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Informação de imprensa 
Maio de 2019 

Jefferson Schiavon é novo diretor de Materiais de Performance da 

BASF 

O negócio de Materiais de Performance da BASF América do Sul está sob nova 

direção a partir do mês de maio. Jefferson Schiavon, que até então atuava como 

gerente de marketing e vendas Cellasto para América do Sul, assume a nova 

posição e se torna também responsável pela integração de plásticos de engenharia 

para a região. Ele substitui Daniel Schönfelder, que está retornando para a 

Alemanha após dois anos no Brasil, onde será responsável pela vice-presidência 

da unidade Europa de Battery Materials. 

“Temos importantes desafios pela frente, mas também oportunidades interessantes 

nas mais diversas indústrias, como automotiva, de construção, calçados e bens de 

consumo, principalmente oferecendo inovação e sustentabilidade”, afirma 

Schiavon. “Estou grato pela oportunidade e bastante otimista com as possibilidades 

para o negócio”, afirma. 

Engenheiro mecânico, Schiavon trabalha na indústria automotiva desde o início de 

carreira, começando diretamente com desenvolvimento de motores e depois 

migrando para vendas, marketing e gestão de negócios, sempre em grandes 

empresas do setor. Está na BASF há mais de 12 anos, onde iniciou na área de 

negócio de Catalisadores. Durante 3 anos passou por delegação em Hanover, 

Alemanha, retornando ao Brasil em 2015, quando assumiu o negócio de Cellasto, 

que agora é incorporado à diretoria. 
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Sobre a BASF 

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 

Sobre a divisão de Materiais de Performance da BASF 

A divisão de Materiais de Performance da BASF engloba sob o mesmo teto todo know-how de 

materiais da BASF em relação a plásticos inovadores e personalizados. Mundialmente ativa em 

quatro grandes setores da indústria - transporte, construção, aplicações industriais e bens de 

consumo - a divisão tem um amplo portfólio de produtos e serviços combinados com um profundo 

entendimento de soluções de sistema orientadas para a aplicação. A estreita colaboração com os 

clientes e um grande foco em soluções são os principais fatores de lucratividade e crescimento. A 

sólida competência em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) fornece a base para o desenvolvimento 

de produtos inovadores e aplicações. Em 2018, a divisão de Materiais de Performance alcançou 

vendas globais de € 7,65 bilhões. Mais informações online: www.plastics.basf.com.  
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