 
ferramentas relevantes

O projeto foi 
implementado para cerca 

de 60 mil colaboradores 
em todo o mundo.

2 A expressão “executivos sênior” se refere a níveis de liderança de 1 a 4, em que o nível 1 indica os membros do Conselho Executivo. Além disso, os colaboradores podem chegar a 
executivos sênior em razão de algum conhecimento específico.
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Produção

Metas para 2025 Situação ao final de 2015

Redução do índice mundial de acidentes com afastamento  por um milhão de horas trabalhadas ≤0.5 1.4

Redução de incidentes de segurança de processo por um milhão de horas trabalhadas ≤0.5 2.1

Meta anual

Índice de Desempenho de Saúde >0.9 0.97

Stewardship de produto

Metas para 2020 Situação ao final de 2015

Avaliação de risco de produtos vendidos pela BASF em todo o mundo, em quantidades de mais de 
uma tonelada por ano >99% 67,8%

Energia e proteção climática

Metas para 2020 Situação ao final de 2015

Suprir nossa demanda primária de energia com a introdução de sistemas certificados de 
gerenciamento energético (ISO 50001) em todas as unidades relevantes3 90% 39,5%

Redução de emissões de gases de efeito estufa por tonelada métrica do produto das vendas 
(excluindo óleo e gás, linha de base 2002) –40% –34,6%

3 A seleção de unidades relevantes é determinada pela quantidade de energia primária usada e preços locais de energia.

Água

Metas para 2025 Situação ao final de 2015

Introdução de gerenciamento sustentável de água em todas as áreas de estresse hídrico e em 
todas Unidades Verbund (excluindo óleo e gás) 100% 36,2%

Produtos e soluções

Metas para 2020 Situação ao final de 2015

Aumentar a proporção de vendas geradas por produtos que contribuem, particularmente, para o 
desenvolvimento sustentável (“Accelerators”) 28% 26,6%
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Freeport

Geismar

São Paulo

Florham Park

Antuérpia

Ludwigshafen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

Cingapura

  
Centros regionais 
Unidades selecionadas
Unidades Verbund 
Unidades selecionadas de pesquisa e desenvolvimento

A BASF nas regiões
Vendas do Grupo BASF em 2015: € 70.449 milhões 
EBIT antes de itens especiais em 2015: € 6.739 milhões 

América do Norte
Vendas1 (milhões €) EBIt antes de itens Colaboradores2 

15.665 1.425 17.471
especiais1 (milhões €)

América do Sul, África, Oriente Médio
Vendas1 (milhões €) EBIt antes de itens Colaboradores2 

4.397 378 7.323
especiais1 (milhões €)
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Freeport

Geismar

São Paulo

Florham Park

Antuérpia

Ludwigshafen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

Cingapura

  
Centros regionais 
Unidades selecionadas
Unidades Verbund 
Unidades selecionadas de pesquisa e desenvolvimento

Freeport

Geismar

São Paulo

Florham Park

Antuérpia

Ludwigshafen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

Cingapura

  
Centros regionais 
Unidades selecionadas
Unidades Verbund 
Unidades selecionadas de pesquisa e desenvolvimento

Europa
Vendas1 (milhões €) EBIt antes de itens Colaboradores2 

38.675 4.527 70.079
especiais1 (milhões €)

Ásia-Pacífico
Vendas1 (milhões €) EBIt antes de itens Colaboradores2 

11.712 409 17.562
especiais1 (milhões €)

1  Em 2015, por localização da empresa
2 Ao final do ano de 2015
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Os mercados de ações foram marcados por um alto nível 
de volatilidade em 2015. Isso basicamente resultou de um 
desenvolvimento econômico instável, desaceleração nos 
mercados emergentes e ameaça de inadimplência por 
parte da Grécia. Nesse ambiente volátil, a ação da BASF 
aumentou em 1,2%, sendo vendida a € 70,72 ao final de 
2015. Mantemos nossa ambiciosa política de dividendos e 
iremos propor um dividendo de € 2.90 por ação na 
Assembleia Anual de Acionistas – um aumento de 3,6% 
em comparação ao ano anterior. A BASF possui finanças 
sólidas e boas avaliações de crédito.

Desempenho de ações da BASF

 ▪ Mercados de ações oscilam bastante durante o ano
 ▪ A ação da BASF sobe 1,2% em 2015
 ▪ O crescimento  em dez anos continua claramente 

superando os índices de referência

O Euro fraco e a intenção anunciada pelo Banco Central 
Europeu (ECB) de comprar grandes quantidades de títulos 
adicionais proporcionaram um início de ano positivo aos 
mercados de capitais em 2015. Em 10 de abril de 2015, 
novos recordes de altas foram obtidos quando o índice de 
referência alemão DAX 30 fechou em 12.375 pontos e o preço 
da ação da BASF em € 96,72. À medida que o segundo 
trimestre avançou, preocupações – especialmente sobre a 
solvência financeira da Grécia – levaram a perdas no preço da 
ação. No segundo semestre, o mercado recuperou-se quando 
os ministros da fazenda da Europa aprovaram o terceiro 

pacote de ajuda financeira para a Grécia e a Zona do Euro 
produziu números econômicos robustos. Isso foi seguido por 
quedas consideráveis, devido, em grande parte, à fraca 
situação econômica na China e à grave recessão no Brasil.    
A depreciação adicional do Euro, o desenvolvimento 
econômico positivo e a especulação sobre uma nova 
expansão da política monetária do ECB inicialmente levou a 
um aumento dos preços de ações no quarto trimestre, 
incluindo a ação da BASF. No entanto, os preços caíram 
novamente em dezembro, depois que o ECB anunciou a 
intenção de continuar atenuando sua política monetária, uma 
decisão que decepcionou muitos investidores que tinham 
previsto medidas mais expansivas. 

As ações da BASF foram vendidas a € 70,72 ao final de 2015, 
1,2% acima do preço de fechamento do ano anterior.  
Presumindo que os dividendos tenham sido reinvestidos, as 
ações da BASF subiram de valor em 4,4% em 2015. Isso não 
igualou o desempenho dos mercados de ações da Europa, 
cujos índices de referência DAX 30 e DJ EURO STOXX 50 
aumentaram 9,6% e 6,4% respectivamente no mesmo 
período. Quanto aos índices globais do setor, DJ Chemicals 
caiu em 3,3% em 2015 enquanto o MSCI World Chemicals 
teve um declínio de 0,6%.  Visto num período de dez anos, o 
desempenho de longo prazo das ações da BASF claramente 
supera esses índices. O ativo de um investidor que tenha 
investido € 1.000 em ações da BASF ao final de 2005 e 
reinvestido os dividendos em ações adicionais da BASF, teria 
aumentado para € 3.195 ao final de 2015. Isso representa um 
rendimento de 12,3% a cada ano, colocando as ações da 

BASF no mercado de capitais

Variação no valor de investimento em ações da BASF em 2015 
(Com dividendos reinvestidos; indexado)

DezNovOutSetAgoJulJunMaiAbrMarFevJan

Ação da BASF   4,4 %                   DAX 30  9,6 %                        MSCI World Chemicals  –0,6 %
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BASF acima dos retornos para os índices DAX 30 (7,1%), 
EURO STOXX 50 (2,2%) e MSCI World Chemicals (7,4%).

Desempenho das ações da BASF a longo prazo em comparação 
com os índices
(Crescimento médio anual com os dividendos reinvestidos)

2010–2015 7,1%

9,2%

6,4%

7,7%

2005–2015 12,3%

7,1%

2,2%

7,4%

Ação da BASF EURO STOXX MSCI World ChemicalsDAX 30

Ponderação das ações da BASF em índices importantes em 31 de 
dezembro de 2015

DAX 30 7,4%

DJ Chemicals 5,9%

MSCI World Index 0,2%

Dividendo proposto de € 2,90 por ação

Na Assembleia Anual de Acionistas, a Junta Diretiva e a Junta 
de Supervisão irão propor um pagamento de dividendos de € 
2,90 por ação. Mantemos nossa ambiciosa política de divi-
dendos e planejamos pagar quase € 2,7 bilhões a nossos 
acionistas. Com base no preço da ação ao final do ano para 
2015, as ações da BASF oferecem um alto rendimento do 
dividendo de cerca de 4,1%. A BASF é parte do índice de 
ações DivDAX, que contém as quinze empresas com maior 
rendimento de dividendos do DAX 30. Visamos aumentar 
nosso dividendo a cada ano, ou pelo menos mantê-lo ao nível 
do ano anterior.

Dividendo por ação1 (€ por ação)

20152012 2013 20142010 20112009200820072006

1,951,95
1,70

2,20

2,60 2,70 2,80 2,90

2,50

1,50

1 Ajustado para divisão de ação dois para um realizada em 2008

Ampla base de acionistas internacionais

Com mais de 500 mil acionistas, a BASF é uma das maiores 
empresas de capital aberto com alta flutuação livre. Uma 
análise da estrutura de acionistas realizada no final de 2015 
mostrou que, em 16% do capital acionário, os Estados Unidos 
e o Canadá compunham o maior grupo regional de investido-
res institucionais. Investidores institucionais da Alemanha  
representaram 9%. Acionistas do Reino Unido e Irlanda pos-
suem um pouco menos de 11% de ações da BASF, enquanto 
investidores institucionais do restante da Europa possuem 
21% do capital. Aproximadamente 27% do capital acionário 
da empresa pertence a investidores particulares, a maioria 
dos quais reside na Alemanha. Assim, a BASF é uma das 
empresas do DAX 30 com maior percentual de acionistas 
particulares.

Estrutura de acionistas (por região)

1 Alemanha 36%

2 Estados Unidos e Canadá 16%

3 Reino Unido e Irlanda 11%

4 Restante da Europa 21%

5 Restante do mundo 5%

6 Não identificado 11%

Colaboradores tornando-se acionistas

Em muitos países, oferecemos programas de compra de 
ações que transformam nossos colaboradores em acionistas 
da BASF. Em 2015, por exemplo, cerca de 21.600 
colaboradores (2014: 23.200) compraram ações reservadas 
aos funcionários no valor de cerca de €60 milhões (2014: €62 
milhões).

1

23

4

5

6
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Resumo de dez anos

Milhões de € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121 20132 2014 2015

Vendas e Lucros

Vendas 52.610 57.951 62.304 50.693 63.873 73.497 72.129 73.973 74.326 70.449

Lucro operacional antes de depreciação e 
amortização (EBITDA) 9.723 10.225 9.562 7.388 11.131 11.993 10.009 10.432 11.043 10.649

Lucro operacional (EBIT) 6.750 7.316 6.463 3.677 7.761 8.586 6.742 7.160 7.626 6.248

Lucro antes de impostos 6.527 6.935 5.976 3.079 7.373 8.970 5.977 6.600 7.203 5.548

Lucro antes de juros minoritários 3.466 4.325 3.305 1.655 5.074 6.603 5.067 5.113 5.492 4.301

Lucro Líquido 3.215 4.065 2.912 1.410 4.557 6.188 4.819 4.792 5.155 3.987

 

Despesas de capital, depreciação e 
amortização

Acréscimos à propriedade, fábrica 
e equipamento e bens intangíveis 10.039 4.425 3.634 5.972 5.304 3.646 5.263 7.726 7.285 6.013

Respectivas propriedades, fábricas e 
equipamentos 4.068 2.564 2.809 4.126 3.294 3.199 4.084 6.428 6.369 5.742

Depreciação e amortização propriedade, 
fábrica e equipamentos e bens intangíveis 2.973 2.909 3.099 3.711 3.370 3.407 3.267 3.272 3.417 4.401

Respectivas propriedades, 
fábricas e equipamentos 2.482 2.294 2.481 2.614 2.667 2.618 2.594 2.631 2.770 3.600

 

Número de colaboradores

Ao final do ano 95.247 95.175 96.924 104.779 109.140 111.141 110.782 112.206 113.292 112.435

Média anual 88.160 94.893 95.885 103.612 104.043 110.403 109.969 111.844 112.644 113.249

 

Despesas com pessoal 6.210 6.648 6.364 7.107 8.228 8.576 8.963 9.285 9.224 9.982

Despesas com pesquisa e 
desenvolvimento 1.277 1.380 1.355 1.398 1.492 1.605 1.732 1.849 1.884 1.953

 

Dados chave

Lucro por ação3 € 3,19 4,16 3,13 1,54 4,96 6,74 5,25 5,22 5,61 4,34

Dinheiro fornecido por atividades 
operacionais4 5.940 5.807 5.023 5.693 6.460 7.105 6.602 8.100 6.958 9.446

Margem EBITDA % 18,5 17,6 15,3 14,6 17,4 16,3 13,9 14,1 14,9 15,1

Retorno sobre ativos % 17,5 16,4 13,5 7,5 14,7 16,1 11,0 11,5 11,7 8,7

Retorno sobre patrimônio após 
imposto % 19,2 22,4 17,0 8,9 24,6 27,5 19,9 19,2 19,7 14,4

Apropriação de lucros

Renda líquida da BASF SE5 € 1.951 2.267 2.982 2.176 3.737 3.506 2.880 2.826 5.853 2.158

Dividendos 1.484 1.831 1.791 1.561 2.021 2.296 2.388 2.480 2.572 2.664

Dividendos por ação3 € 1,50 1,95 1,95 1,70 2,20 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90

 

Número de ações em 31 de 
dezembro3,6  milhões 999,4 956,4 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5

1  Aplicamos os Padrões Internacionais de Relatórios Financeiros 10 e 11, bem como o Padrão Internacional de Contabilidade 19 (revisado) desde 1º de janeiro de 2013. Os números de 
2012 foram redeclarados; não houve redeclaração para 2011 e anos anteriores. 

2  Os números de 2013 foram ajustados para refletir a dissolução do grupo de alienação de negócios de comércio de gás natural. 
3 Conduzimos uma divisão de ações dois para um no segundo trimestre de 2008. Os números do ano anterior de lucro por ação, dividendo por ação e número de ações foram 

ajustados de forma correspondente para fins de comparação.
4 Inclui a mudança nos relatórios de 2009 em diante dos efeitos das extensões regulares de transações de hedge em dólares americanos
5 Calculado de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos da Alemanha 
6 Após dedução de ações readquiridas, destinads para cancelamento
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Sustentabilidade

Parte da unidade da BASF em Ludwigshafen, sede da empresa na Alemanha
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Nossas ações são centradas no desenvolvimento de 
soluções e produtos inovadores e sustentáveis para 
nossos clientes. Para isso, durante 150 anos contamos 
com a colaboração de fortes parceiros. O foco de nosso 
ano de aniversário em 2015 foi a chave para o sucesso. 
Organizamos uma turnê pelo mundo reunindo cientistas, 
clientes, colaboradores e parceiros de vários países e 
lançamos uma plataforma online denominada Creator 
SpaceTM, para conectar todos. Foram propostas ideias em 
torno de três temas principais: vida urbana, energia 
inteligente e alimentação. A proposta de trabalhar juntos 
para responder às principais perguntas da sociedade foi 
chamada de “cocriação”. É uma forma de organizar nosso 
fluxo de soluções para questões que impactam o futuro e 
criar valor. Confira abaixo algumas das contribuições. 

V I D A  U R B A N A

Um aplicativo de ar limpo

Como a urbanização crescente afeta nosso planeta? E como 
nós, indivíduos, podemos levar um estilo de vida sustentável? 
Estas foram as questões abordadas no “Creatathon” em 
Xangai. A proposta era que as pessoas se envolvessem em 
uma atividade bastante criativa, por um longo e ininterrupto 
período. Assim, a BASF convidou seis equipes de universitários 
em Xangai a dedicar 24 horas para desenvolver uma solução 
de mobilidade sustentável, baseada em um aplicativo.                 
O objetivo do aplicativo era ajudar os moradores da cidade a 
minimizar sua pegada de carbono, selecionando o meio de 
transporte mais amigável ao ambiente.
 No final, o primeiro lugar foi para a equipe da Universidade 
Normal da China do Leste. Com a ideia da “Moeda de 
Carbono”, os consumidores podem beneficiar-se da 
contribuição pessoal para a sustentabilidade como “moeda” 
em uma plataforma online – semelhante à troca de emissão 
entre empresas.

E N E R G I A  I N T E L I G E N T E

O ônibus para o futuro

Tecnologias amigáveis ao ambiente, interiores confortáveis, 
um chassis mais leve – não houve falta de ideias e visões 
originais em um workshop de inovação junto com o cliente. 
Colaboradores de diversas áreas da BASF e especialistas da 
Daimler Buses discutiram soluções para futuros desafios 
relacionados ao ônibus, de revestimentos especiais e novos 
conceitos de engenharia leve a possibilidades de prevenção 
ao vandalismo. As ideias deram origem a sugestões de 
projetos, inspirando o ônibus do futuro.

 

A L I M E N TA Ç Ã O

Colaboradores envolvidos

Uma comunidade precisa de cidadãos engajados para 
prosperar. A BASF ajudou seus colaboradores a realizar 
projetos beneficentes em sua competição de equipe global, 
“Connected to Care”. Cerca de 500 propostas de projetos 
foram apresentadas em todo o mundo; 150 destas 
receberam até € 5.000 cada uma, atingindo o total de  
€ 700.000 de apoio. Por meio de projetos regionais, a BASF 
promove o trabalho voluntário dos colaboradores, 
independentemente das comemorações de aniversário. 

O ano do aniversário da BASF

O caminho verde a seguir: megacidades como Xangai já são o lar de mais 
de 20 milhões de pessoas atualmente. Isso significa que o transporte 
público e outros meios de transporte alternativos desempenharão um papel 
ainda maior na redução de emissões no futuro

Seguro e limpo por toda a cidade: participantes em um workshop conjunto 
realizado pela BASF e Daimler discutiram novas tecnologias e materiais 
para criar veículos amigáveis ao ambiente ainda mais eficientes no futuro

Comunidade global: um novo poço para um orfanato em Camarões – 
colaboradores de todo o mundo se envolvem em diversos projetos sociais

O ano do aniversário da BASF
Uma coleção de ideias
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As comemorações dos 150 anos da BASF no mundo se  
refletiram na América do Sul, na realização de mais de 50 
eventos e ações em São Paulo (Brasil), Buenos Aires  
(Argentina), Lima (Peru), Bogotá (Colômbia), Santiago (Chile) 
e Montevidéu (Uruguai). Mais do que olhar para o passado, a 
BASF convidou empresas representadas por clientes, forne-
cedores e parceiros de negócios, além de consumidores, 
estudantes, especialistas e colaboradores a se unirem em 
eventos de cocriação para discutir temas prioritários para o 
futuro da sociedade e responder importantes questões.  
O objetivo da empresa é descobrir, em conjunto, novos  
caminhos e soluções que agreguem valor à sociedade.  
Confira abaixo algumas contribuições da América do Sul:

V I D A  U R B A N A

Casa Econômica

 ▪ Como podemos melhorar a vida urbana?

A moradia urbana é um dos grandes desafios mundiais. Em 
2025, estima-se que 2/3 da população resida nos grandes 
centros, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 
gerando maior demanda de energia, transporte, alimentação e 
infraestrutura. Só no Brasil, estima-se que, até 2022, serão 
necessárias 23 milhões de novas moradias1. 

Pensando nisso, a BASF e seus parceiros construíram a Casa 
Econômica, que conta com soluções para reduzir o custo total 
das obras, garantindo economia de tempo, recursos e custos.

A Casa Econômica foi idealizada com a utilização do siste-
ma construtivo isotérmico, uma solução inovadora para cons-
truir com mais rapidez, eficiência, redução de mão de obra, 
menos resíduos e mais durabilidade, além de garantir o con-
forto e a economia de energia durante o uso da casa. A sus-
tentabilidade também é garantida pela ausência de água em 
todo o processo produtivo, desde a fábrica até a instalação no 
local da obra.

 Mais informações sobre Projeto Casa Econômica, veja a pág. 29

1  Câmara Brasileira da Indústria da Construção.

E N E R G I A  I N T E L I G E N T E

Alternativa inovadora

 ▪ Como podemos garantir a nutrição alimentar para todos?

O projeto vencedor do concurso Connected to Care, 
consiste na geração de energia inteligente a partir da 
instalação de turbinas - espécie de moinhos - na tubulação 
de esgoto para prover o Hospital de Clínicas Dr. Radamés 
Nardini (Mauá - SP, Brasil) de energia elétrica alternativa. A 
ideia é preparar o ambiente para armazenar energia 
inteligente em baterias recarregáveis suficientes para prover, 
por exemplo, a iluminação de emergência ou oferecer 
suporte em casos falta de energia padrão. O projeto oferece 
uma fonte de baixo custo para gerar energia elétrica a partir 
de uma energia renovável.

 Mais informações sobre Connected to Care, veja a pág. 22

A L I M E N T A Ç Ã O

365 dias – Alimentos frescos e saudáveis

 ▪ Como podemos garantir energia inteligente para um 
futuro sustentável?

“La Lechería” é uma organização localizada em San Pablo 
(Buenos Aires, AR) que trabalha no desenvolvimento 
integral de jovens de baixa renda (4-18 anos), com foco 
em: educação, nutrição, saúde, cultura e formação artística. 
A inst ituição está estabelecida numa área onde o 
fornecimento de energia elétrica é intermitente, causando 
longos períodos sem energia.

O projeto apoiado pela BASF contemplou a compra e a 
instalação de um refrigerador industrial, ligando-o a um “kit” 
de energia especial (para manter o frigorífico ativo). Com 
isso, contribui para suprir a falta de eletricidade para con-
servar os alimentos frescos e possibilita a elaboração de 
um novo cardápio, com melhor qualidade nutricional, ofere-
cido às crianças na cantina comunitária.

Casa Econômica: inovação para maior produtividade e eficiência na construção

O aniversário na América do Sul
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Para contribuir com as respostas às questões que 
impactarão o futuro da sociedade, a BASF criou eventos 
colaborativos intitulados Creator Space™, com 
iniciativas presenciais e online.

Creator Space™ online

Este ambiente colaborativo, apoiado numa plataforma online, 
busca novos caminhos e soluções que agreguem valor à socie-
dade, trazendo respostas para os principais desafios do futuro.

A ferramenta reuniu o público em geral e especialistas da 
indústria para compartilhar, debater e inovar em relação à 
energia inteligente, alimentação e vida urbana.

Cocriação: A BASF convidou representantes de toda a cadeia 
de valor para discutir temas que impactam o futuro da sociedade. 

A 10ª edição do Top Ciência também foi destaque durante o 
Creator Space™ tour São Paulo, com a discussão referente 
a alimentos. Realizado em Mogi das Cruzes (SP, Brasil), 
reuniu cerca de 350 cientistas, pesquisadores, agricultores, 
jornalistas, executivos da BASF e consultores de diversos 
países da América Latina.

 Mais informações sobre Sustentabilidade para celebrar, veja a pág. 28

 Veja o blog Top Ciência, criado exclusivamente para a troca de experiências

Creator Space™ online em números

Temas 3

Desafios 10

Participantes na América do Sul 1.200

Top Ciência em números

BASF investiu nos projetos (R$) + de 600.000

Trabalhos inscritos 315

Premiados (total) 26

Argentina 2

Brasil 23

Costa Rica 1

O evento, assim como todos realizados em comemoração 
aos 150 Anos, foi planejado para que cada ação 
elaborada privilegiasse os princípios da sustentabilidade: 
a BASF trabalhou com fornecedores locais, para 
contribuir com o desenvolvimento da região; realizou a 
neutralização de carbono, a reciclagem de materiais, o 
aproveitamento integral dos alimentos, para minimizar os 
impactos ambientais e treinou os colaboradores do local 
dos eventos para evitar o desperdício.
 Pela primeira vez, a cidade de Mendoza (Argentina) sediou a 
premiação do Top Ciência, ocorrido no Business Center Sul.

Redução do desperdício de alimentos foi um dos temas de destaque no BrasilTop Ciência: Novos campos da Agricultura Sustentável

Creator Space™ 

Top Ciência: O Top Ciência é uma iniciativa realizada pela 
BASF, que prioriza o conceito de cocriação e inovação 
aberta. Trata-se de um dos mais importantes fóruns de 
aprendizado e desenvolvimento sobre temas relacionados ao 
agronegócio. 

Em 2015 ocorreu na Argentina, Costa Rica e Brasil. Uma 
comissão julgadora elegeu as melhores pesquisas em mais 
de 18 cultivos: soja, milho, arroz, feijão, trigo, girassol, café, 
algodão, cana-de-açúcar, citros, amendoim e hortifruti 
(tomate, batata, uva, melão, manga e maçã).

O ano do aniversário da BASF

Creator Space™
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Lixo Zero: Os colaboradores da BASF participaram do Con-
curso Lixo Zero para promover a redução da quantidade de 
matérias-primas utilizadas nos processos produtivos, com 
aproveitamento dos recursos já extraídos do meio ambiente. 
Os resíduos passam por reciclagem ou compostagem, e são 
incorporados em um novo processo ou ciclo de produção.

Integrantes do Business Center Oeste foram os vencedores 
do Concurso. A ideia foi mobil izar associações de 
embalagens, entidades governamentais e ambientais para 
que os produtos chilenos passem a utilizar embalagens 
elaboradas a partir de materiais compostáveis, como o 
Ecovio®1, e ainda que sejam criadas estações de 
compostagem para acabar com os 52% do total de lixo, 
orgânico e doméstico, produzido no país.
1 plástico biodegradável desenvolvido pela BASF

Equipe do Business Center Oeste, vencedora do Concurso Lixo Zero

Connected to Care: Projetos de responsabilidade social, que 
contribuem para a solução das principais questões abordadas 
na celebração dos 150 Anos. Os projetos foram inscritos numa 
plataforma virtual disponível na intranet e submetidos à votação 
de todos os colaboradores. A iniciativa contou com um alto 
índice de participação, fortalecendo o engajamento e o “orgulho 
por pertencer” entre os colaboradores BASF. Ao todo, os projetos 
da América do Sul contaram com mais de 5 mil votos. Os 150 
mais votados no mundo receberam aporte financeiro, em um 
total de € 750 mil. Saiba mais sobre os projetos:
 – Tecnologia para educação: Desenvolver jovens por meio 
da cultura, tecnologia e contribuir para o aprendizado do 
Inglês como um caminho para um futuro com mais sonhos e 
possibilidades.

 – Jardins orgânicos saudáveis: Criação de um pomar 
orgânico, no qual as crianças podem aprender e se 
conscientizar sobre questões ambientais. Promover uma 
dieta saudável, estendendo-se a experiência às suas casas.

 – 365 dias – comida fresca: Melhorar portfólio nutricional de 
crianças, com a utilização de um refrigerador industrial, 
ligando-o a um kit de energia especial.

 – Geração de energia a partir de fonte alternativa (esgoto): 
Gerador de energia à base de fonte alternativa para um 
hospital público.

 – Controle da população animal em Lorena: O principal 
objetivo deste projeto é terminar o ambulatório de castração 
e realizar procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade 
na organização que contribui para o controle da 
superpopulação de cães e gatos na região.

 – Alinhavando sonhos: Projeto para alimentar das crianças 
menores de 5 anos com alto risco de desnutrição.

 – Projeto Recrias: O projeto tem o objetivo de dar visibilidade à 
Cooperativa de materiais recicláveis, que exerce as suas ativida-
des de forma precária, com a renda mensal cerca de € 161,71.

 – 1ª horta no bairro do Morumbi: Cultivar uma horta para 
garantir a melhor qualidade alimentar para as pessoas de 
baixa renda em comunidades próximas do bairro do Morumbi 
(São Paulo, SP). 

 – Alimentação saudável para a população carente dos 
Andes Peruanos: Promover qualidade de vida – desde a 
segurança alimentar até melhoria na habitação, visando 
aumentar as possibilidades de uma existência digna e, 
assim, escapar da situação pobreza extrema.

Connected to Care em números

Projetos 41

Vencedores 9

Brasil (24 projetos) 5 vencedores

Tecnologia para educação  votos 943

Geração de energia a partir de fonte alternativa (esgoto)  votos 576

Projeto Recrias  votos 425

Controle da população animal em Lorena  votos 555

1ª horta no bairro do Morumbi  votos 415

Norte (3 projetos) 1 vencedor

Alinhavando sonhos  votos 443

Oeste (4 projetos) 1 vencedor

Alimentação saudável para a população  
carente dos Andes Peruanos

 votos 414

Sul (10 projetos) 2 vencedores

365 dias – comida fresca  votos 616

Jardins orgânicos saudáveis  votos 704

O ano do aniversário da BASF

Colaboradores e sociedade participam do evento de “Cocriação e Celebração”, 
que conecta pessoas e ideias para enfrentar os desafios do futuro
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Creator Space™ tour São Paulo

O Creator Space™ tour São Paulo integra-se às premissas 
da Estratégia 2025 América do Sul, que conecta ideias e 
pessoas para responder a importantes questões sobre o 
futuro da empresa e da sociedade. Está alinhado à estratégia 
global “We create chemistry” (Nós transformamos a 
química”), que une êxito econômico com responsabilidade 
social e proteção ao meio ambiente.

O Brasil foi o país escolhido na América do Sul para 
acolher o Creator Space™ tour, realizado em São Paulo entre 
17 e 23 de agosto de 2015. Alinhados com as questões 
globais, os temas em destaque na região foram: “combate ao 
desperdício de alimentos”, “lixo zero” e “moradia para todos”.

Por que o Brasil? Segundo a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Brasil é o 
segundo maior exportador mundial de alimentos (em 
volume). O país tem potencial para, na próxima década, 
atingir a liderança nas exportações não apenas em volume, 
como em valores. 

A agricultura no Brasil também contribui de forma 
importante para o fornecimento de energia. A energia 
renovável da agricultura está composta por biomassa de 
cana de açúcar (42%), energia hidráulica (28%), lenha (20%) 
e outras fontes (10%). Estas respondem por quase metade 
do total de fornecimento de energia (MME/EPE.2013b)¹.

Desde o início dos anos 2000, os índices de pobreza 
vêm sendo reduzidos no país. Entre 2001 e 2012, o índice 
de pobreza caiu de 24,3% para 8,4% da população². 
Durante o mesmo período, a renda dos 20% mais pobres 
cresceu três vezes³. Em paralelo à redução da pobreza, o 
Brasil alcançou um rápido progresso na redução da fome, 
atingindo uma das Metas de Desenvolvimento do Milênio 
(MDM) 2015: reduzir pela metade a proporção das pessoas 
que sofrem com a fome. Desde o início dos anos 2000, a 
taxa de subalimentação no Brasil caiu pela metade, 
passando a menos de 5%.

O Brasil produz muito alimento, melhorou os índices de 
pobreza, mas ainda tem muito a caminhar em prol de um 

futuro sustentável. Cerca de 30% dos alimentos produzidos 
no país são desperdiçados a cada ano, segundo dados da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO). Se consideradas as hortaliças, o índice 
sobe para 35%. Mais que os números, os indicadores afas-
tam o país de uma prática sustentável e o aproxima dos paí-
ses que mais desperdiçam alimentos no mundo. Por trás 
dos índices, foram jogadas fora energia, mão de obra, água 
e produtos químicos envolvidos em produção e descarte 
dos alimentos.

Compartilhamento, debate e inovação para solucionar os desafios econômicos, 
ambientais e sociais

Apesar das perspectivas favoráveis para a agricultura, a 
economia e a sociedade, consideramos que 795 milhões de 
pessoas ainda sofrem com a fome em todo o mundo4. Com a 
erradicação da fome no Brasi l, a BASF considera 
potencializada a responsabilidade de contribuir com o planeta.
1 https://www.fao.org.br/download/PA20142015CB.pdf

2 Governo do Brasil, 2014, Indicadores de Desenvolvimento Brasileiro 2001-2012, Brasília.

3  CONSEA, 2014, análise dos indicadores de segurança alimentar e nutricional.               
4a Conferencia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional +2. Brasília

4  https://nacoesunidas.org/pos2015/principais-fatos/

O ano do aniversário da BASF

Com a ajuda de óculos de realidade virtual, participantes percorrem os ambientes e visualizam as tecnologias aplicadas na CasaE e na Casa Econômica
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Creator 
Space™ 
tour 
São Paulo

100
PROFISSIONAIS 

ENVOLVIDOS 
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CONCEPçãO DO 

PROJETO

13
EVENTOS 

1
SEMANA

(17 A 23 DE AGOSTO/15)

93
HORAS 

DE ATIVIDADES

2.091
PARTICIPANTES



Creator Space™ tour São Paulo em ação

Participação de 40 representantes do governo, indústria e 
associações: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim),  Associação Brasileira dos Fabricantes de  Tintas 
(Abrafati), Câmara de Comércio e Indústria Brasil Alemanha 
(AHK), Associação Brasileira do Agronegócio, etc. Durante 
um mês, a hashtag #CreatorSpaceSP conectou pessoas, 
empresas e ideias por meio da sustentabilidade.

Summit: O Summit do Creator Space™ tour São Paulo 
pode ser considerado o projeto de abertura das ações co-
memorativas na América do Sul. Realizada para provocar 
ideias inovadoras e discutir soluções para combater o des-
perdício de alimentos e melhorar a eficiência da produção. 

Foi estruturado para o desenvolvimento de trabalhos em grupos, 
com foco no compartilhamento de experiências para questiona-
mentos referentes à redução do desperdício de alimentos.

Mais de 70 pessoas participaram desta ação. José 
Graziano, diretor-geral da Organização das Nações Unidas 

BASF transforma a química com a sociedade de São Paulo (SP, Brasil) para 
enfrentar o desperdício e a perda de alimentos

Creatathon: Maratona de criatividade da água

O ano do aniversário da BASF

Pessoas  
impactadas (milhões) 9,3

para Agricultura e Alimentação (FAO), esteve presente no 
painel inicial, discutindo o tema “desperdício de alimentos” 
com os executivos da empresa.

As discussões contaram com a curadoria de conteúdo de 
Walter Belik, professor da Unicamp e especialista em segurança 
alimentar. Assim, a BASF entende ter contribuído para aumentar 
a profundidade, o entendimento e a qualidade das interações.

Durante 2 dias, 6 grupos formados por 12 pessoas cada 
um (estudantes, donas de casa, especialistas da BASF e de 
outras empresas clientes, autoridades, representantes do 
governo e do terceiro setor) compartilharam experiências e  
propuseram soluções para a questão dos alimentos.

 
Conecta: Representantes das melhores propostas do Summit 
e das melhores ideias do Top Ciência reuniram-se para, juntos, 
cocriarem soluções para melhorar o aproveitamento e evitar o 
desperdício, do campo à mesa. Mais de 500 pessoas 
avançaram no campo da qualificação técnica de gestão e 
produção na agricultura de precisão, gestão profissional no 
campo e manipulação adequada dos alimentos.

Creatathon: O “Desafio da Água” foi uma experiência 
colaborativa, de caráter competitivo, que desafiou a sociedade 
a desenvolver soluções inovadoras com potencial de 
transformação, a fim de contornar o problema de escassez da 
água em São Paulo. Ao final de 14 horas de desafio, a proposta 
vencedora sugeriu utilizar a água de reuso da indústria para 
irrigação em agricultura familiar que, por sua vez, forneceria 
alimentos frescos para os trabalhadores da indústria. A técnica 
proposta, denominada Biointensiva, geraria uma economia de 
até 60% na irrigação (feita por meio de gotejamento), utilizando 
menos espaço para produzir mais alimentos.

Creatathon em números

Horas de desafio 14

Participantes: estudantes de  biologia, 
urbanismo, engenharia, design, entre outras 
disciplinas

62
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Food Bikes em circulação: Food Bikes rodaram a cidade de 
São Paulo para demonstrar como o aproveitamento integral do 
alimento pode gerar receitas saborosas e nutritivas. A utilização 
de bicicletas para a ação também foi estratégica, uma vez que 
elas não emitem CO2 e reforçam o compromisso do Creator 
Space™ tour em propor soluções para os problemas 
relacionados à vida urbana.

A BASF utilizou as Food Bikes para carregar a mensagem do 
evento #CreatorSpaceSP e promover a degustação de 
sucos de frutas, legumes e verduras elaborados com o 
aproveitamento total dos alimentos. Em parceria com a ONG 
Banco de Alimentos, a ação contribuiu para evitar o 
desperdício e a perda de alimentos, reduzindo, ainda, a 
quantidade de lixo gerada. Em 6 dias, bicicletas estiveram 
dispostas em 7 locais estratégicos na capital paulistana.

Ação realizada em parceria com a ONG Banco de  Alimentos

4º Prêmio Suvinil de Inovação: O Prêmio tem como objeti-
vo estimular o uso da tinta no desenvolvimento de projetos 
inovadores, que tragam benefícios para o espaço urbano ou 
para os consumidores, por meio da inovação sustentável (na 
fabricação da tinta, na venda ou no descarte de resíduos). 

Contemplou duas categorias, estudantes e fornecedores, 
que puderam escolher dois temas para sua participação:
 – Casa do Futuro: Soluções inovadoras para residência
 – Loja do Futuro: Propostas para as atuais lojas que vendem 
tintas ou novas  formas de aquisição/entrega dos produtos 
aos consumidores

Estudantes da Escola Superior Administração, Marketing e 
Comunicação de Santos (SP) foram os primeiros colocados 
da edição de 2015 (categoria Estudantes) do Prêmio Suvinil 
de Inovação. O resultado foi anunciado durante o Creator 
Space™ tour São Paulo. Eles  desenvolveram um aplicativo 
por meio do qual consumidores podem comprar  produtos 
da marca e ainda encontrar mão de  obra qualificada. Na 
categoria Fornecedores, a equipe vencedora foi a Brasilata, 
com um projeto de embalagem ergonômica e reutilizável.  
Os três primeiros grupos da categoria estudantes receberam 
R$ 25 mil, R$ 15 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

O ano do aniversário da BASF

Estudantes: Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação 
de Santos (ESAMC)

Fornecedores: Brasilata

Além de charmosas, bicicletas não emitem CO2 e reforçam o compromisso 
do Creator Space™ tour em propor soluções para os problemas de alimen-
tação, energia inteligente e vida urbana
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Chefs e o aproveitamento dos alimentos: A BASF acredita 
no poder do conhecimento para a mudança de atitude. Por 
isso, convidou chefs de cozinha na Argentina, Brasil e 
Colômbia para a produção de vídeos com dicas de receitas 
caseiras para o aproveitamento integral dos alimentos.

No Brasil, contou com a participação dos chefs de 
cozinha Dalton Rangel, Rodrigo Oliveira, Cláudio Bertolazzi e 
Mônica Rangel. Na Argentina, a contribuição foi da chef 
Juliana López May.

Os posts com os vídeos brasileiros, divulgados pelo 
Facebook, impactaram mais de 7 milhões de pessoas, 
sendo que mais de 75 mil assistiram ao vídeo inteiro.

Fundação Espaço ECO® (FEE®) completa 10 anos:  
10 casos de sucesso da Fundação Espaço ECO®1 ilustram o 
livro comemorativo “Sustentabilidade que se mede: 10 anos 
gerando valor”, lançado durante o Creator Space™ tour São 
Paulo. A publicação marca a história da Fundação, que tem 
como missão promover o desenvolvimento sustentável no 
ambiente empresarial e na sociedade. 

Domingo no MuBE: O Creator Space™ tour São Paulo teve 
início com o Summit e se encerrou em 23 de agosto, com 
oficinas gratuitas realizadas no Museu Brasileiro de Escultura, 
MuBE. O “150 no Domingo” reuniu mais de 300 pessoas, 
que visavam ampliar seus conhecimentos sobre as oficinas 
“banana com casca e tudo”, “compostagem caseira” e 
“encontrando vida na cidade”.

Oficinas promovem receitas sustentáveis, técnicas de compostagem caseira e experiências com a natureza em São Paulo

 Veja esses vídeos e outros no facebook

O livro traz o destaque da participação da Coopercitrus 
Cooperativa de Produtores Rurais no Programa de 
Educação e Conservação Ambiental Mata Viva®, iniciativa 
da BASF implementada pela FEE® desde 2007. Este 
programa promove a recuperação e restauração de áreas 
de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL) 
conforme a legislação ambiental brasileira, com sugestão de 
medidas corretivas. 

Durante esta década, a FEE® realizou mais de 80 
análises de ecoeficiência e socioecoeficiência e outras 
metodologias com base na Avaliação do Ciclo de Vida para 
mais de 20 grandes empresas e 23 cooperativas de 
diferentes segmentos.

  Visualize o livro “Sustentabilidade que se mede: 10 anos gerando valor”

1 Instituída pela BASF, com o apoio da GIZ, agência de Cooperação Alemã para o 
Desenvolvimento Sustentável

A BASF contribui para o debate sobre sustentabilidade, 
usando metodologias científicas para mensurar e avaliar 
os resultados de projetos de clientes e parceiros, 
possibilitando que as empresas e os consumidores 
possam tomar as melhores decisões e escolher soluções 
mais sustentáveis.
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Sustentabilidade para celebrar

Os eventos de celebração dos 150 Anos reuniram clientes, 
parceiros e formadores de opinião em São Paulo, Buenos 
Aires, Santiago, Lima e Bogotá. Representantes da Bolívia, 
Venezuela, Equador, Paraguai e Uruguai participaram dos 
respectivos eventos, numa demonstração de união e 
parceria para criar a química entre a BASF e seus públicos 
de relacionamento. 

O evento em São Paulo reuniu cerca de 800 pessoas, 
incluindo o ministro de  Relações Internacionais da Alemanha 
Frank-Walter Steinmeier.

Todos os eventos de celebração dos 150 Anos foram 
planejados sob a ótica da sustentabilidade. Em cada detalhe, 
a empresa cuidou para minimizar o impacto ambiental do 
evento, para contribuir para o desenvolvimento das 
comunidades e otimizar os recursos econômicos.

Ações de sustentabilidade nos eventos: todas as ações 
foram planejadas e executadas para impactar os públicos e 
para tornar os eventos mais sustentáveis, respeitando o 
equilíbrio entre meio ambiente, questões econômicas e 
socia is.  Para os deslocamentos dos convidados,  
foram considerados os pilares: segurança, conforto 
(definidos locais com facilidade de acesso por transporte 
público, por exemplo) e opção com menor impacto ambiental 
(calculado e neutralizado por meio do plantio de árvores de 
espécies nativas). 

A contratação de fornecedores locais foi privilegiada na 
execução dos eventos. Assim, a BASF acredita que contribui 
para o desenvolvimento social da macrorregião e para a 
redução do impacto causado pelo transporte dos produtos e 
das pessoas envolvidas. 

Um especialista esteve dedicado a orientar as equipes 
para a elaboração de cardápios com o aproveitamento  
integral dos alimentos e a redução do desperdício.  
Desta forma, a BASF maximizou o uso dos recursos natu-
rais, aumentando seu valor nutritivo e estimulando a redu-
ção da demanda calórica. 

Nestes 150 anos de atuação, a BASF demonstrou a 
preocupação em atuar de forma sustentável no ciclo de vida 
completo dos produtos, focando na escolha de matérias-
primas mais sustentáveis. Nos eventos, esta prática não foi 
diferente. Os convidados receberam informações e 
orientações para que pudessem fazer a sua parte em prol de 
um futuro mais sustentável, seja na redução do desperdício, 
no descarte dos resíduos ou no equilíbrio do consumo. 

Para contribuir com a reciclagem e a compostagem, os 
copos utilizados foram produzidos com uma tecnologia 
inovadora da BASF, o Ecovio® PS1606, que pode ser 

Comunicar para transformar

Jornalistas, formadores de opinião e profissionais de 
comunicação participaram de uma mesa redonda durante o 
Creator Space™ tour São Paulo para discutir sobre como 
atitudes simples e inovadoras podem catal isar as 
transformações sociais.

As iniciativas durante os eventos dos 150 Anos exemplifi-
cam como a BASF traz a questão da sustentabilidade para 
o cotidiano.

Número de árvores nativas plantadas 
para compensar 89,5 toneladas de CO2 
geradas nos eventos na América do Sul 850

processado juntamente com o resíduo orgânico e com os 
sacos de lixo para produzir adubo de alta qualidade.

Todo o impacto causado pelos eventos na América do Sul 
foi neutralizado por meio do plantio de cerca de 850 árvores  
nativas nas áreas do Programa de Educação e Conservação 
Ambiental Mata Viva®, em Guaxupé (MG, Brasil), na Colômbia, 
Chile e Argentina. Serão compensadas 89,5 toneladas de CO2 
geradas. As árvores serão monitoradas por dois anos, para 
garantir que a espécie arbórea irá consumir o CO2 na 
atmosfera, nas quantidades necessárias para neutralizar o 
impacto. No Peru, a compensação foi realizada por meio da 
compra de créditos de carbono.

Comunicadores e formadores de opinião participam do evento
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150 Anos deixam seu legado

As celebrações dos 150 Anos da BASF deixaram seu 
legado para a América do Sul. Além do conhecimento 
proporcionado pelas discussões sobre os temas, da 
energia que moveu propósitos, das inovações despertadas 
pelas atividades de cocriação, dois projetos brasileiros e 
um do Business Center Oeste foram selecionados para 
serem implementados como piloto. Os critérios utilizados 
para a escolha foram:
 – O potencial de impacto no negócio: Sob o ponto de vista 
da inovação, atratividade de mercado e da adequação ao 
negócio BASF

 – O potencial de impacto ambiental: Redução de emissões, 
diminuição da poluição e menor consumo

 – O potencial de impacto social: Saúde/segurança e 
requisitos essenciais à vida
 Sobre o concurso compostagem, veja a pág. 22 

Every Potato Counts: O projeto brasileiro tem como desafio 
reduzir o desperdício de alimentos e as perdas na produção 
de batatas, levando em consideração a crescente demanda 
por qualidade e exigência de adequação às regulamenta-
ções e legislações. 

A BASF entende que pode contribuir para a integração 
da cadeia alimentar da batata e para orientação aos 
agricultores a fim de melhorarem sua eficiência, reduzindo a 
quantidade de resíduos e aumentando a disponibilidade de 
alimentos de qualidade para os consumidores.

O projeto também contempla um estudo AgBalance™ 
incluindo as pegadas de carbono e água - para as questões 
de sustentabilidade. Ele permite aos pequenos e médios 
produtores o acesso à tecnologia e aos mercados, 
melhorando sua qualidade de vida, reduzindo acidentes e 
impactos ambienta is ,  por  meio de:  aumento de 
rentabilidade; conscientização ambiental; gestão sobre os 
produtos químicos; manejo integrado de pragas por meio 
do Aditivo AgChem1 e biológicos; equipamentos de 
proteção indiv idual e manipulações adequadas de 
embalagens vazias. 
1 BASF

Projeto Casa Econômica: O Creator Space™ tour São 
Paulo também apresentou soluções inovadoras para o 
problema de moradia nos grandes centros urbanos. Em 
apenas três dias, foi montada a estrutura, cobertura e 
fechamento da Casa Econômica. 

Ela pode ser considerada como uma tendência global de 
construção civil já disponível: rápida, muito durável, 
altamente eficiente no quesito de isolamento térmico e 
recomendada como opção de moradia ou para servir de 
abrigo em canteiros de obras, indústrias e ambientes hostis 
sob aspecto atmosférico (intempéries do tempo, condições 
corrosivas, dentre outros).

Trata-se de um sistema construtivo altamente inovador, 
com painéis “sanduiche” feitos de poliuretano da BASF, em 
parceria com um dos mais importantes fabricantes de painéis 
isotérmicos na América do Sul. Foi realizada com a utilização de 
seis soluções BASF e a parceria de sete empresas: Redimax, 
Isoeste, Daikin, Veka, Fineflex, Magazine Luiza e Consul. 

O projeto, inaugurado na comemoração dos 150 Anos 
da BASF, tornou-se uma exposição permanente na Zonal Sul 
de São Paulo. A casa, com 32 m², foi construída no mesmo 
espaço da CasaE, projeto Ecoeficiente da empresa.

A certificação para tornar-se um fornecedor para o 
programa habitacional brasileiro tem a duração de 2 anos. 
Início estimado em 2018.

Impactos

No negócio: Contribui para o aumento das vendas; 
estreita o relacionamento com agricultores.

Social: Acesso a mais alimentos de qualidade para a 
população crescente; aumento da renda dos pequenos 
agricultores.

Ambiental: Reduz a perda de al imentos e, em 
consequência, a emissão de CO2 e o consumo de água.

Impactos

No negócio: Incrementa vendas.

Social: Reduz o déficit habitacional, uma importante 
questão do país.

Ambiental: Reduz em 8 vezes a geração de resíduos; em 90% 
a troca de calor e diminui o consumo de água na construção.

O ano do aniversário da BASF

Redução da transferência 
de calor entre ambientes ↓90%
Mais isolante 
que o concreto +80x
Taxa de 
desperdício menor ↓8x
Uso de água no processo 
produtivo do Elastopor® 0%
Diminuição da necessidade
de mão de obra ↓40%
Construção mais rápida se comparada 
com a utilização de métodos tradicionais +2x
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A BASF na América do Sul

A sede da BASF na América do Sul está localizada no 
município de São Paulo, SP (Brasil). Com 21 unidades 
produtivas, a empresa comercializa soluções integradas 
do seu portfólio para indústrias de diferentes setores e 
para consumidores finais seguindo as divisões: Quími-
cos, Produtos de Performance, Materiais & Soluções 
Funcionais, Soluções para Agricultura e Óleo & Gás.  

A estrutura administrativa da empresa no continente é dividi-
da em quatro Centros de Negócios (Business Center): Brasil, 
Sul (Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai), Oeste (Chile e 
Peru) e Norte (Colômbia, Venezuela e Equador). Em 2015, as 
vendas para clientes nesta região somaram € 3,9 bilhões.

Seguindo nossa estratégia de crescimento, foram imple-
mentadas uma série de medidas estruturais na América do 
Sul que aumentam a produtividade e reforçam o foco nas 
necessidades dos clientes na região.

Mapa de atuação 2015

Vendas na América do Sul por Business Center

Brasil

 ▪ 4.205 colaboradores 

Principais fábricas:
 – Guaratinguetá (SP): Com 11 unidades, o Complexo  
Químico de Guaratinguetá dispõe de mais de 1.500 produ-
tos para as mais diversas aplicações, atendendo às indús-
trias de diferentes segmentos, dentre eles: químicos, papel, 
carpetes, tintas, agricultura, plásticos, cuidados pessoais, 
embalagens, automobilístico, construção civil, adesivos e 
biodiesel. Trata-se da maior unidade da BASF na América 
do Sul, com capacidade de produção de mais de 320 mil 
toneladas anuais de produtos.

 – São Bernardo do Campo – Demarchi (SP): O Complexo 
Industrial de Tintas e Vernizes da BASF pode produzir até 
330 milhões de litros de tintas, esmaltes, vernizes e resinas 
por ano. Nesta unidade são produzidas tintas decorativas 
(Suvinil e Glasurit) e automobilísticas (OEM). 

 – Camaçari (BA): A BASF inaugurou, em junho de 2015, o 
Complexo Acrílico de Camaçari, com unidades de  
produção de ácido acrílico, acrilato de butila e polímeros 
superabsorventes (SAP). 

 – Indaiatuba (SP): A divisão de catalisadores da BASF 
atende as principais montadoras de veículos instaladas no 
Brasil e no Mercosul. Em 2015, comemorou 15 anos de 
atuação com a produção de 14 milhões de catalisadores, o 
que contribuiu para a redução de 20 milhões de toneladas 
de poluentes emitidos por automóveis, caminhões e 
motocicletas no Brasil e em países vizinhos.

(Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai)
Business Center Sul

€ 1.025 milhões
Business Center Brasil
€ 2.227 milhões

Business Center Norte
(Colômbia, Venezuela e Equador)
€ 252 milhões

(Chile e Peru)
Business Center Oeste

€ 313 milhões

€ 3,855 bilhões€ 3.867 milhões

A BASF na América do Sul

Regional centers

Centro de Pesquisa

Centro Regional

Unidades de Produção

   Unidades

   Centro Regional

   Centro de Pesquisa
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 – Jacareí (SP): A unidade possui três plantas produtivas 
(MPR, Sulfatação e Spray Dryer), que oferecem matérias
-primas para diferentes segmentos, como tintas, higiene 
pessoal, cosméticos, limpeza, agricultura e mineração. Tem 
foco estratégico no desenvolvimento de produtos para 
cosméticos e nutrição humana. 

 – Jaboatão dos Guararapes (PE): Produz tintas e texturas 
das marcas de tintas decorativas Suvinil e Glasurit.

 – Vila Prudente (SP): Voltada para produção de aditivos para 
concreto e produtos para construção civil, inclui em seu 
portfólio mais de 130 tipos de produtos.

 – Santo Antônio de Posse (SP): A Estação Experimental 
Agrícola Santo Antônio de Posse é a única da BASF 
localizada no hemisfério Sul e a maior em todo o mundo em 
extensão territorial. Tem a finalidade de realizar pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas de fungicidas, herbicidas, 
inseticidas, fisiologia, biotecnologia, resíduos, tecnologia de 
aplicação e manejo de resistência e, ainda, na área de 
pragas urbanas ou produtos domissanitários, pastagens, 
florestas e plantas ornamentais.

Argentina

 ▪ 762 colaboradores

Principais fábricas:
 – Tortuguitas: Tintas automotivas (OEM) e repintura; laborató-
rios para o desenvolvimento de cores e aplicação de tintas 
automotivas e centro de distribuição. 

 – General Lagos: Dispersões, aditivos e centro de distribuição. 

Na Argentina, a BASF conta ainda com unidades em Burzaco 
e Santo Tomé.

Uruguai 

 ▪ 17 colaboradores na área de Atendimento ao Cliente
 ▪ 259 colaboradores no Centro de Serviços Compartilhado

Principal unidade:
 – Centro de Serviços Compartilhados de Finanças: 
instalado em Montevidéu desde dezembro de 2014, 
centraliza os serviços financeiros de todo o continente 
americano, prestando serviços para afiliadas BASF em mais 
de 20 países. Até o final de 2016, a expectativa é que mais 
de 320 colaboradores trabalhem na unidade.

Chile

 ▪ 363 colaboradores

Principais fábricas:
 – Santiago: Aditivos para concreto e produtos para sistemas 
de construção. 

 – Concón: Concentra a maior parte das atividades produtivas 
da empresa. Cerca de 50% da sua produção é exportada 
para países do Cone Sul.

Peru

 ▪ 138 colaboradores

Principais fábricas:
 – Callao: Produção de dispersões, polímeros para care 
chemicals e mineração.

 – Lima: Químicos de construção.

Colômbia

 ▪ 153 colaboradores

Principal fábrica:

 – La Calera: Químicos de construção.
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Estratégia 2025 América do Sul

Em 2015, considerando o cenário econômico desafiador 
em diversos países da América do Sul, a BASF apresentou 
um crescimento mais conservador do que o planejado 
nas metas regionais, porém, acima do desempenho geral 
do mercado. Seguindo nossa estratégia de crescimento, 
foram implementadas uma série de medidas estruturais 
na América do Sul para aumentar a produtividade e 
reforçar o foco nas necessidades dos clientes da região, 
que contribuíram para este resultado.

Sob o lema “pessoas e ideias conectadas para crescer”, a 
BASF definiu (em 2013) uma meta e cinco pilares para serem 
desenvolvidos pela empresa até 2025, denominado Estraté-
gia 2025 América do Sul.  Os cinco pilares seguem como 
guia para a atuação da BASF na América do Sul: Orientação 
por Indústria; Inovação e Sustentabilidade, Investimentos e 
Aquisições, Excelência em Gestão e Pessoas.   

Orientação por indústria

 ▪ Desenvolver soluções para clientes e  
indústrias-chave, atuando como uma única empresa

Desde 2014, foram estabelecidos seis times de indústria que 
buscam desenvolver soluções para os clientes por  
meio de inovação e sustentabilidade: Agroindústria & 
Alimentação, Construção, Embalagem, Automotivo, Mineração 
e Óleo & Gás.

Em 2015, a BASF reforçou a atuação de duas áreas estra-
tégicas, que têm como missão estar cada vez mais próximas 
da indústria e dos clientes: os Times de Indústria (Industry 
Teams) trabalharam de forma intensa para oferecer soluções 
integradas do portfólio para os clientes; e os Times de Orienta-
ção ao Cliente (Costumers Teams) elencaram e materializaram 
soluções junto a grupos de clientes, pertencentes a indústrias-
chave.

Inovação e sustentabilidade

 ▪ Impulsionar a inovação e ser reconhecida como a 
empresa química mais confiável e sustentável

A BASF tem a sustentabilidade como um pilar de sua estratégia 
global. Os seis grupos do Comitê de Sustentabilidade da 
América do Sul trabalham a sustentabilidade sob diferentes 
óticas, permeando toda a estrutura da empresa: pessoas, 
ferramentas aplicadas ao negócio, engajamento social, 

comunicação para a sustentabilidade, produtos renováveis e 
sustentabilidade com fornecedores.

 Mais sobre Inovação e Sustentabilidade, veja as páginas 39 e 49 

Investimentos e aquisições

 ▪ Aumentar a oferta de soluções por meio de 
investimentos regionais e aquisições

Camaçari (BA): Com investimento de € 500 milhões, o maior 
aporte da empresa ao longo de seus mais de 100 anos de 
história na América do Sul, a BASF inaugurou em 2015 o 
Complexo Acrílico de Camaçari (BA). Com capacidade de 
produção de 160 mil toneladas de ácido acrílico por ano 
(suficiente para atender à demanda global), a planta brasileira 
é a mais moderna da empresa no mundo. 

A BASF tem a expectativa de gerar impacto na balança 
comercial do Brasil em torno de US$ 300 milhões por ano, 
sendo US$ 200 milhões por meio da redução de importações 
e US$ 100 milhões em função de exportações. 

O desempenho de todas as instalações de Camaçari 
superou as expectativas, atingindo especificações em todos 
os produtos logo no início da operação da planta.  A unidade 
gerou mais de 200 empregos diretos e cerca de 600 indiretos. 

A capacitação de mão de obra foi fundamental para o 
sucesso do início de operação da planta. Os times que hoje 
atuam na Bahia receberam treinamento em diversos países do 
mundo, como Bélgica, Alemanha, Estados Unidos e China.
– Produtos: O Complexo Acrílico da BASF em Camaçari 

produz, em escala global, ácido acrílico, acrilato de butila e 
polímeros superabsorventes (SAP). O mercado-alvo para 
esses produtos é o Brasil e demais países da América do 
Sul. Com este portfólio, a BASF fornece matéria-prima para 
produtos como fraldas, químicos para construção civil, 
resinas acrílicas para tintas, tecidos e adesivos.

Polímeros superabsorventes (SAP) são usados em fraldas
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Os três produtos fabricados em Camaçari são classificados 
pela BASF como Performer, ou seja, atendem aos padrões 
básicos de sustentabilidade do mercado.

– Tecnologia: A BASF é líder global na produção de ácido 
acrílico e tem tecnologias que priorizam a eficiência 
energética, com a produção de insumos de alta qualidade. 
A tecnologia da empresa é a mais sofisticada do mundo 
para a produção de ácido acrílico.

A tecnologia para polímeros superabsorventes permite 
uma ampla gama de aplicações, pois possibilita a gestão 
superior de líquidos, comparados com outros produtos. 

– Meio ambiente: A BASF prima pelo desenvolvimento 
sustentável em produtos e processos desde as etapas de 

Aplicação

Ácido acrílico: Usado em muitas aplicações, como 
produtos de tratamento de água ou SAP.

Acrilato de butila: Resinas e tintas à base de água ou 
solvente, colas e adesivos, além de revestimentos 
principalmente industriais e arquitetônicos.

Polímeros superabsorventes (SAP): Usado principal-
mente em fraldas de bebês e geriátricas.

O ácido acrílico e o SAP são atualmente importados, e 
sua produção em Camaçari faz com que estejam 
disponíveis localmente e para exportação. Além disso, o 
Complexo Acrílico contribuirá para o processamento 
nacional de mais de 70% da quantidade de propeno hoje 
exportado, agregando valor à matéria-prima local. 

construção, escolha dos equipamentos e matérias-primas, 
até a operação do Complexo Acrílico, iniciada em 2015.

Um exemplo é a Unidade de Recuperação de Calor 
(HRB) em Camaçari. O vapor de água proveniente do 
processo produtivo é fornecido para a Braskem para 
geração de energia, disponibilizada na rede elétrica. 

A BASF intenciona distribuir os produtos fabricados 
em Camaçari para o resto do Brasil principalmente por 
meio de navegação de cabotagem. Com isso, deverá 
retirar dez mil caminhões das rodovias. Para viabilizar o 
projeto, foram realizados investimentos nos terminais 
químicos da Vopak (Aratu – Bahia, Brasil) e da Ageo 
(Santos – SP, Brasil).

– Contribuições para a região: O Complexo Acrílico da 
BASF representa, para o Polo Industrial de Camaçari, a 
possibilidade da chegada das indústrias de transformação, 
já que é a primeira fábrica de ácido acrílico da região, além 
da unidade de polímeros superabsorventes. Esta tendência 
já é realidade com a instalação de uma fábrica de produtos 
para higiene pessoal de cuidado infantil e proteção feminina 
da Kimberly Clark, que utilizará, entre outras matérias-
primas, o polímero superabsorvente da BASF. 

O projeto do Complexo Acrílico inclui um acordo com a 
Braskem para fornecimento de propeno e utilidades  
Braskem (ar comprimido, vapor e água) à BASF. Principal  
matéria-prima para a produção dos insumos, o propeno é 
produzido em uma planta da empresa, vizinha à da  
BASF em Camaçari. 

– Apoio estratégico: O Governo da Bahia possibilitou que a 
BASF realizasse este importante investimento no Estado. O 
plano logístico para chegada dos equipamentos, por 
exemplo, foi um desafio importante para o Complexo, e 
contou com a atuação relevante da Secretaria da Indústria, 
Comércio e Mineração.

Evento de inauguração do Complexo Acrílico de Camaçari (BA, Brasil)
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Guaratinguetá (SP): Com investimentos da ordem de € 50 
milhões, a BASF entregou em 2015 a atualização completa 
da unidade de produção e envase de fungicida e a 
construção da unidade de formulação de formicidas. 

Em função do início das operações em Camaçari, a 
BASF irá converter a fábrica de acrilato de butila de 
Guaratinguetá em uma unidade de produção de acrilato de 
2-et i l -hexi la (matér ia-pr ima para as indústr ias de  
adesivos e revestimentos especiais). Esta será a primeira 
fábrica desse tipo na América do Sul, com início da  
produção em 2016.

Excelência em gestão 

 ▪ Otimizar os serviços funcionais e aumentar a 
eficiência, dentro de um conceito de parceria  
com as áreas de negócio

A BASF mantém programas de excelência, principalmente 
no que diz respeito à gestão de custos, pessoas e 
fornecedores, a fim de aperfeiçoar os processos e melhorar 
a qualidade de entrega aos clientes internos, tendo como 
objetivo o melhor serviço com o menor custo.   

Pessoas

 ▪ Ser a empresa referência para a escolha e o 
desenvolvimento profissional, que promova o 
engajamento dos colaboradores 

Em 2015, a BASF manteve a implementação da estratégia de 
Recursos Humanos 2025, avançando em importantes temas, 
como tornar mais transparente o pacote de benefícios e desen-
volvimento para os colaboradores e iniciar o Programa Equili-
bre, que prioriza a qualidade de vida, permitindo a flexibilidade 
no horário e no local de trabalho, para que cada pessoa possa 
contrabalançar as demandas profissionais com a vida pessoal.

Programa de excelência para a América do Sul

O South America Excellence Program (SAEP), programa de 
excelência da BASF desenvolvido em 2014, gerou resultados 
concretos em 2015 dentro de seus quatro pilares estruturais: 
Excelência em Operações; Excelência em Funções; Excelência 
em Marketing & Vendas e Excelência em Estrutura. O SAEP faz 
parte de um processo de mudança, que visa a disseminação 
da cultura voltada para excelência entre os colaboradores da 
região objetivando atingir melhores resultados.

Vista noturna do Complexo Químico de Guaratinguetá (SP, Brasil)

Foto: João Athaíde
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Tales Duque Esteves, colaborador BASF no Laboratório de Resíduos em Guaratinguetá

36BASF América do Sul

Relatório 2015



Governança

Governança

Para a BASF, a governança corporativa eficaz e transpa-
rente é essencial para uma administração responsável, 
com foco na geração de valor. Desta forma, a empresa 
estabelece uma relação de confiança com investidores, 
clientes, parceiros, colaboradores e demais públicos. Na 
América do Sul, segue o modelo de estrutura global de 
governança, assim como suas diretrizes.

Estrutura de governança

A empresa é orientada pelo modelo de governança de duas 
camadas, com gestão e supervisão divididas entre a Junta 
Diretiva e a Junta de Supervisão, ambas na Alemanha.

A Junta Diretiva é responsável pela gestão da empresa, 
gerenciando e monitorando os negócios do Grupo BASF por 
meio do planejamento e definição do orçamento corporativo; 
alocação de recursos e capacidade de gestão; monitoramento 

e tomada de decisão em relação a medidas individuais; e 
controle da gestão operacional.

A Junta de Supervisão é composta por 12 membros, sendo 
seis representantes dos acionistas eleitos pela Assembleia  
Geral Anual de Acionistas, e seis representantes dos colabora-
dores, nomeados pelo respectivo órgão de representação, a 
BASF Europa Betriebsrat (Conselho Europeu do Trabalho).

South America Executive Team (SET): O South America 
Executive Team (SET) reúne o presidente, os vice-presidentes 
seniores dos negócios e os gestores das áreas de Recursos 
Humanos, Relações Institucionais, Jurídico, bem como 
Serviços Técnicos e Infraestrutura. É responsável por realizar 
todas as operações e praticar os atos de administração 
necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de 
acordo com a orientação global dos negócios, estabelecida 
pelo Conselho de Administração.

Junta Diretiva

8 membros
nomeados pela Junta de Supervisão

Presidente
nomeado pela Junta de Supervisão

12 membros
6 representantes dos acionistas, 

eleitos durante a 
Assembleia Anual de Acionistas 

e 6 representantes dos empregados

 

Presidente
eleito pela Junta de Supervisão

Junta de Supervisão

nomeia a Junta Diretiva

monitora a Junta Diretiva

orienta a Junta Diretiva

reporta para a Junta de Supervisão

Sistema de Gestão
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Governança

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) orientam as políticas e atitudes nos próximos 15 anos

Ética e integridade

A BASF trata de forma austera as questões de compliance. A 
empresa atua seguindo rigorosamente as leis e regulamentos 
externos, além de formalizar seus princípios internos.  
O Código de Conduta é uma ferramenta desenvolvida 
internamente para regular a forma como os colaboradores se 
relacionam e atuam nos diversos ambientes.

O Comitê de Compliance Regional, composto por 
representantes das áreas Jurídica, Relações Institucionais, 
Auditoria e Recursos Humanos, é responsável por definir 
metas anuais e monitorá-las. Além disso, a BASF América 
do Sul também possui representante atuante no Comitê de 
Compliance Global, sediado na Alemanha. 

A BASF participa globalmente do Pacto Global desde a 
sua concepção em 2000 e, na América do Sul, possui uma 
identificação muito forte desde o início da iniciativa. 
Atualmente, a empresa ocupa a presidência da diretoria do 
Comitê Brasileiro do Pacto Global, além de atuar ativamente 
nos quatro Grupos Temáticos (GTs) criados para aplicar os 
10 princípios e implementar os valores do Pacto Global: 
Anticorrupção; Energia e Clima; Direitos Humanos e 
Trabalho; e Alimentos e Agricultura.  

O Brasil participou ativamente das discussões que se 
iniciaram em 2013 e culminaram na adoção, em setembro de 
2015, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). Estes deverão orientar as políticas nacionais e as 
atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos.

 Saiba mais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

Treinamentos: A BASF realiza, frequentemente, treinamentos 
presenciais e eletrônicos para disseminar e incorporar as 
orientações do Código de Conduta. Em 2015, todos os 
novos colaboradores participaram do treinamento de  
boas-vindas, na plataforma eletrônica, com duas horas de 
duração sobre o Código de Conduta. A cada dois anos, 
todos os colaboradores passam por novo treinamento, para 
reciclagem e atualização. 

A questão antitruste também é um tema permanente na 
BASF. Por isso, treinamentos regulares com todos os 
colaboradores são realizados e revistos periodicamente. 

Por fim, a liderança da BASF realiza treinamentos 
específicos sobre assédio moral e sexual, por entender que 
o líder é a referência e deve ser responsável por orientar a 
conduta de suas equipes.

Em 2015, cerca de três mil colaboradores da América do 
Sul realizaram o treinamento mundial de compliance (por 
meio eletrônico). Aproximadamente duas mil pessoas da 
região participaram de treinamentos com temas diversos, 
como código de conduta, liderança, entre outros. 

A BASF também avalia seus fornecedores nas questões 
relacionadas à proteção ambiental, direitos humanos, 
padrões trabalh istas e socia is,  a lém de pol í t icas 
antidiscriminação e anticorrupção, por meio do Código de 
Conduta do Fornecedor. Desta forma, mantém um diálogo 
com seus parceiros comerciais, de forma a minimizar os 
possíveis riscos ao longo da cadeia de abastecimento.

Canal direto: A linha 0800 (disponível 24 horas, todos os 
dias da semana) é um canal que pode ser acessado por 
qualquer colaborador, parceiro e demais públicos de 
relacionamento para fazer denúncias, solicitar informações 
ou eliminar dúvidas. O canal garante o anonimato e as 
denúncias são discutidas e avaliadas pelas áreas de 
Recursos Humanos e Compliance.

A BASF acompanha de perto o que há de mais sofisticado 
em termos de discussão de sustentabilidade no setor 
privado. Por outro lado, traz e propaga essas práticas  
na empresa.
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A BASF tem a inovação como um dos seus principais  
pilares e, como consequência, é reconhecida nos 
mercados em que atua.  Em 2015, foram investidos  
€ 30,5 milhões em inovação na América do Sul. 
Globalmente, a BASF registrou 1,2 mil patentes no ano. 

Investir em pesquisa e inovação possibilita que os produtos 
da BASF atendam às necessidades dos clientes que, por 
sua vez, respondem às atuais e às futuras questões da 
sociedade. Os produtos e soluções BASF contribuem para a 
conservação de recursos, assegurando, por exemplo, 
alimentação de qualidade e melhor qualidade de vida.

Agroindústria & alimentação

A Divisão de Proteção de Cultivos oferece soluções inovadoras 
para agricultura, disponibilizando tecnologias que vão desde o  
tratamento de sementes, inoculantes para fixação de 
nutrientes, controle de ervas daninhas, doenças e insetos até 
produtos para uma melhor fisiologia da planta. O foco é o 
manejo integrado de soluções visando maior produtividade de 
forma sustentável. Em 2015, a BASF lançou em parceria com 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) o 
Sistema de Produção Cultivance®, que contém a primeira soja 
geneticamente modificada totalmente desenvolvida no país. A 
partir de 2016, novos cultivares deverão ser lançados. O 
Sistema de Produção Cultivance® inclui melhoramento 
genético e estudos científicos conduzidos em laboratório para 
comprovar a segurança alimentar da nova soja. Além dos 
produtores de sementes, foram selecionados em torno de 150 
agricultores para acesso à tecnologia para a safra 2015/16.

A Divisão de Nutrição & Saúde oferece um portfólio 
abrangente de produtos e serviços para as indústrias de 

nutrição humana e animal, farmacêutica, aroma e fragrâncias. 
Em 2015, foi destaque o lançamento de uma tecnologia 
inovadora de fitase para nutrição animal: o Natuphos® E, que 
ajuda aves e suínos a utilizarem melhor o fósforo e outros 
nutrientes importantes como proteínas, cálcio e energia – 
trazendo uma ampla gama de benefícios para a indústria de 
alimentação animal. A nova geração de fitase Natuphos® E 
permite que os fabricantes de ração e produtores se 
beneficiem de uma considerável diminuição de custos devido 
a uma dieta mais nutritiva. Além disso, reduz-se a necessidade 
de fontes não renováveis de fósforo inorgânico, contribuindo 
para uma alimentação mais sustentável.

A nova tecnologia também contribui para reduzir a 
emissão de gases, provenientes de dejetos animais.

Embalagem

A Divisão de Materiais de Performance engloba todo know-
how em plásticos inovadores e personalizados. Em 2015, a 
BASF ampliou seu portfólio Elastollan® (TPU, poliuretano 
termoplástico) para incluir grades especiais de Food Contact 
(FC), tornando o material apto para uso em aplicações que 
envolvam o contato com alimentos. Eles podem ser utilizados 
em uma vasta gama de aplicações de moldagens, entre elas, 
correias transportadoras, filmes, tecidos e mangueiras.

Os novos produtos Elastollan® FC cumprem diretrizes dos 
regulamentos da União Europeia que regem as aplicações de 
contato com alimentos e os padrões do FDA americano (Food 
and Drug Administration), além de atenderem às normas GMP 
(Orientação para Boas Práticas de Fabricação de 2023/2006/
EC) - regulamento que assegura a qualidade dos processos 
de produção e ambiente, utilizados para a fabricação de 
materiais que entram em contato com os alimentos.

Inovação

Grãos da soja em Santo Antônio de Posse (SP, Brasil)
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Automotivo

A BASF fornece e desenvolve materiais e soluções funcionais 
que permitem que os veículos sejam construídos e funcionem 
com mais eficiência. O portfólio de produtos inclui plásticos de 
engenhar ia, espumas de pol iuretano e especiais, 
revestimentos, pigmentos, catalisadores, lubrificantes de eixo 
e de transmissão, aditivos para combustível, fluidos 
refrigerantes e de freio, além de materiais para bateria.

Em 2015, destaca-se a utilização do plástico Ultramid® 
no painel de automóveis, garantindo que essa parte seja 
consideravelmente mais leve do que os modelos anteriores, 
economizando tempo de instalação e custos. A poliamida 6 
(Ultramid® B) é fabricada em unidades certificadas com a 
gestão da qual idade or ientada para o processo,  
assegurando o atendimento dos requisitos dos fabricantes de 
automóveis em termos de eficiência de custos, fornecimento 
confiável e flexibilidade.

Care Chemicals

Os clientes da BASF no segmento de higiene pessoal se 
beneficiam da combinação de alcance mundial, poder 
tecnológico e know-how de formulação. Em 2015, a BASF 
lançou, em parceria com a Solazyme, empresa líder em 
inovações em microalgas para produção de óleos e 
ingredientes renováveis, o primeiro surfactante derivado de 
óleo de microalgas do mundo. A betaína de alto desempenho 
DEHYTON® AO 45 é utilizada em aplicações de cuidados 
pessoais e no lar. Produzida a partir de óleo renovável de 
microalga, é uma alternativa às betaínas convencionais para 
produtos que requerem uma espuma rica e suave, como 
xampus, sabonetes líquidos, detergentes e outras aplicações. 

 Mais informações sobre Foco no Cliente, veja a pág. 42

Construção

Na unidade de negócios de tintas, a Suvinil, marca de tinta 
imobiliária da BASF e líder no segmento premium, lançou em 
2015 o Suvinil Maxx Rendimento, com fórmula superconcen-
trada e que apresenta alto grau de aceitação de água no  
momento da diluição. 

O Suvinil Maxx Rendimento é uma tinta classificada no nível 
máximo de qualidade do Programa Setorial de Qualidade (PSQ) 
da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati).

Já a unidade de negócios de Químicos para a construção 
apresentou em 2015 a Linha MasterPolyheed® 100, composta 
por aditivos polifuncionais,  e recomendada para todos os 
tipos de concreto. O produto possui um excelente 
desempenho (utilizando menos água para o processo de 
amassamento) e baixo consumo de cimento (abaixo de 250 
kgs/m3), o que traz um importante ganho ambiental.

Inovação

Acrilato de butila é utilizado em diferentes processos químicos industriais, 
como na produção de resinas à base de água e solventes
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Ciência e inovação para um futuro sustentável

A inovação faz parte do dia a dia da BASF. Ela é refletida nos 
produtos, mas é numa etapa bem anterior que ela se faz 
presente. Em conjunto com os colaboradores, clientes,  
comunidade científica, acadêmicos e sociedade, a empresa 
pensa constantemente em soluções para fomentar a 
pesquisa e a inovação, a fim de responder às futuras 
necessidades da sociedade. Ela estimula a formação de um 
ambiente inovador, dentro e fora das suas unidades.

Programa Eureka: Com mais de 30 anos de existência, o 
Programa de Sugestões Eureka estimula os colaboradores a 
fomentarem ideias inovadoras, que impactam no dia a dia e 
contribuem para a excelência operacional. As ideias são 
avaliadas por uma equipe dedicada na América do Sul, que 
analisa os melhores resultados qualitativos e quantitativos em 
benefício da empresa. Os autores das melhores ideias 
implementadas são premiados financeiramente.

Em 2015, o programa contou com 1.910 sugestões, que 
geraram benefícios na ordem de R$ 1,2 milhão. O retorno 
financeiro para os colaboradores premiados foi de R$ 295 mil.

Prêmio BASF de Excelência: O Prêmio BASF de Excelência 
(PBE) para Fornecedores reconhece empresas de serviço e 
embalagens que se destacaram ao longo do ano, levando em 
conta os melhores desempenhos nos aspectos: inovação 
sustentável, segurança e temas específicos relacionados às 
categorias de serviços ou produtos. Com isso, busca incentivar 
o desenvolvimento e a excelência entre seus parceiros. 

Além disso, há 18 anos a BASF realiza o Prêmio BASF de 
Excelência para o público interno, sendo a principal iniciativa 
de reconhecimento aos colaboradores que contribuíram com 
a excelência em gestão e inovação na empresa.

Prêmio de Excelência em Vendas: O Sales Award, além de 
reconhecer projetos inovadores, sustentáveis e que trazem 
resultados financeiros para a empresa na área de vendas, 
também contribui para a disseminação do conhecimento e a 
inspiração para melhores práticas. Dois projetos foram 
vencedores em 2015, entre 70 inscritos.

A iniciativa, além de reconhecer os melhores projetos de 
vendas, serve também como estímulo para o surgimento de 
melhores práticas e dissemina o conhecimento na BASF.

“O  Eureka tem mais de 30 anos e, mesmo assim, 
é um programa que se mantém jovem. É altamente 
inclusivo e democrático, pois se estende a todos os 
colaboradores, independente de cargo ou área.” 
Willi Nass, vice-presidente de serviços técnicos e 
infraestrutura para a América do Sul.

Inovação

Um dos projetos vencedores, da Colômbia, teve como tema “Trabajando 
en Equipo con nuestro cliente Dersa”

“Metilato de Sódio e Petrobras: Um Caso de Sucesso” foi o tema do 
projeto vencedor, do Brasil
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Foco no cliente

A estratégia da BASF para superar os desafios de 2015 foi 
lançar o olhar para o futuro e trabalhar ainda mais focada em 
gerar valor aos clientes, atuando como uma empresa única. O 
time de Atendimento ao Cliente da BASF América do Sul se 
empenhou para estar ainda mais presente ao lado dos clientes. 
Com isso, a empresa passou a entender ainda melhor os 
negócios de seus clientes para, assim, atender às suas 
necessidades; para a implementação e gestão da carteira de 
pedidos; e ainda fomentou novas oportunidades de vendas. 

Em alguns meses, este time conseguiu superar a meta 
de Confiabilidade de Entrega (DR) para o ano seguinte, 2016 
(de 70% para 80%). Trata-se de um indicador utilizado 
globalmente, que estabelece o padrão de confiabilidade para 
a gestão da carteira de suprimento (capacidade de 
atendimento ao cliente x prazo prometido). Contribuíram 
para este resultado:
 – Criação do time de Atendimento ao Cliente dentro da área 
de Centro de Serviços Compartilhados, permitindo o 
acompanhamento de um único profissional, desde o pedido 
até a entrega do produto 

 – Integração das áreas de Planejamento de Transportes,  
de Importação, de Nutrição e de Saúde ao Atendimento  
ao Cliente

Para a BASF, dividir o conhecimento é multiplicar o potencial 
da evolução sustentável. Por isso, a empresa se conecta aos 
clientes, aos parceiros, aos estudantes e à academia. 
Conheça algumas iniciativas:

Desafio de Ideias Senai: Em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), a BASF apoiou a 
realização de um concurso técnico cultural, voltado para 
estudantes. Por meio dele, 90 alunos discutiram novas 
aplicações para um dos aditivos da empresa. A atividade teve 
a duração de cinco dias. Seguiu a metodologia do Senai e 
teve a contribuição de colaboradores da BASF, que atuaram 
como consultores.

Inmetro: A BASF firmou acordo de cooperação técnico-
científico com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) para estimular a inovação no Brasil. A 
parceria fortalece a atuação da comunidade científica 
brasileira para gerar soluções que se tornarão referência no 
mercado, já que o Inmetro é um órgão normativo. Também 
contribui para agilizar e ampliar o desenvolvimento, a 
implantação e o acesso a inovações no país.

Caravana Smart Spray Solution: A BASF esteve com a 
Caravana Smart Spray Solution nas cidades de Samambaia 
e Loreto (ambas no Maranhão, Brasil). Com a Caravana, os 
produtores receberam um serviço de consultoria para o 
gerenciamento de sistemas mecanizados de aplicação de 
defensivos agrícolas, pessoas e processos ligados à 
tecnologia de aplicação.

O serviço oferecido incluiu treinamento, revisão e ade-
quação eletrônica e hidráulica de todos os componentes dos 
maquinários da fazenda, bem como levantamento de custos, 
análise de manejo indevido de pulverizadores e qualificação 
de mão de obra.

Com isso, a BASF colabora para a sustentabilidade das 
propriedades, além de proporcionar aos produtores acesso 
a soluções que atendem às necessidades de mercado.

A Caravana também passou por Luís Eduardo Magalhães 
(BA), levando treinamento, revisão e adequação eletrônica e 
hidráulica de todos os componentes dos maquinários da 
fazenda, bem como levantamento de custos, manejo 
indevido de pulverizadores e qualificação de mão de obra.

Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras: Em outubro, 
a  BASF participou do 41º Congresso Brasileiro de Pesquisas 
Cafeeiras em Poços de Caldas (MG, Brasil), para apresentar 
os resultados da pesquisa com novos produtos da empresa 
para o controle de doenças e pragas do cafeeiro, além de 
mostrar suas soluções para cultura de café, que inclui sua 
linha de fungicidas e inseticidas.

A parceria, inédita no Brasil, está vigente até 2019. 
Juntos, a BASF e o Inmetro promovem o intercâmbio de 
informações, treinamentos, formação de equipes e 
desenvolvimento de novos projetos tecnológicos, com 
ênfase em produtos, processos e metrologia. 
 A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF, está 
conduzindo o primeiro projeto a partir desta parceria, a fim 
de desenvolver um produto focado em sustentabilidade e 
inovação com a utilização do esforço conjunto dos 
recursos de Química, Óptica e Metrologia do Inmetro, 
aliados ao time de desenvolvimento da marca.
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CasaE: A CasaE é mais um exemplo de que as parcerias 
multiplicam o potencial de atuação responsável. A BASF, 
juntamente com 29 parceiros da indústria, construiu  a CasaE 
para apresentar aos arquitetos, construtores e ao público em 
geral produtos e tecnologias que podem trazer soluções 
inovadoras com o objetivo de reduzir o consumo de energia, a 
emissão de CO2 e o consumo de água, assim como aumentar 
a eficiência no processo construtivo. 

No local, foram aplicadas mais de 30 soluções da BASF. 
Reinaugurada em 2015 na cidade de São Paulo (SP), a CasaE 
é a primeira casa do Brasil eficiente em termos energéticos, 
utilizando produtos e técnicas construtivas mais sustentáveis.

O conceito construtivo (método, técnica e produtos) 
utilizado na CasaE pode ser utilizado em qualquer moradia. 
Com isso, a BASF quer transformar a cultura da indústria da 
construção e de seus consumidores para a utilização de 
produtos e técnicas construtivas mais sustentáveis. 

O projeto recebeu a certif icação LEED-NC Gold, 
Leadership in Energy and Environmental Design, concedida 
a novas construções pelo Green Building Council.

A CasaE também recebeu o Prêmio InovaCidade, durante o 
3º Smart City Business America Congress & Expo (evento 
ocorrido no Paraná). O projeto foi reconhecido por contribuir 
com a melhoria da qualidade de vida nas cidades, no que se 
refere à sustentabilidade, inovação tecnológica, governança, 
energia e mobilidade urbana.

A CasaE utiliza produtos e soluções ecoeficientes desde a 
construção até seu uso e manutenção. O resultado é:
 – Até 40% menos energia do que em uma casa convencional.
 – Redução das emissões de CO2 durante a construção
 – Aplicação de impermeabilizantes com baixas emissões de 
gases voláteis

 – Redução de água usada no cimento em 40%
 – Absorção de até 87% da água de chuva, por meio de pisos 
drenantes que foram aplicados sobre um sistema de filtros 
(pedras e cascalhos). Assim, a água é armazenada em 
reservatórios com capacidade de 10 mil litros, para  
ser reutilizada

CasaE dissemina e antecipa tendências, promovendo soluções que levam mais produtividade, economia e durabilidade às edificações e garantem 
ainda mais bem-estar aos clientes finais
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Prêmios e reconhecimentos

Por meio da conectividade, de soluções inteligentes e 
parcerias, a BASF agrega valor aos clientes e à sociedade. 
Em 2015, mais uma vez, a empresa foi reconhecida por suas 
práticas, conquistando algumas das mais importantes 
premiações na América do Sul. 

Os prêmios Top of Mind, Época ReclameAqui e 
Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 
representam o reconhecimento dos clientes. O conhecimento 
detalhado da cadeia de valor é muito importante para a 
marca pensar no futuro. Isso porque as ideias e a inspiração 
para aumento de eficiência, novos desenvolvimentos e 
inovações vêm justamente dos consumidores. 

Sustentabil idade e inovação são forças motrizes 
significativas para o desenvolvimento de produtos e soluções 
que contribuem para a preservação dos recursos, 
assegurando alimentação e nutrição saudáveis e ajudando a 
melhorar a qualidade de vida. Neste sentido, os prêmios 
Visão Agro, ABRE da Embalagem Brasileira, Primus Inter 
Pares Assintecal, ITEHPEC de Inovação, Green Building 
2015 e Empresa Cidadã sinalizam que a empresa está no 
caminho correto.

A BASF também recebeu reconhecimento da Revista 
Planeta por suas iniciativas com foco na preservação do 
me io  ambiente  e  por  sua preocupação com a 
sustentabilidade. O especial valoriza a atuação de 12 
“Empresas mais Verdes” atuantes no Brasil.

Outros destaques dos profissionais da BASF:
 – Cristiana Brito, diretora de Relações Institucionais para a 
América do Sul, recebeu o título Comunicadores do Ano do 
Prêmio Aberje 2015, promovido pela Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial (Aberje).  A premiação reflete o 
compromisso da BASF com seus valores de abertura e 
transparência.

 – Eduardo Leduc, vice-presidente sênior da Unidade de 
Proteção de Cultivos, recebeu o prêmio World Class Manager 
Award, promovido pela International Business School of São 
Paulo (IBS), na categoria Executivo.

 – Ricardo Inacio de Souza foi destaque como Gestor de 
Frotas 2015 na premiação Parar 2015, pioneira no 
reconhecimento de empresas e profissionais que adotam 
práticas sociais e economicamente responsáveis para 
administrar frotas. 

Outros reconhecimentos do ano (Brasil):
 – Melhores Empresas para Você Trabalhar – Revista Você 
S/A: Em linha com a estratégia de ‘Formar a Melhor 
Equipe’, a BASF é reconhecida por proporcionar um 
excelente local de trabalho.

 – Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas 
2015 – Revista Negócios da Comunicação: Reconhece a 
qualidade do relacionamento que a BASF mantém com os 
jornalistas (acesso, disponibilidade e transparência).

 – Prêmio Visão Agro – Revista Visão da Agroindústria (AR 
Empreendimentos): As soluções que a BASF tem 
oferecido ao setor canavieiro vão ao encontro das 
necessidades dos clientes, levando em conta a sanidade 
do canavial e também sua produtividade e sustentabilidade.

 – Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira – Associação 
Brasileira de Embalagem (ABRE): A BASF proporciona 
diferenciação dos seus produtos por meio da inovação. A 
ferramenta de segurança para embalagens de defensivos 
agrícolas impede a falsificação e possibilita o controle de 
manuseio dos químicos.

 – Prêmio Primus Inter Pares Assintecal – Associação 
Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos: O Elastollan® Soft 45, produzido 
pela BASF, oferece um desempenho superior ao da 
borracha na resistência ao escorregamento, além da 
possibilidade de obter um solado transparente, e reafirma a 
liderança da empresa no segmento calçadista.

 – Prêmio ITEHPEC de Inovação – Associação Brasileira 
das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (ABIHPEC): O DEHYTON® AO 45 traz para o 
mercado uma solução tradicional baseada em fontes 
renováveis (contribuindo com a preservação do meio 
ambiente). É produzido com óleos de microalgas da linha 
AlgaPūr™, obtidos por meio da tecnologia da Solazyme 
(parceira da BASF).

 – Prêmio Artesp – Associação dos Revendedores de 
Tintas do Estado de São Paulo: Além de ser reconhecida 
em 10 categorias, a BASF foi premiada por ser a empresa 
“que mais valoriza e respeita as revendas – linha 
imobiliária”.

 – Prêmio Marcas de Confiança – Revista Seleções: Reco-
nhecimento de 52% dos consumidores entrevistados, que 
elegeram a Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF, 
como marca mais confiável pela 11ª vez consecutiva.
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 – Prêmio Top of Mind – Folha de S.Paulo: Ganhar o prêmio 
treze vezes indica que a Suvinil, marca de tintas imobiliárias 
da BASF, está no caminho certo em busca de inovações para 
os consumidores. A Suvinil investe fortemente na marca, em 
inovação e no desenvolvimento de ações e ferramentas que 
a aproximam cada vez mais de seus clientes.

 – Prêmio Green Building 2015 – Revista Green Building:  
A Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF, teve 35,64% 
dos votos em pesquisa popular realizada no website da 
publicação. Sinaliza o reconhecimento pela marca, pelo 
produto e pela inovação.

 – Prêmio Época ReclameAqui – Revista Época: A Suvinil, 
marca de tintas imobiliárias da BASF, ficou em primeiro lugar 
nesta premiação, com 59,14% dos votos. Responsabilidade e 
respeito ao consumidor são os principais valores da marca. Por 
isso, a Suvinil aprimora a cada dia seu sistema de atendimento.

 – XV Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em 
Serviços ao Cliente – Revista Consumidor Moderno: 
Respeito ao consumidor é um dos principais valores da 
Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF. A marca está 
sempre atenta ao comportamento dos clientes e às suas 
exigências. Essa prática colabora para direcionar a marca no 
sentido de buscar a inovação para promover melhorias nos 
produtos, processos e, principalmente, na eficiência.

 – Prêmio InovaCidade: A CasaE, Casa Ecoeficiente da BASF, 
apresenta soluções inovadoras e sustentáveis para o 
mercado da Construção Civil.

Outros reconhecimentos do ano (Chile):
 – Premio Buen Ciudadano Empresarial 2015 – Câmara 
Americana de Comércio do Chile: O Programa de controle 
de pragas urbanas no arquipélago de Juan Fernandez, 
denominado “equilíbrio sustentável para Juan Fernandez”, 
foi reconhecido pela Amcham por abordar a dimensão 
ambiental ao trabalhar com as comunidades, por meio de 
um foco específico na campanha de conservação da 
biodiversidade. Valoriza o trabalho realizado pela BASF para 
contribuir para um futuro mais sustentável.

 – Premio Innovación y Desarrollo Tecnológico – Câmara 
de Comércio Chile-Alemanha: Reconhecimento à empresa 
mais importante do ano em inovação e desenvolvimento 
tecnológico. Valoriza, em especial, duas iniciativas: “espaço 
inclusivo em repintura automotiva” e “equilíbrio sustentável 
para Juan Fernandez”.

 – La Red de Empresas Inclusivas (REIN) – Organización 
Internacional del Trabajo e Sociedad Fomento Fabril 
(SOFOFA): Compromisso da BASF com a inclusão de 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

 – Premio Corresponsables – Corresponsables: Programas 
de Responsabilidade Social e Ambiental e sua contribuição 
para a construção de um mundo melhor, por meio da 
divulgação de boas práticas em sustentabilidade.

Registros

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
aprovou a inclusão de registro no fungicida OrkestraTMSC 
para mais 21 culturas além da soja, sendo 10 para os merca-
dos de citrus e hortifruticultura (batata, cebola, cenoura, maçã, 
manga, melão, pepino, pimentão e tomate), sete para o seg-
mento de grãos e oleoginosas (amendoim, aveia, feijão, giras-
sol, milho, sorgo e trigo), e flores (crisântemo e rosa). O regis-
tro do novo fungicida demonstra que a BASF vai ao encontro 
das necessidades estabelecidas pela Instrução Normativa 
Conjunta (INC 01/2014) e fortalece o uso de produtos ade-
quados, com amplo espectro de ação e a alta performance no 
controle de importantes doenças fúngicas, além de favorecer 
a fisiologia das plantas por meio da molécula F 500®, que está 
associada ao novo fungicida, aumentando a produtividade e a 
qualidade da produção no campo.

Inovação

Suvinil: vencedora do prêmio Top of Mind
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Luis Gustavo A. S. Suzuki, colaborador BASF na Estação Experimental de Santo Antônio de Posse (SP, Brasil)



Governança de sustentabilidade

 ▪ A BASF segue com foco no crescimento e na rentabi-
lidade, mas sempre associado à sustentabilidade 

A orientação para a sustentabilidade torna-se, de forma cada 
vez mais intensa, uma prática nas empresas e na vida das 
pessoas. Na BASF não é diferente e a empresa tem metas e 
objetivos bem definidos na Estratégia 2025 – América do Sul: 
ser reconhecida como a empresa química mais confiável e 
sustentável na cadeia de valor. A governança de sustentabili-
dade na BASF é realizada por meio de comitês que permeiam 
toda a estrutura da empresa em diferentes níveis. São eles:
 – Comitê de Sustentabilidade: Com a realização de 
encontros a cada trimestre, é responsável por definir as 
metas de sustentabilidade na América do Sul, alinhadas 
com as diretrizes globais da BASF, monitorando e 
assegurando a realização das ações propostas, reportando 
para o South America Executive Team (SET)

 – Comitês temáticos: Representantes de todas as regiões 
da América do Sul compõem seis comitês, responsáveis 
por disseminar a visão da estratégia em diferentes áreas da 
empresa, tanto em unidades funcionais como de negócios, 
envolvendo deste engajamento social até o desenvolvimento 
de produtos de fontes renováveis 

 – Comitês Locais: A partir do ano de 2016, atuam na 
implementação da estratégia nas regiões onde as fábricas 
estão localizadas
 Mais informações sobre South America Executive Team (SET), veja a pág. 37

A BASF acredita que sustentabilidade é o ponto inicial 
para alavancar oportunidades de negócios e contribuir 
para um futuro melhor. Por este motivo, a empresa tem a 
sustentabilidade em seu propósito corporativo: “We 
create chemistry - Nós transformamos a química para 
um futuro sustentável”.

O método Sustainable Solution Steering®, por exemplo, 
permite uma visão 360° sobre o desempenho de 
sustentabilidade do portfólio de produtos para alcançar o 
equilíbrio entre as três dimensões da sustentabilidade: 
econômico, ambiental e social.

Categorias de Sustentabilidade

 – Accelerator: Produtos que contribuem substancialmente 
para a sustentabilidade na cadeia de valor

 – Performer: Soluções que atendem aos padrões básicos de 
sustentabilidade do mercado

 – Transitioner: Questões específicas de sustentabilidade foram 
identificadas e planos de ações concretos foram definidos. 
Essas recomendações estão em processo de implementação

 – Challenged: Aplicações com significativa preocupação de 
sustentabilidade. A BASF está desenvolvendo planos de ação 
para estes produtos, de forma a identificar melhores soluções

A BASF selecionou seus produtos em quatro diferentes cate-
gorias de sustentabilidade: Accelerator, Performer, Transitio-
ner e Challenged.  A análise detalhada permite oferecer solu-
ções inovadoras e sustentáveis aos clientes, uma vez que 
existe a orientação de todo o portfólio para contribuir com a 
integração da sustentabilidade em processos estratégicos de 
pesquisa e desenvolvimento e de suporte ao cliente. 

 

 

2,2%

71,0%

26,6%

 

0,2%

Accelerator Perform
er Transitioner Challenged

Sustainable
Solution
Steering

A BASF avaliou o seu portfólio no mundo inteiro sob a ótica 
da sustentabilidade, levando em conta as necessidades 
dos diferentes públicos e mercados em que atua. 

Sustentabilidade

Sustentabilidade
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Corporativa
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Composto por South 
America Executive 

Team (SET) e liderado 
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sustentabilidade de 
longo prazo para a 

América do Sul. 
Integra as estratégias de 

negócios e de 
sustentabilidade. 
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Promove o desenvolvi-
mento sustentável com 

a transferência de 
conhecimento e 
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eixos de atuação: 

Socioecoeficiência, 
Programas Educativos 

e Conservação 
Ambiental.

Define uma estratégia 
de sustentabilidade 
América do Sul em 

linha com as diretrizes 
globais, assegura a sua 

gestão e monitora 
planos de ação e 
indicadores de 

performance para cada 
grupo de trabalho.

Identifica questões 
relacionadas à 

sustentabilidade, 
vislumbra 

oportunidades de 
negócio, mitiga 

riscos de 
operações e 

envolve

COMITÊ EXECUTIVO
DE SUSTENTABILIDADE

stakeholders.
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País Entidade Descrição

Brasil Instituto ETHOS
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a 
gerir seus negócios de forma socialmente responsável.

Brasil
Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento 
Sustentável (CEBDS)

Associação civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável nas empresas que atuam no Brasil, por 
meio da articulação junto aos governos e a sociedade civil além de divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema.

Brasil
Asssociação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim)

Entidade sem fins lucrativos que realiza o acompanhamento estatístico do setor, promove estudos específicos sobre as ativi-
dades e produtos da indústria química, acompanha as mudanças na legislação e assessora os associados.

Brasil Pacto Global
Iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para mobilizar a comunidade empresarial internacional 
para a adoção de valores fundamentais e internacionalmente aceitos.

Brasil Instituto Akatu
Organização não governamental sem fins lucrativos, que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o 
consumo consciente, contribuindo para a transição acelerada na direção de estilos sustentáveis de vida.

Brasil CiViA
O projeto Ciclo de Vida Aplicado (CiViA) está inserido no Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio 
Vargas. É formado por um grupo de empresas que desenvolve pesquisas sobre ciclo de produtos e avaliação de ciclo de 
vida de produtos na estratégia empresarial.

Brasil
Câmara de Comércio e 
Indústria Brasil - Alemanha

Instituição que desenvolve um conjunto de atividades com o objetivo de atrair investimentos para a região geográfica sob sua in-
fluência, ampliar o comércio bilateral, incentivar a cooperação entre os países do Mercosul e da União Europeia, além de fortalecer 
os negócios de seus associados.

Brasil
Grupo de Institutos, Fundações 
e Empresas (GIFE)

Tem a  missão de aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem 
comum, contribuindo assim para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento político
-institucional e do apoio à atuação estratégica dos investidores sociais privados.

Brasil Fundação Abrinq A Fundação tem o objetivo de mobilizar a sociedade para questões relacionadas aos direitos da infância e da adolescência. 

Brasil Integrare Associação que visa fomentar a diversidade na cadeia de valor, por meio de negócios entre as empresas associadas e 
fornecedores que pertençam a empresários que sejam negros, pessoa com deficiência ou indígenas.

Argentina
Consejo Empresario Argentino 
para el Desarrollo Sostenible 
(CEADS)

É o capítulo local do Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), uma parceria global 
liderada pelos CEOs de mais de 230 empresas dedicadas a conexão entre negócios e desenvolvimento sustentável. 

Argentina
Cámara de Industria y Comercio 
Argentino-Alemana

Promove intercâmbio, fomenta investimentos, proporciona a transferência de tecnologia entre a Alemanha e os países do Mercosul. 
Contribui para o incentivo ao uso de tecnologias sustentáveis e para formar líderes comprometidos com o meio ambiente.

Colômbia
Consejo Empresario para 
el Desarrollo Sostenible 
(CECODES)

É  o capítulo colombiano do Conselho Mundial Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD). O CECODES, 
na Colômbia, é formado por um grupo de empresas que acredita no desenvolvimento sustentável como uma opção para 
alcançar mais rentabilidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover a utilização racional dos recursos naturais.

Colômbia
Consejo Colombiano de 
Construccion Sostenible (CCCS)

Instituição privada sem fins lucrativos, que trabalha para elevar o nível de sustentabilidade em todas as utilizações de edifí-
cios novos e existentes e cidades em geral. Promove as certificações LEED.

Colômbia Pacto Global Red Colombia Orientar e trabalha estrategicamente no fortalecimento da iniciativa do Pacto Global da Organização das Nações Unidas.

Colômbia Campo Limpio Fundação criada para recolher e eliminar as embalagens de defensivos agrícolas.

Peru Peru 2021
Associação civil peruana, sem fins lucrativos, que tem como objetivo disseminar o compromisso e a promoção da Respon-
sabilidade Social como um método de gestão empresarial, a fim de impulsionar as empresas para se tornarem agentes de 
mudança para o desenvolvimento sustentável.

Peru
SEP (Soluciones Empresariales 
para la Pobreza)

Iniciativa de Administração da Sociedade Nacional de Indústrias e CONFIEP, a fim de apoiar a gestão da política pública no Peru.

Compromissos

Além de participar como signatária global, a BASF preside a 
Rede Brasileira do Pacto Global das Nações Unidas, para o 
período 2015/16. O Pacto Global das Nações Unidas é a 
maior iniciativa corporativa em sustentabilidade no mundo que 
mobiliza empresas de diversos setores a se comprometerem 
com o tema. “A BASF possui uma identidade muito forte com 
a iniciativa do Pacto Global desde o inicio. A participação da 
empresa na Rede Brasileira, e também globalmente, nos 
permite acompanhar,  contribuir e propagar todas as 
atividades que o Pacto se propõem , com a possibilidade de 
internalizar em nossas práticas.” afirma André OIiveira, Diretor 
Jurídico, Seguros e Impostos da BASF América do Sul e 
presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global.

A BASF já atua em diversas frentes que compõem os  
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A BASF está 
comprometida com os 10 princípios universais do Pacto Global:

1. Apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente

2. Assegurar sua não participação em violações destes 
direitos

3. Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 
efetivo do direito à negociação coletiva

4. Eliminar todas as formas de trabalho forçado ou 
compulsório

5. Abolir de forma efetiva o trabalho infantil
6. Eliminar a discriminação no emprego
7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais
8. Desenvolver  in ic iat ivas para promover maior 

responsabilidade ambiental
9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientalmente amigáveis
10. Combater a corrupção em todas as suas formas, 

inclusive extorsão e propina

Sustentabilidade

Participação em associações
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Responsabilidade social

A BASF apoia projetos que estimulam o desenvolvimento 
social, econômico e/ou cultural na América do Sul, 
contribuindo para o desenvolvimento das comunidades 
vizinhas aos locais onde a empresa atua. Assim, participa da 
construção de um futuro sustentável, um dos importantes 
compromissos da empresa. 

Uma das iniciativas para promover o relacionamento com 
a comunidade está ligada ao apoio da BASF ao 5º Encontro 
Nacional de Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), 
promovido pela Associação Brasileira da Indústria Química 
(Abiquim), e realizado na fábrica de Guaratinguetá, que tem 
como objetivo debater questões de saúde, segurança e 
meio ambiente e preparar as comunidades para eventuais 
situações de emergência. O diálogo com a comunidade é 
essencial para debater soluções para o desenvolvimento 
sustentável, trazendo benefícios para a empresa e para as 
comunidades.  

Os CCCs instituídos pela BASF nas suas duas maiores 
unidades fabris (Guaratinguetá e São Bernardo do Campo) 
completaram 15 anos de atuação, conf irmando o 
relacionamento de longo prazo entre comunidade e empresa. 
Os conselhos seguem as diretrizes do Programa Atuação 
Responsável®, coordenado pela Abiquim. A empresa 
também participa do CCC do Comitê de Fomento Industrial 
de Camaçari (Cofic). 

Principais projetos em 2015:
 

Oportunidade Através do Esporte (BA, Brasil): A BASF 
apoiou o projeto por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O 
projeto Oportunidade Através do Esporte promove aulas de 
educação esportiva a crianças e adolescentes de 7 a 17 
anos em Camaçari (BA) e em Arembepe (BA).

Projeto esportivo gratuito realizado na sede de Camaçari e em Arembepe 
(BA, Brasil)

Orquestra Brasileira de São Salvador (BA, Brasil):  
O projeto, apoiado pela BASF por meio de Lei Rouanet (Lei 
Federal n. 8.313/1991), tem como objetivo fomentar a 
transformação social por meio da música. A Orquestra 
oferece ensino de música para crianças de Salvador (BA), 
como adicional à grade curricular oficial do Ministério da 
Educação (MEC).
 

Programa ReAção (SP, Brasil): O Programa ReAção contri-
bui para a alfabetização científica de professores e alunos 
das escolas públicas municipais de Guaratinguetá.

Programa ReAção em números

Alunos atendidos em 2015 2.241

Horas de oficinas experimentais 1.354

Capacitação de professores cerca de 500

Melhora no desempenho dos alunos,  
com aumento de proficiência

25%

Participações em congressos internacionais  
sobre o estudo de ciências

3

Projeto Caminhar (SP, Brasil): Com foco socioeducacional  
e complementar às atividades escolares para crianças e 
adolescentes, tem por objetivo promover a cidadania, a so-
cialização, o fortalecimento das relações sociais e familiares 
e o resgate da autoestima, colaborando com a educação 
formal por meio de atividades lúdicas.

Projeto Caminhar em números

Crianças e adolescentes contemplados pelo projeto 830

Alunos atendidos diariamente em contraturno escolar, com 
melhoria nas condições de higiene pessoal e do lar

60

Orquestra formada por jovens moradores da periferia da capital baiana
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Projeto Crescer (SP, Brasil): Prepara os melhores alunos das 
escolas públicas para aprovação nos vestibulinhos  
das escolas técnicas de Guaratinguetá e São Bernardo  
do Campo.

Projeto Crescer em números

Escolas inscreveram seus alunos 26

Alunos participaram do processo seletivo 250

Alunos participaram das aulas técnicas 110

Horas de aula nos cursos preparatórios 465

Horas de acompanhamento online 180

Horas de reuniões com os pais dos alunos 32

Projeto Guri na Roça (SP, Brasil): Promove o atendimento 
socioeducativo a crianças e adolescentes (entre 6 e 18 anos) 
em situação de vulnerabilidade social, possibilitando que 
elas se preparem para o mercado de trabalho.

Projeto Guri na Roça em números

Anos de atividades ininterruptas 16

Horas semanais de atendimento às crianças, 
 contabilizada (semana/ano)  12h /480h

Horas (ano) de atendimento aos adolescentes 320

Crianças e jovens passaram pelo projeto 1.985

Adolescentes conseguiram ingressar  
no mercado de trabalho

70%

Peças de teatro para arrecadação de 
fundos para a construção de creche 

3 

Participação de pessoas + de 3.000

Vamos por Nuestro País (Argentina): A BASF desenvolveu a 
parceria público-privada e possibilitou a atuação do projeto 
que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da 
comunidade de Concepción del Bermejo (Chaco),  por meio de 
controle do besouro transmissor do mal de Chagas. O projeto 
registrou a redução da incidência de infecção de 17,9% (2010) 
para 2,3% (2015) em domicílios localizados na zona rural.

Vamos por Nuestro País beneficiou mais de 8 mil pessoas na comunidade 
de Concepción del Bermejo (Chaco) 

Vamos por Nuestro País em números

Crianças com necessidades educativas  
especiais atendidas por equipes de profissionais

25

Pessoas informadas e sensibilizadas  
sobre a doença de Chagas

2.138

Crianças e jovens tratados e curados da doença de Chagas 6

Pessoas capacitadas em gestão local 645

Pessoas da comunidade beneficiadas pelo programa 8.000

Projeto Utopia (Colômbia): O Projeto Utopia, realizado em 
parceria com a Universidade La Salle Colombia, transforma a 
vida de jovens que vivem em zonas rurais e vivenciam a falta 
de oportunidade e a violência. O trabalho consiste em 
oferecer oportunidade de crescimento educacional, por meio 
ao acesso à universidade, além de inserção social. Foram 18 
o número de patrocínio parcial de bolsas de estudo 
concedido a estudantes.

Campo Vivo (Colômbia): Projeto social para o desenvolvi-
mento de pequenos produtores de batata na Colômbia. 
O projeto coneguiu abordar 100 famílias.

Espacio Inclusivo (Chile): O projeto capacita jovens em 
situação de risco social para trabalhar no mercado de 
repintura automotiva. É realizado em parceria com os clientes 
da BASF no país e contribui para oferecer mão de obra 
qualificada ao mercado. 

Espacio Inclusivo em números

Gerações contínuas 5

Modelos replicados em unidades de negócios 2

Participantes que trabalham com os clientes BASF e se 
desenvolvem de forma independente

42%

Espacio Inclusivo capacita jovens em repintura automotiva para propor-
cionar oportunidade em um mercado com alta demanda
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Equilibrio Sustentable (Chile): O projeto apoia o cuidado 
com o meio ambiente no entorno das operações da 
empresa no Chile, por meio do incentivo e promoção da 
cultura de responsabilidade. Em uma das iniciativas, é 
realizado o treinamento para controle de roedores para a 
proteção das espécies Rayadito e Picaflor Rojo (colibri 
vermelho) na Ilha Juan Fernandez. Por meio deste projeto, 
foram beneficiados 700 habitantes, com a redução de 60% 
dos roedores.

Equilibrio Sustentable em números

Habitantes beneficiados por este programa 700

Redução no número de roedores 60%

Acidentes no programa 0%

Modelo de Reciclaje Inclusivo (Chile): Articulação do 
modelo de negócio de empresas para organizações e 
comunidade, a fim de oferecer um trabalho digno para 
recicladores, proporcionando o acesso ao comércio formal. 

Modelo de Reciclaje Inclusivo em números

Famílias sensibilizadas sobre reciclagem na Quinta Normal 1.200

Quantidade de operações até setembro/2015 18

Toneladas de resíduos coletados (t) 8

Conclusão do projeto 60%

Quantidade de resíduos removidos (t) 5

Salud Preventiva en la Comunidade (Chile): Campanhas 
de saúde globais para aumentar o esclarecimento e a 
consciência da população sobre os cuidados com a saúde. 
Em 2015, o foco da campanha global foi “nutrição”. Entre as 
questões levantadas estão: sobrepeso, alimentação 
saudável, aproveitamento integral dos alimentos.

Salud Preventiva en la Comunidade em números

Satisfação com as apresentações feitas  
pela equipe médica sobre o tema

100%

Pessoas orientadas + de 400

Becas laborales (Chile): A BASF contribui para aumentar as 
oportunidades de emprego na comunidade carente por meio 
da educação e do conhecimento. A iniciativa contempla 
cursos de formação para a população.

Becas laborales em números

Quantidade de pessoas capacitaram-se 
no curso de “Condução 5 A”.  
(60% delas estão trabalhando)

12

Quantidade de  pessoas capacitaram-se no curso 
“Instalações e Manutenções em Painéis Solares”

12

Nova estratégia de engajamento social

Em 2015, a BASF iniciou a implementação de uma nova 
estratégia de engajamento social na América do Sul para 
ajudar a resolver desaf ios sociais, promovendo o 
desenvolvimento da sociedade – pré-requisito para o sucesso 
do negócio. A nova estratégia permitirá que a empresa 
contribua com todo o seu potencial no desenvolvimento social 
de forma mais sustentável e abrangente.
 A partir de 2016, a empresa está apoiando projetos que 
envolvem as seguintes prioridades de impacto social: 
educação científica e ambiental; empregabilidade; e proteção 
dos recursos naturais. Esses projetos podem ser 
desenvolvidos em parceria com a comunidade, governo e 
parceiros de negócios na América do Sul. 

A nova estratégia está baseada em dois pilares: 
 – Valor Compartilhado (realizar negócios rentáveis e que 
também contribuam para o desenvolvimento socioambiental) 

 – Cidadania Corporativa (participar do desenvolvimento social 
das comunidades em que estamos presentes)

A nova estratégia está sendo implementada em 2016, com a 
reavaliação das ações sociais de cada localidade e análise 
dos projetos, referente ao alinhamento com os objetivos da 
empresa e os desafios sociais locais. Posteriormente, a 
BASF irá selecionar projetos sociais alinhados à estratégia, 
que passarão a receber investimento da empresa.
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Pessoas

“Nós formamos a melhor equipe”. Trata-se de um dos 
princípios estratégicos da BASF para superar os desa-
fios e obter crescimento econômico em conjunto com 
proteção ambiental e responsabilidade social. Alinhada 
à estratégia e às diretrizes globais, a empresa valoriza a 
diversidade e respeita as características individuais de 
seus colaboradores, criando um ambiente inclusivo e 
cooperativo de trabalho. Na América do Sul, são 5.638 
colaboradores distribuídos em seis países.

Gestão de pessoas

Para formar a melhor equipe, a BASF concentra sua estratégia 
em três direções: excelentes pessoas, excelente local de 
trabalho e excelentes líderes. Investe no desenvolvimento de 
carreiras e no aprendizado, proporcionando uma estrutura 
global de apoio aos colaboradores. Dispõe de uma grande 
variedade de recursos para incentivá-los a superarem 
desafios, aprenderem e avançarem na carreira. 

Os colaboradores da BASF são orientados pela 
estratégia, alinhada por suas lideranças. Um dos projetos 
mais relevantes de 2015 prepara a empresa para o futuro, 
orientando os colaboradores para alcançar a excelência na 
implementação da estratégia 2025 América do Sul. O South 
America Excellence Program  (SAEP) reforça o foco da BASF 
na excelência e contribui para criar uma empresa ainda mais 
eficiente. Por meio dele, foram identificados (e disseminados) 
comportamentos-chave que tangibilizam os valores da 
empresa e asseguram a execução eficaz da estratégia:
 – Foco no cliente: Entender e antecipar às necessidades  
do cliente

 – Atitude de dono: Assumir o negócio como seu, viabilizar 
soluções e fazê-las acontecer

Colaboradores por faixa etária - Brasil

1 Até 25 anos 9%

2 Entre 26 e 39 anos 52%

3 Entre 40 e 54 anos 35%

4 55 anos ou mais 4%

 – Excelência na Execução: Ter senso de urgência e realizar 
100% do que está proposto

 – Pessoas: Ser comprometido com o desenvolvimento do time, 
delegar, dar feedbacks honestos e claros;  criar um ambiente 
meritocrático, reconhecendo aquilo que foi bem feito e ter 
conversas cruciais sobre o que precisa ser melhorado

 – Espírito de equipe: Ser colaborativo e buscar a melhor 
solução para a companhia

Entre os resultados concretos do SAEP em 2015 está a sig-
nificativa melhora na eficiência operacional, conquistada a 
partir da excelência na execução. Considerando este novo 
cenário, a empresa revisitou seu quadro de colaboradores e 
otimizou-o, adequando-se aos princípios de austeridade.

Equipes trabalham olhando para o futuro, focadas nos clientes e 
buscando a excelência

2015 Brasil 4.205 74,6%

Total Norte 153 2,7%

5.638 Oeste 501 8,9%

Sul 779 13,8%

2014 Brasil 4.456 73,5%

Total Norte 159 2,6%

6.060 Oeste 514 8,5%

Sul 931 15,4%

2013 Brasil 4.413 73%

Total Norte 174 3%

6.036 Oeste 474 8%

Sul 975 16%

Número total de colaboradores por Business Center 1

2

3

4
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comportamentos inclusivos e fomentar o debate junto aos 
colaboradores.

 – Associação Integrare: Aproxima grandes empresas como a 
BASF de fornecedores cujos donos sejam negros, descen-
dentes de indígenas ou pessoas com deficiência. Com isso, 
a BASF fomenta a diversidade na cadeia de valor.

 – Adesão aos 10 compromissos da empresa com os direi-
tos humanos LGBT: Em 2015, a BASF aderiu publicamente 
aos compromissos com os direitos humanos LGBT, a fim  
de promover cada vez mais um ambiente inclusivo para  
este público. 

 – Fórum de Empresas sobre direitos LGBT: A BASF  
participa do Fórum que tem como objetivo fomentar uma 
cultura inclusiva para o público LGBT no ambiente corporativo.

 – Diversidad e Inclusión: O programa existente no Chile tem 
como objetivo educar sobre a deficiência, compreender e 
aplicar a linguagem correta ao dirigir-se à pessoa com 
deficiência, bem como envolver a sociedade e sensibilizá-la 
para a questão. A BASF objetiva ser protagonista (e modelo) na 
questão da empregabilidade e desenvolvimento das pessoas 
com deficiência.

  

 Saiba mais sobre Direitos Humanos LGBT

Contribuições da BASF:

 – Trabalha em parceria com outras instituições para a inclusão
 – Participa das celebrações do Dia Internacional das pes-
soas com deficiência

 – Treinou 80 agentes para usar a linguagem correta no 
trato com pessoas com deficiência

 – Elaborou um planejamento especial para a inclusão na 
fábrica do Chile

 – Adaptou duas escolas para receber crianças portadoras 
de deficiência intelectual e física

Diversidade

A diversidade tem grande valor para a BASF. A empresa 
acredita que times diversos têm mais sucesso, pois a soma 
das diferenças alavanca a performance. Desde 2013, há 
uma Rede de Embaixadores D+I (Diversidade e Inclusão) no 
Brasil, formada por representantes de diversas áreas que 
real iza encontros tr imestrais para al inhar desafios, 
compartilhar avanços e se aprofundar em temas por meio de 
palestras de convidados externos. 

A criação desta Rede de Embaixadores impulsionou a 
criação de três Grupos BASF de Afinidades: Grupo BASF de 
colaboradores com deficiência, Grupo BASF de diversidade 
sexual e Grupo BASF de diversidade racial.

Outros programas com foco em diversidade são:
 – Twinning Program: Programa de destaque, que promove a 
troca de experiência e conhecimento entre colaboradores 
de diferentes idades e níveis hierárquicos. O programa 
constrói um ambiente de confiança entre os colaboradores, 
estabelece uma boa relação entre hierarquias e possibilita a 
empresa a investir no potencial de futuros líderes

 – Programa Aprendiz Meu Novo Mundo: Uma das modalida-
des do Programa Aprendiz, em parceria com o Sesi, Senai e 
Fiesp, o programa é desenvolvido nas unidades do Estado de 
São Paulo (Demarchi, Vila Prudente, Guaratinguetá e Morum-
bi) e tem como objetivo capacitar jovens com deficiência e em 
situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.

 – Ciclo de palestras D+I: A BASF iniciou em 2015 um ciclo 
de palestras sobre diversidade e inclusão, convidando con-
sultores externos e outras empresas a falarem sobre o tema. 
Com isso, é possível aumentar o conhecimento dos colabo-
radores sobre o tema, promover reflexão sobre atitudes e 

Pessoas

Colaboradoras do Complexo Acrílico de Camaçari (BA, Brasil)
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Indicadores de Segurança (Brasil, por milhão de horas trabalhadas)

2015 2014 2013

Acidentes com afastamento
(colaboradores próprios) 0,7 0,9 1

Acidentes com afastamento
(contratados) 1,2 0,8 2

Acidentes fatais (total) 0 0 0

Treinamento e desenvolvimento

Todos os colaboradores têm à disposição diferentes recursos 
que contribuem com o seu desenvolvimento. O destaque de 
2015 foi a implementação do New Leader Program, que vai 
ao encontro do modelo de liderança que a BASF pretende 
promover globalmente. Traz a visão global das BASF sobre 
liderança,  expectativa em relação à gestão e quais são os 
valores, as prioridades e as competências de um líder. 

Outros programas de treinamento e desenvolvimento são:
 – Talent Review: Em que a avaliação do desempenho dos 
colaboradores e os objetivos de carreira são compartilhados 
entre os líderes para discussão e depois feedback.

 – Plano de Desenvolvimento Individual (PDI): O plano constitui 
em estabelecer, por meio de relacionamento com outras pes-
soas, os objetivos e as oportunidades  de desenvolvimento.

 – Performance Management (PEM): Estabelece metas 
desafiadoras para o desenvolvimento do colaborador e para 
a avaliação do desempenho.

Saúde e segurança

Em 2015, houve uma redução importante em acidentes com 
colaboradores próprios, com uma diminuição de 15% no 
número de acidentes com afastamento. Além disso, também 
houve uma redução significativa nos incidentes envolvendo 
segurança de processo - Process Safety Incidents (PSI).

“Quando analisamos as características dos incidentes 
ocorridos com os nossos colaboradores, percebemos que a 
minoria é relacionada à nossa atividade, que é a química. A 
maior parte deles envolve tropeços ou acidentes com mãos”, 
ressalta Willi Nass, vice-presidente de Serviços Técnicos e 
Infraestrutura da BASF para a América do Sul.

A BASF se preocupa com segurança, trabalhando 
campanhas de conscientização dentro e fora da empresa.

Em nossas diretrizes e exigências, nós estipulamos normas 
mundialmente obrigatórias para proteção da saúde. Uma 
rede global de especialistas nos apoia em sua implantação 
por meio de processos padronizados. Realizamos periodica-
mente auditorias sobre medicina do trabalho e proteção da 
saúde, a fim de monitorar e melhorar o nosso desempenho. 
Nós avaliamos o nosso desempenho em proteção da saúde 
por meio do Índice de Desempenho em Saúde (HPI).

 Saiba mais sobre medicina do trabalho, campanhas para promoção da  

 saúde e sobre o HPI

Qualidade de vida

Em 2015, a BASF implementou o Programa Equilibre, como 
parte da Estratégia Regional de Recursos Humanos. O 
programa prevê uma flexibilização das condições de trabalho 
em termos de jornada e local de trabalho, como resposta a 
um desejo detectado entre os colaboradores. “Em uma 
cidade como São Paulo, em que para ir e vir ao trabalho as 
pessoas gastam muito tempo no trânsito, pensamos em 
como seria possível facilitar a vida de nossos colaboradores 
para proporcionar mais qualidade de vida e manter ou até 
aumentar o engajamento e a energia”, explica Thomas 
Reineke, vice-presidente de Recursos Humanos da BASF. 

O Programa Equil ibre é composto por diversas 
modalidades, assim é possível atender às diferentes 
necessidades dos colaboradores de forma personalizada, 
respeitando suas características e regiões. 

Outro destaque é o B Place, o espaço criado na sede da 
Empresa, em São Paulo (SP, Brasil) para a convivência entre 
os colaboradores. O objetivo é estimular a integração e troca 
de ideias entre as áreas. “Conseguimos melhorar a qualidade 
de vida dos colaboradores na hora do almoço, uma vez que 
temos um centro de convivência dentro da BASF. É um 
espaço multifuncional para conectá-los e promover 
qualidade de vida”, reforça Thomas Reineke.

Missão Nutrição

Como iniciativa global, a BASF realizou, em 2015, a Missão 
Nutrição.  Por meio dela, foram  divulgadas receitas 
saudáveis desenvolvidas pelos colaboradores, com objetivo 
de diminuir o sobrepeso e a obesidade, além de discutir 
questões sobre o uso consciente dos alimentos relacionado 
a saúde e ao meio ambiente, em todas as unidades do 
mundo. As receitas indicadas pelos colaboradores foram 
editadas num livro, com tiragem de 4.200 exemplares. No 
Business Center Oeste, a iniciativa foi levada às 
comunidades, numa ação pioneira para a empresa. Como 
parte das comemorações dos 150 Anos da BASF, foram 
desenvolvidas outras iniciativas com foco em saúde. 

 Mais informações sobre 365 dias - Alimentos frescos e saudáveis, 

veja a pág. 20

Saúde em foco
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Desempenho Ambiental

Como um dos pilares da Estratégia 2025 – América do 
Sul, a BASF busca ser reconhecida como a empresa 
química mais confiável e sustentável na cadeia de valor. 
Para atingir esse objetivo, a empresa estabeleceu metas 
ambientais de redução, tanto do consumo de água e 
geração de resíduos, bem como de melhoria da 
eficiência energética.

Por meio do Programa Atuação Responsável®, adotado 
globalmente por indústrias químicas, é possível realizar 
aval iações periódicas de indicadores de emissões 
atmosféricas, resíduos, consumo de água e energia.  
A seguir, a BASF apresenta a evolução dos indicadores  
no Brasil.

Água

Meta 2025: Introdução da gestão sustentável da água em 
todos os locais de produção em áreas de estresse hídrico.

O uso responsável da água pela BASF no Brasil é 
exemplificado pelo Complexo Químico de Guaratinguetá  
(SP, Brasil) que,  desde 2012, reusa os efluentes da produção 
de água desmineralizada  (processo que retira a maioria dos 
sais minerais presentes na água). Com isso, em 2015 a 
empresa reutilizou o volume aproximado de 267 milhões de 
litros de água somente nesta unidade. 

Consumo de água total (Brasil, milhões de metros cúbicos/ano)

2015 2,81

2014 2,5

2013 2,7
1    Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de Camaçari

A BASF busca alternativas internas para reduzir o consumo de 
água e a geração de efluentes, melhorando o aproveitamento 
desse recurso hídrico e sua eficiência energética. 

Esse desempenho, que representou um acréscimo de 
consumo de água de 12% em comparação ao ano anterior, 
está relacionado à entrada em operação do Complexo 
Acrílico de Camaçari (BA), onde a BASF passou a concentrar 

a produção de acrilato de butila, ácido acrílico e polímeros 
superabsorventes, até então, importados dos Estados 
Unidos e Alemanha. Com a entrada em operação do 
Complexo, o país passará a produzir para atender  toda a 
demanda da indústria química nacional.

Água utilizada para resfriamento total (Brasil, milhões de metros cúbicos)

2015 69,9

2014 75,1

2013 78,7

O Complexo Químico de Guaratinguetá é responsável pela 
utilização de 70% da água de resfriamento da BASF no 
Brasil. Em 2015, o volume de produção do Complexo foi 
reduzido, motivo pela queda no consumo total de água 
utilizada para resfriamento.

Água utilizada para produção total (Brasil, milhões de metros cúbicos)

2015 1,91

2014 1,4

2013 1,3
1    Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de Camaçari

Programa Produtor de Água: O Programa Produtor de Água, 
instituído em Guaratinguetá (SP, Brasil), tem foco na redução da 
erosão, melhoria da qualidade da água e aumento das vazões 
dos rios, utilizando práticas mecânicas e vegetativas de 
conservação de solo e água. 

O Programa é uma parceria entre a BASF, Fundação 
Espaço ECO® (FEE®) e Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. 
Além de beneficiar os proprietários rurais locais, o Programa 
visa preservar a Bacia Hidrográfica do Ribeirão de 
Guaratinguetá, principal manancial de abastecimento público 
do município, e também local onde são realizadas ações de 
recuperação de matas ciliares. 

O poder público municipal é responsável pela conservação 
e restauração das florestas existentes nas propriedades. Os 
proprietários recebem Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), uma forma de incentivar a preservação ambiental.
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Emissões atmosféricas 

A redução de emissões de carbono por meio do aumento da 
eficiência energética é um dos objetivos da BASF. A meta da 
empresa é diminuir em 40% as emissões de gases de efeito 
estufa por tonelada de produto vendido, em comparação 
com os volumes registrados em 2002.

A empresa também elabora inventários de gases de 
efeito estufa, seguindo o protocolo Greenhouse Gas Protocol 
(GHG) e padrões específicos da indústria química.

Emissões de poluentes para a atmosfera (Brasil, toneladas de poluentes 
por ano)1

2015 3702

2014 204

2013 223
1    Poluentes: CO, NOX como NO2, SOX como SO2, COVs (Compostos Orgânicos Voláteis)    

     exceto metano, material particulado, NH3/outros inorgânicos
2    Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de Camaçari

Emissões de gases de efeito estufa (GEE) (Brasil, toneladas de CO2 
equivalente por ano)

2015 90.6331

2014 81.067 

2013 84.215
1    Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de Camaçari

Resíduos e efluentes

A BASF busca continuamente minimizar a geração de 
resíduos em seu sistema produtivo, alcançando a máxima 
eficiência em seus processos. Quando a geração de resíduos 
não pode ser evitada, a empresa avalia a possibilidade de 
sua reintrodução nos processos onde ele foi gerado ou 
mesmo nos diversos processos da empresa, transformando-
os em recurso.

Para eliminar a disposição de resíduos a aterros, foi 
implementado o projeto Demarchi+Ecoeficiente Zero Aterro 
no Complexo Industrial de Tintas e Vernizes da BASF em 
São Bernardo do Campo, São Paulo (SP). O desafio da 
empresa é desenvolver alternativas para disposição de 
resíduos sólidos, atualmente dispostos em aterros. A 
empresa também realizou campanhas de conscientização 
ambiental e treinamentos aos colaboradores que auxiliaram 
na redução da geração de resíduos.  

Pesquisa realizada com 222 colaboradores da unidade 
sinaliza o resultado da iniciativa:
 – 99% consideram que todos são responsáveis pela redução 
e destinação adequada dos resíduos na localidade

 – 86% dizem que praticam na empresa a destinação correta 
dos resíduos e 13% dizem praticar desde que existam 
coletores próximos

Energia

A BASF está empenhada em desenvolver e executar projetos 
de proteção do clima. O objetivo é reduzir as emissões ao 
longo da cadeia de valor, utilizando tecnologias eficientes para 
a geração de vapor e eletricidade, melhorar os processos de 
produção em termos energéticos e a gestão global de energia. 

Entre as metas da BASF está a introdução de um siste-
ma de gestão de energia, em conformidade com a norma 
internacional ISO 50001. Dentre os benefícios da adoção do 
sistema de gestão de energia estão: melhorar e monitorar o 
uso de energia para identificar onde a eficiência pode ser 
melhorada,  melhorar o desempenho global para reduzir o 
consumo e a demanda de energia  e reduzir as emissões de 
carbono.

Consumo vapor (Brasil, toneladas métricas)

2015 342.9751

2014 269.691

2013 279.788
1    Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de Camaçari

Consumo de eletricidade total (Brasil, MWh)

2015 213.8551

2014 131.635

2013 133.860
1    Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de Camaçari

Consumo de combustível total (Brasil, MWh)

2015 215.2631

2014 245.927

2013 273.474
1    Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de Camaçari

O consumo de combustíveis no Brasil contempla diesel para 
veículos utilizados na logística interna e geradores de energia. 
Já o gás natural é utilizado em centrais de energia, 
basicamente como combustível para queima em caldeiras 
para geração de vapor para as fábricas. Alguns equipamentos 
como os flares, também utilizam gás natural para queima de 
gases residuais de processos produtivos.

O Complexo Químico de Guaratinguetá é responsável 
por 55% de todo o consumo de gás natural da BASF no 
Brasil. Em 2015, a unidade apresentou queda de 17% no 
consumo. Os principais fatores foram o encerramento de 
operação do incinerador de resíduos e o encerramento da 
planta de acrilato de butila, que possuía um flare mantido por 
gás natural, e foi convertida em uma planta de acrilato de 
2-etil-hexila.

Quanto ao consumo de diesel, Guaratinguetá representa 
74% do consumo total do Brasil sendo que houve redução 
de 22% em 2015.
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Outras iniciativas na América do Sul: Na Colômbia, a 
unidade de químicos para construção, em La Calera, atingiu a 
redução de resíduos em 50% em comparação com anos 
anteriores, por meio do Programa Zero Resíduos, contribuindo 
para a diminuição de impactos ambientais associados à 
geração de resíduos.

Outra iniciativa que visa reutilizar os resíduos sólidos como 
matéria-prima e reduzir o consumo de recursos naturais nos pro-
cessos produtivos da BASF é o concurso de cocriação Lixo 
Zero. A empresa realizou encontros para levantamento de ideias 
na Argentina, no Chile e na Colômbia. Em agosto, a melhor ideia 
de cada unidade foi apresentada no Creator Space™ Tour, em 
São Paulo, durante as comemorações dos 150 Anos da BASF.  

 Mais informações sobre Creator SpaceTM tour São Paulo, veja a pág. 23

taxa de reciclagem de resíduos (Brasil, %)

2015 43

2014 41

2013 40

Efluentes: Foram realizados investimentos na Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE) de Guaratinguetá, o que melhorou 
a eficiência de remoção de carga orgânica na ETE. A unidade é 
responsável por 70% das emissões da BASF no Brasil.

Emissões de substâncias orgânicas para a água (Brasil, toneladas de 
Demanda Química de Oxigênio –DQO por ano)

2015 851

2014 1.025

2013 1.359 

Emissões de Nitrogênio para a água (Brasil, toneladas de nitrogênio total 
por ano)

2015 51

2014 32

2013 42 

Emissões de metais para a água (Brasil, toneladas de metais por ano)

2015 3,2

2014 0,7

2013 0,7

Considera a entrada em operação do Complexo Acrílico de 
Camaçari, cujo efluente é tratado no Polo Industrial de 
Camaçari.

Programa Mata Viva

O Programa de Educação e Conservação Ambiental Mata 
Viva® é desenvolvido em parceria com a Fundação Espaço 
ECO® (FEE®). Disponibiliza para empresas, cooperativas e 
produtores rurais soluções que visam proteger as margens de 
rios e córregos, beneficiar a biodiversidade nos biomas Mata 
Atlântica e Cerrado e contribuir com a conservação ambiental 
nas propriedades agrícolas. 

Estas soluções envolvem trabalhos de orientação  
e capacitação dos produtores rurais sobre recuperação e 
restauração de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 
Reserva Legal conforme a legislação ambiental brasileira, além 
de trabalhos de pesquisa sobre biodiversidade e serviços 
ambientais prestados em diversas regiões produtivas do Brasil.

O Programa de Educação e Conservação Ambiental Mata 
Viva® conta ainda com os projetos:
 – Atlas Ambiental Mata Viva®

 – Teatro Mata Viva®

 – Núcleos de Educação Ambiental Mata Viva®

De forma lúdica, estes projetos buscam disseminar 
conhecimento sobre a importância da sustentabilidade em 
escolas e comunidades atendidas por parceiros e para criar 
novos multiplicadores do tema nas regiões beneficiadas.

Programa Mata Viva em números (2015)

Árvores plantadas 23.500

Propriedades rurais contaram com o apoio técnico da FEE® 
para se adequarem à legislação ambiental
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Municípios impactados 10

Plano Diretor Florestal: Desde 2010, a BASF por meio da 
Fundação Espaço ECO® e em parceria com a Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo 
(ESALQ/USP), em Piracicaba, elaborou um plano de manejo 
do Mata Viva®, denominado Plano Diretor Florestal. 

O Plano Diretor Florestal prevê o plantio de mais de  
55 mil mudas de árvores nativas em Guaratinguetá (SP, Brasil), 
no período de sete anos. Conta com investimento de R$ 3,5 
milhões. A iniciativa voluntária da BASF tem o objetivo de 
incrementar a biodiversidade com a substituição de espécies 
exóticas invasoras por nativas, propiciando, assim, que a 
vegetação se desenvolva de maneira sustentável sem que, no 
futuro, haja a necessidade de novas intervenções.  
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Fundação Espaço ECO® (FEE®)

Há 150 anos, a BASF vem transformando a química para um 
futuro sustentável, priorizando benefícios econômicos, 
sociais e ambientais. Em 2005, a empresa instituiu a 
Fundação Espaço ECO® (FEE®), OSCIP que nasceu da ideia 
de um colaborador da localidade Demarchi, de aproveitar a 
área verde de 300 mil m² para uma ação socioambiental com 
a comunidade. Dez anos depois, tornou-se um Centro de 
Excelência em Socioeficiência na América Latina. 

A Fundação contribui com estudos para que as empre-
sas avaliem seus indicadores de sustentabilidade e possam 
tomar decisões orientadas por eles. Transfere conhecimento 
e tecnologia por meio de três eixos de atuação: Socioecoefi-
ciência, Programas Educativos e Conservação Ambiental. A 
Fundação é responsável pela aplicação de uma metodologia 
científica exclusiva no mundo, que compara produtos ou 
processos, baseadas na norma NBR ISO14040 – Avaliação 
de Ciclo de Vida.

“Pela qualidade das suas análises, a Fundação 
Espaço ECO® (FEE®) nos trouxe a convicção de que 
estamos no caminho correto e obtivemos resultados 
financeiros com menor impacto ambiental e com 
qualidade social.”
Geraldo Azevedo, proprietário da Fazenda Condessa, 
cliente BASF e FEE®

Estudo avalia socioecoeficiência na agricultura: A BASF, a 
Fundação Espaço ECO® (FEE®) e a Fazenda Condessa 
apresentaram em Pelotas (RS, Brasil) os resultados obtidos 
com o estudo AgBalance™ – ferramenta que avalia a 
socioecoeficiência na cadeia produtiva do arroz irrigado da 
Fazenda. Foram comparadas a safra 2004/2005 (da Fazenda 
e do Estado) versus a 2012/2013 (Fazenda e Estado) e utilizada 
como base a colheita de uma saca de arroz de 50 kg. 

Em paralelo, consultou 29 stakeholders da cadeia de valor 
do arroz, para levantar os temas prioritários em sustentabilidade. 

O estudo, desenvolvido pela BASF e aplicado pela FEE®, 
avaliou os impactos ambientais, econômicos e sociais da 
produção de arroz irrigado na fazenda Condessa, que se 
utiliza de boas práticas de manejo agrícola associados ao 
sistema Clearfield® (tecnologia BASF), quando comparado à 
média de produção de arroz irrigado no Rio Grande do Sul.

O resultado do estudo propiciou uma visão sistêmica, 
demostrando que a sustentabilidade do arroz irrigado no Rio 
Grande do Sul tem melhorado ao longo dos anos e que é 
possível continuar evoluindo por meio da adoção de 
melhores práticas agrícolas e da tecnologia. Além disso, é 
importante constatar os progressos nos aspectos ambientais, 
sociais e econômicos que a pesquisa científica e a inovação 
estão atingindo na produção do arroz irrigado.

 Saiba mais sobre o estudo sustentabilidade na cadeia do arroz

10 anos de FEE® 

 – Projetos para mais de 20 grandes empresas e 23 
cooperativas agrícolas

 – Parcerias com mais de 20 organizações, como 
universidades, escolas de negócios, organizações não-
governamentais, entidades de pesquisa, etc

 – Realizadas mais de 80 análises de ecoeficiência, 
socioecoeficiência e outras metodologias

 – Por meio do Programa Mata Viva®, a FEE® alcançou 95 
cidades e plantou mais de 1,1 milhão de árvores nativas

 – Atendeu diretamente, em programas educativos, mais 
de 373 mil pessoas (entre elas, 2 mil professores e 188 
mil estudantes)

 – Em comemoração aos 10 anos, a  FEE® elaborou um 
livro com a seleção de dez cases de sucesso de seus 
clientes e parceiros, que tiveram como temas-chave: 
clima, energia, água, construção e agricultura

  Visualize o livro “Sustentabilidade que se mede: 10 anos gerando valor”

Fundação Espaço ECO®
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Ciência e meio ambiente: Em fevereiro de 2015, a BASF, a 
Fundação Espaço ECO® (FEE®) e a Usina Alta Mogiana firma-
ram parceria com foco na gestão sustentável das proprieda-
des produtoras de cana da usina. A iniciativa visava promover 
ações de conservação ambiental, entre elas a implementação 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a realização de Projetos 
de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (Prada) 
e estudos de passivos ambientais em 55 propriedades, que 
totalizam uma área de 4.500 hectares. 

O trabalho, que tem previsão de conclusão no final de 
2016, conta com a expertise da FEE® em aliar ciência e meio 
ambiente com técnicas agrícolas e tecnologias que compro-
vam os benefícios gerados pelos processos de restauração 
ambiental. Já a BASF utiliza o conhecimento adquirido ao 
longo dos seus 150 anos de atuação em prol da produção 
sustentável e dá apoio à relação entre a FEE® e a Usina Alta 
Mogiana. A Usina troca informações e experiências sobre 
suas propriedades a fim de elaborar estratégias sustentáveis.

Sustentabilidade da cadeia do café: A AgBalanceTM  –  
metodologia científica utilizada em parceria entre a BASF e a 
Fundação Espaço ECO (FEE®), mede e avalia a socioecoefi-
ciência na sustentabilidade da cadeia produtiva do café.

O estudo, desenvolvido pela BASF e aplicado pela 
Fundação Espaço ECO®, contemplou diferentes regiões de 
atuação da cooperativa Cooxupé, em Guaxupé (MG, Brasil). 
Primeiro, a FEE® avaliou a sustentabilidade de propriedades 
com portes e características diferentes de seus processos 
produtivos: não mecanizado, mecanizado e mecanizado 
irrigado. Depois, mediu os impactos no transporte das 
fazendas até a indústria, no processamento e beneficiamento 
do produto e no posterior deslocamento ao Porto de Santos.

Com base nos dados coletados nas fazendas foi possível 
criar uma base de informações para continuar melhorando a 
produtividade e a qualidade das lavouras nos próximos anos, 
otimizando o consumo de insumos materiais, como por 
exemplo fertilizantes, defensivos, calcário e água, e energéti-
cos - diesel e eletricidade.
A grande contribuição, em termos de impactos ambientais, foi 
a substituição das sacarias de juta por big bags e a opção por 
venda a granel. Comparando-se 2013 com 2008, pode-se 
notar a redução no consumo de energia (48 megajoules/saca) 
- equivalente ao consumo anual de 34,5 mil domicílios. 
Também houve redução no potencial de aquecimento global 
(menos 0,4 kg CO 2eq/saca) – o que representa a não 
emissão de 1.850 caminhões de 14t indo e voltando de 
Guaxupé ao Porto de Santos.

O projeto contribui, ainda, para o alcance do ODS15 que 
diz respeito à proteção, recuperação e uso consciente dos 
ecossistemas terrestres, ao estimular cada vez mais a 
sustentabilidade na cadeia produtiva do café e por ser 
aplicável em outros segmentos.

 Saiba mais sobre o estudo Sustentabilidade da cadeia do café

“A parceria com os projetos da Fundação Espaço 
ECO® acentua nossos valores e a filosofia de ser uma 
Cooperativa responsável no meio onde atuamos e 
com as comunidades com as quais  
nos relacionamos.” 
Carlos Paulino, presidente da Cooxupé, cliente BASF e FEE®

Acervo Cooxupé

Vista Aérea da Cooxupé
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Contatos na América do Sul

Contato

ENDEREÇO DA SEDE 
BASF S.A.
Avenida das Nações Unidas, 14.171,
Morumbi, São Paulo, SP – Brasil
tel. 55 11 2039 2273 – fax 55 11 2039 2505
SAC Tintas Imobiliárias 0800 0117558
Produtos para Agricultura 0800 0192500
Serviço de Atendimento a Emergências
0800 0112273 – www.bas f .com.br

BASF Argentina S.A.
Tucuman 1, Piso 18 – C1049AAA, Buenos Aires – Argentina
tel. 54 11 4317 9600
www.basf.com.ar

BASF Bolivia S.R.L.
Avenida San Martín, 1.800, Piso 4, Edificio Tacuaral,
Barrio Equipetrol, Santa Cruz de La Sierra – Bolivia
tel. 591 3 3141080 – fax 591 3 3141081

BASF Chile S.A.
Avenida Carrascal, 3.851, 
Santiago de Chile – Chile
tel. 56 2 640 7000 – fax 56 2 775 3095
www.basf.cl

BASF Construction Chemicals Ltda.
Centro Empresarial ENEA – Río Palena, 9665
Santiago de Chile – Chile
tel. 56 2 799 4300 – fax 56 2 799 4340

BASF Ecuatoriana S.A.
Avenida Naciones Unidas, 1.014 y Amazonas
Edificio La Previsora Torre A, Piso 2, Oficina 201,
Quito – Ecuador
tel. 59 32 397 9500 – fax 59 32 397 9592
www.basf.com.ec

BASF Paraguaya S.A.
Estados Unidos, 415, Piso 5, San Roque,
Casilla 3064, Asunción – Paraguay.
tel. 59 5 21 49 8401 – fax 59 7 1720178 

BASF Construction Chemicals Perú S.A.
Jr. Plácido Jimenez, 630, Lima
tel. 51 1 219630
www.basf.com.pe

Contatos na América do Sul

BASF Peruana S.A.
Avenida Oscar R. Benavides, 5.915, Callao, Lima – Perú
tel. 51 1 5132500 – fax 51 1 5132518
www.basf.com.pe

BASF Química Colombiana S.A.
Calle 99 nº 69C 32, Bogotá – Colombia
tel. 57 1 632 2260 – fax 57 1 634 2050
www.basf.com.co

BASF Venezolana S.A.
Avenida Principal de Macaracuay, Multicentro de Macaracuay,
Piso 10, Oficina 10, Macaracuay, 1073,
Caracas – Venezuela
tel. 58 212 256 0011 – fax 58 212 256 3379
www.basf.com.ve

Wintershall Energía S.A.
Della Paolera, 265,
Piso 14, Buenos Aires – Argentina
tel. 54 11 5554 2700 – fax 54 11 5554 2701

BASF Uruguaya S.A.
Luis Alberto Herrera, 1284,
World Trade Center, Torre A, Of. 801,
Montevideo – Uruguay
tel. 59 82 6281818 
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Diretoria de Relações Institucionais da BASF 
para a América do Sul
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Diretoria de Relações Institucionais e Gerência de Comunicação 
Corporativa – BASF América do Sul
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Fabiana Nunes – Comunicação Corporativa
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Rosa Bafile – Comunicação Corporativa 
Thiago Caixeta – Sustentabilidade

Apoio
Equipes das unidades de negócios e funcionais da BASF 
América do Sul
Equipe de Comunicação Corporativa BASF SE

Parceiros Externos
André Montagna – Consultoria Sustentabilidade
David Esperidião de Araujo – Diagramação
Global Conteúdo Estratégico – Consultoria, conteúdo e redação
Jaques Lemos - Revisão
Traduzca – Tradução
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Comunicação Corporativa 
Fabiana Nunes
fabiana.nunes@basf.com | Telefone: +55 11 2349-1936

Sustentabilidade 
Thiago Caixeta 
thiago.caixeta@basf.com | Telefone: +55 11 2039-3795

Publicado em 
Você pode encontrar a versão online deste relatório no 

da BASF (www.basf.com.br)

Contato

Mais informações

A BASF apóia mundialmente a iniciativa do Programa Atuação 
Responsável® da Indústria Química

Maio de 2016
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