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Químicos
O segmento de Químicos compreende nossas opera-
ções com produtos químicos básicos e intermediários. 
Nosso portfólio inclui solventes e plastificantes para os 
monômeros de alto volume e colas, assim como maté-
rias-primas para detergentes, plásticos, fibras têxteis, 
tintas e revestimentos, proteção de cultivos e medica-
mentos. Além de atender a clientes na indústria química 
e muitos outros setores, nós também garantimos que 
outros segmentos da BASF recebam produtos químicos 
para a produção de seus produtos.

 

Produtos de Performance
Nossos Produtos de Performance conferem estabilida-
de, cor e melhores propriedades de aplicação para 
muitos produtos de uso diário. Nosso portfólio inclui vi-
taminas e outros aditivos alimentares, além de ingre-
dientes para produtos farmacêuticos, cuidados pessoais 
e cosméticos, bem como higiene e produtos domésti-
cos. Outros produtos deste segmento melhoram pro-
cessos na indústria de papel, na extração de petróleo, 
gás e minério, bem como no tratamento de água. Eles, 
além disso, aumentam a eficiência de combustíveis e 
lubrificantes, a eficácia de adesivos e revestimentos e a 
estabilidade de plásticos.

Materiais & Soluções Funcionais
No segmento de Materiais & Soluções Funcionais, nós 
oferecemos pacotes com soluções de sistemas, serviços 
e produtos inovadores para setores e clientes específi-
cos, especialmente na indústria automotiva, elétrica, 
química e de construção civil, bem como aplicações para 
a casa, esporte e lazer. Nosso portfólio compreende ca-
talisadores, materiais de baterias, materiais plásticos de 
engenharia, sistemas de poliuretano, revestimentos para 
automóveis, soluções de tratamento de superfície e adi-
tivos para concreto, bem como sistemas de construção, 
como adesivos e tintas decorativas.

Soluções para Agricultura
O segmento de Soluções para Agricultura fornece solu-
ções inovadoras nas áreas da proteção química e biológica 
de cultivos, tratamento de sementes e gestão de água, 
bem como para o fornecimento de nutrientes e desenvol-
vimento vegetal.

Óleo & Gás
No segmento de Óleo & Gás, nosso foco é na explora-
ção e produção em regiões ricas em petróleo e gás na 
Europa, Norte da África, Rússia, América do Sul e 
Oriente Médio. Juntamente com o nosso parceiro russo 
Gazprom, trabalhamos também no transporte de gás 
natural na Europa.

Principais dados de Materiais & Soluções Funcionais (milhões €)

2016 2015 Variação em %

Vendas 18.732 18.523 1

Catalisadores 6.263 6.306 (1)

Químicos para construção 2.332 2.304 1

Tintas 3.249 3.166 3

Materiais de Performance 6.888 6.747 2

EBITDA 2.906 2.228 30

Lucro operacional (EBIT) 2.199 1.607 37

EBIT antes dos itens especiais 1.946 1.649 18

Principais dados de Produtos de Performance (milhões €)

2016 2015 Variação em %

Vendas 15.002 15.648 (4)

Dispersões e Pigmentos 4.530 4.629 (2)

Care Chemicals 4.735 4.900 (3)

Nutrição e Saúde 1.932 1.998 (3)

Químicos Performance 3.805 4.121 (8)

EBITDA 2.522 2.289 10

Lucro operacional (EBIT) 1.648 1.340 23

EBIT antes dos itens especiais 1.745 1.366 28

Principais dados de Químicos (milhões €)

2016 2015 Variação em %

Vendas 13.461 14.670 (8)

Petroquímicos 5.035 5.728 (12)

Monômeros 5.745 6.093 (6)

Intermediários 2.681 2.849 (6)

EBITDA 3.169 3.090 3

Lucro operacional (EBIT) 1.983 2.131 (7)

EBIT antes dos itens especiais 2.064 2.156 (4)

Principais dados de Óleo & Gás (milhões €)

2016 2015 Variação em %

Vendas 2.768 12.998 (79)

EBITDA 1.596 2.587 (38)

Lucro operacional (EBIT) 499 1.072 (53)

EBIT antes dos itens especiais 517 1.366 (62)

Lucro líquido 362 1.050 (66)

Principais dados de Soluções para Agricultura (milhões €)

2016 2015 Variação em %

Vendas 5.569 5.820 (4)

EBITDA 1.305 1.321 (1)

Lucro operacional (EBIT) 1.037 1.083 (4)

EBIT antes dos itens especiais 1.087 1.090 0
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Caro leitor,

O ano de 2016 foi desafiador para todos nós. Acredito que para 
a BASF na América do Sul, tenha sido um período ainda mais 
complexo que 2015. Enfrentamos a instabilidade econômica e 
política na região, além da recessão em alguns países. 

Apesar deste cenário, reagimos fortemente. Equalizamos 
nossos custos e as vendas na região somaram 3,6 bilhões de 
euros. Mesmo com o desempenho financeiro abaixo do 
esperado, tivemos importantes evoluções. Atingimos a 
eficiência produtiva, aumentamos a qualidade no resultado e 
nos antecipamos às expectativas dos clientes. 

“Aliamos o crescimento dos negócios às 
práticas sustentáveis e inovadoras.”

Evoluímos porque nos preparamos para as transformações  
do mercado com uma estratégia de longo prazo, realizando 
uma mudança cultural, promovida pelo South America 
Excellence Program (SAEP). Com isso, aumentamos  
as margens, reduzimos o uso de energia, diminuímos  
custos discricionários e melhoramos os processos nas 
fábricas. Aliamos o crescimento dos negócios às práticas 
sustentáveis e inovadoras. 

Por meio do SAEP, nossa equipe internalizou e vivenciou, 
verdadeiramente, os cinco comportamentos esperados - 
atitude de dono; espírito de equipe; excelência na execução; 
foco no cliente; e pessoas. Também implementamos uma 
nova estratégia de engajamento social para a América do Sul, 
baseada no valor compartilhado (negócios que geram 
rentabilidade e contribuem para o desenvolvimento 
socioambiental) e na cidadania corporativa (atuação nas 
comunidades onde a empresa atua). Reordenamos os 
investimentos, focando nossa contribuição para o 
desenvolvimento ambiental, social e econômico da região.

A Inovação e Sustentabilidade são alicerces da nossa 
estratégia organizacional, e se traduzem em produtos, 
processos e modelos de negócios alinhados às demandas 
atuais e futuras da sociedade. Somos conscientes da 
importância de promover um crescimento rentável e voltado 
ao desenvolvimento social e ambiental. Para isso, 60% dos 
investimentos em pesquisa são direcionados a produtos que 
potencializam a sustentabilidade na cadeia de valor.

“Com foco no nosso propósito de 
transformar a química para um futuro 

sustentável, enfrentamos desafios, 
superamos obstáculos e  
construímos o amanhã.”

Estas, e tantas outras realizações, nos mostram que estamos 
no caminho certo, praticando a sustentabilidade como um 
diferencial para os nossos negócios e para a sociedade. Com 
foco no nosso propósito, enfrentamos desafios, superamos 
obstáculos e construímos o amanhã. “Nós transformamos a 
química para um futuro sustentável.”

Ralph Schweens
Presidente da BASF para a América do Sul

Bem-vindo
Mensagem do presidente
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Complexo Químico de Guaratinguetá (SP, Brasil)
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O Grupo BASF em resumo

Criação de valor agregado (milhões €)

2016 2015

Desempenho dos negócios 59.852 72.981

1 Custo das matérias-primas e mercadorias (25.450) (37.323)

2 Serviços adquiridos, custos de energia 
e outras despesas (13.658) (14.787)

3 Amortização e depreciação (4.251) (4.401)

4 Valor agregado 16.493 16.470

Uso de valor agregado 

2016 2015

4.1 Colaboradores 61,6% 60,6%

4.2 Governo 8,6% 9,4%

4.3 Credores 4,0% 3,9%

4.4 Interesses minoritários 1,2% 1,9%

4.5 Acionistas (dividendos e retenção) 24,6% 24,2%

3 O valor agregado resulta do desempenho de produtos e serviços menos as mercadorias e serviços 
adquiridos, depreciação e amortização. O desempenho dos negócios inclui as receitas de vendas, outras 
receitas operacionais, receita de interesse e lucro líquido de participações. O valor agregado mostra a 
contribuição do Grupo BASF tanto ao rendimento privado quanto ao público, bem como sua distribuição 
entre todas as partes interessadas

Valor agregado 20163

Dados econômicos

2016 2015 Mudança em %

Vendas milhões de € 57.550 70.449 (18,3)

Lucro operacional antes da depreciação e amortização (EBITDA) e 
itens especiais milhões de € 10.327 10.508 (1,7)

EBITDA milhões de € 10.526 10.649 (1,2)

Amortização e depreciação1 milhões de € 4.251 4.401 (3,4)

Lucro operacional (EBIT) milhões de € 6.275 6.248 0,4

Itens especiais milhões de € (34) (491) 93,1

EBIT antes dos itens especiais milhões de € 6.309 6.739 (6,4)

Resultado financeiro milhões de € (880) (700) (25,7)

Lucro antes de impostos e interesses minoritários milhões de € 5.395 5.548 (2,8)

Lucro líquido milhões de € 4.056 3.987 1,7

EBIT após custo de capital milhões de € 1.136 194 485,6

Lucro por ação € 4,42 4,34 1,8

Lucro líquido ajustado por ação € 4,83 5,00 (3,4)

Dividendo por ação € 3,00 2,90 3,4

As despesas com pesquisa e desenvolvimento milhões de € 1.863 1.953 (4,6)

Despesas com pessoal milhões de € 10.165 9.982 1,8

Número de colaboradores 113.830 112.435 1,2

Ativos milhões de € 76.496 70.836 8,0

investimentos2 milhões de € 7.258 6.013 20,7

Fração de capital % 42,6 44,5 –

Retorno sobre ativos % 8,2 8,7 –

Retorno sobre o patrimônio líquido após impostos % 13,3 14,4 –

Dívida líquida milhões de € 14.401 12.935 11,3

Caixa gerado pelas atividades operacionais milhões de € 7.717 9.446 (18,3)

Fluxo de caixa livre milhões de € 3.572 3.634 (1,7)

1 Amortização de ativos intangíveis, depreciação de imóveis, usinas e equipamentos, imparidades e write-ups  
2 Adições a bens intangíveis e imóveis, usinas e equipamentos (incluindo aquisições)

4

1

2

3

2015:

4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

Performance 
dos negócios

€ 72.981 milhões 

 € 77.058 milhões 
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Inovação

2016 2015 Mudança em %

Despesas com pesquisa e desenvolvimento milhões de € 1.863 1.953 (4,6)

Número de colaboradores em pesquisa e desenvolvimento no final do ano 9.966 10.010 (0,4)

Colaboradores e sociedade

2016 2015 Mudança em %

Colaboradores

Colaboradores no final do ano 113.830 112.435 1,2

Aprendizes no final do ano 3.120 3.240 (3,7)

Despesas com pessoal milhões de € 10.165 9.982 1,8

Sociedade

Doações e patrocínio milhões de € 47,0 56,2 (16,4)

Meio ambiente, saúde e segurança

2016 2015 Mudança em %

Segurança e saúde

Incidentes de transporte com impacto significativo sobre o meio ambiente 0 0 0

Incidentes de segurança de processo por um milhão de horas trabalhadas 2,0 2,1 (4,8)

Lesões com perda de tempo por um milhão de horas trabalhadas 1,4 1,4 0

Índice de Desempenho de Saúde 0,96 0,97 (1,0)

Ambiente

Consumo de energia primária4 milhões de MWh 57,4 57,3 0,2

Eficiência energética nos processos de produção
quilogramas de produtos vendidos/

MWh 617 599 3,0

Consumo de água milhões de metros cúbicos 1.649 1.686 (2,2)

Consumo de água potável milhões de metros cúbicos 20,7 22,1 (6,3)

Emissões de substâncias orgânicas para a água5 mil toneladas métricas 15,9 17,3 (8,1)

Emissões de nitrogênio na água5 mil toneladas métricas 2,9 3,0 (3,3)

Emissões de metais pesados na água 5 toneladas métricas 23,2 25,1 (7,6)

Emissões de gases de efeito estufa
milhões de toneladas de CO2 

equivalentes 21,9 22,2 (1,4)

Emissões no ar (poluentes)5 mil toneladas métricas 26,7 28,6 (6,6)

Reciclagem de resíduos milhões de toneladas métricas 2,1 2,0 5,0

Custos operacionais para a proteção ambiental milhões € 1.011 962 5,1

Investimentos em proteção ambiental e instalações milhões € 206 346 (40,5)

4  Energia primária utilizada em Centrais de Energia da BASF, bem como nas fábricas de nossos fornecedores de energia para cobrir a demanda de energia para processos de produção
5  Excluindo emissões para produção de petróleo e de gás

Auditorias ao longo da cadeia de valor

2016 2015 Mudança em %

Fornecedores

Número de auditorias de sustentabilidade em fornecedores de matéria-prima 104 135 (23,0)

Sistema de Cuidados de Gestão Responsável

Número de auditorias ambientais e de segurança 121 130 (6,9)

Número de auditorias de última hora 37 68 (45,6)

Número de auditorias de medicina ocupacional e proteção da saúde 30 53 (43,4)

10 BASF América do Sul - Relatório 2016O Grupo BASF em resumo



Grupo BASF

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro 
sustentável. Como empresa química líder mundial, com-
binamos o sucesso econômico com a proteção ambiental 
e responsabilidade social. Os cerca de 114 mil colabora-
dores do Grupo BASF trabalham para contribuir para o 
sucesso dos nossos clientes em quase todos os setores 
e quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é or-
ganizado em cinco segmentos: Químicos, Produtos de 
Performance, Materiais & Soluções Funcionais, Soluções 
para Agricultura e Óleo & Gás.

Organização do Grupo BASF

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

de pesquisa e funcionais garantem o suporte para o 
nosso negócio

Treze divisões organizadas em cinco segmentos assumem a 
responsabilidade operacional e administram as nossas 57 uni-
dades de negócios globais e regionais. As divisões desenvol-
vem estratégias para nossas 86 unidades de negócios e são 
organizadas de acordo com setores ou produtos.

Nossas unidades regionais são responsáveis   por otimizar 
a infraestrutura local e contribuir para o nosso potencial de 
mercado. Para fins de relatórios financeiros, organizamos nos-
sas divisões regionais em quatro regiões: Europa; América do 
Norte; Ásia-Pacífico; e América do Sul, África, Oriente Médio.

Até o final de 2016, três divisões centrais, seis unidades 
empresariais e dez centros de competência ofereciam su-
porte às atividades de negócio do Grupo BASF em áreas 
como finanças, engenharia, relações com investidores, co-
municações e pesquisa. No início de 2017, nós as reorgani-
zamos em cinco unidades de pesquisa, oito unidades fun-
cionais e sete unidades corporativas. Realinhamos as estru-
turas organizacionais em unidades funcionais selecionadas. 
Elas incluem Aquisições, Recursos Humanos e Operações 
de Cadeia de Suprimento e Serviços de Informação, junta-
mente com Proteção Ambiental, Saúde e Segurança e Ges-
tão Europeia e Gestão Verbund. Com esta organização, es-
tamos nos alinhando mais de perto às necessidades do mer-
cado e de clientes, reduzindo interfaces internas.

Mercados e locais

 ▪ A BASF possui empresas em mais de 80 países
 ▪ Seis unidades Verbund e 352 unidades de produção 

adicionais em todo o mundo

A BASF conta com empresas em mais de 80 países e fornece 
produtos para vários clientes em quase todas as partes do 
mundo. Em 2016, geramos 43% de nossas vendas (excluindo 
Óleo & Gás) com clientes na Europa. Além disso, 26% das ven-
das foram geradas na América do Norte; 22% na Ásia-Pacífico; 
e 9% na América do Sul, África, Oriente Médio. Visto ao longo 
de todo o Grupo BASF, 45% das nossas vendas foram para 

clientes na Europa, 25% na América do Norte, 21% na  
Ásia-Pacífico e 9% na América do Sul, África e Oriente Médio.

Operamos seis unidades Verbund e 352 unidades de 
produção adicionais em todo o mundo. Nossa unidade  
Verbund em Ludwigshafen é o maior complexo químico inte-
grado do mundo. Este foi o lugar onde o princípio Verbund 
foi originalmente desenvolvido e constantemente aperfeiçoa-
do antes de ser implementado em outros locais.

Verbund

 ▪ Integração inteligente na produção Verbund
 ▪ Tecnologia e conhecimento Verbund

O sistema Verbund é um dos grandes destaques da BASF. 
Aqui, podemos agregar valor como uma empresa usando 
nossos recursos de forma eficiente. O Verbund de produção 
conecta de forma inteligente unidades de produção e deman-
da de energia de modo que, por exemplo, o calor residual de 
uma usina forneça energia para outras. Além disso, os sub-
produtos de uma instalação podem servir como matéria-prima 
em outras unidades. Isto não só nos poupa matérias-primas e 
energia, mas também evita emissões, reduz os custos de lo-
gística e faz uso de sinergias.

Também fazemos uso do princípio Verbund além da produ-
ção, aplicando-o para tecnologias, conhecimentos, colabora-
dores, clientes e parceiros. Os conhecimentos especializados 
são agrupados em nossas plataformas de pesquisa globais.

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

Ambiente competitivo

A BASF detém uma das três primeiras posições de mercado 
em cerca de 70% das áreas de negócio em que atua. Nossos 
concorrentes globais mais importantes incluem AkzoNobel, 
Clariant, Covestro, Dow Chemical, DSM, DuPont, Evonik, 
Formosa Plastics, Reliance, SABIC, Sinopec, Solvay e muitas 
centenas de concorrentes locais e regionais. Esperamos que 
os concorrentes de mercados emergentes ganhem cada vez 
mais representatividade nos próximos anos.

Estrutura jurídica corporativa

Como uma empresa controladora de capital aberto, a BASF 
SE assume uma posição central: direta ou indiretamente, de-
tém ações das empresas pertencentes ao Grupo BASF, e é 
também a maior empresa em operação. A maioria das em-
presas do Grupo cobre uma ampla variedade do nosso ne-
gócio. Em algumas, nós nos concentramos em áreas de ne-
gócio específicas: o Grupo Wintershall, por exemplo, con-
centra-se em atividades de óleo e gás. Nas Demonstrações 
Financeiras Consolidadas do Grupo BASF, 286 empresas, 
incluindo a BASF SE, estão integralmente consolidadas. 
Consolidamos oito operações conjuntas de forma proporcio-
nal, e respondemos por 34 empresas que utilizam o método 
de equivalência patrimonial.
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Nossa estratégia

Com a estratégia “We create chemistry – Nós transforma-
mos a química”, a BASF estabeleceu metas ambiciosas, a 
fim de fortalecer a sua posição como líder mundial no setor 
químico. Queremos contribuir para um futuro sustentável e 
incorporamos isso em nosso propósito corporativo: “Nós 
transformamos a química para um futuro sustentável.”

Em 2050, quase dez bilhões de pessoas viverão na Terra. 
Enquanto a população mundial e suas necessidades devem 
continuar crescendo, os recursos do planeta são finitos. Por 
um lado, o crescimento populacional está associado a enor-
mes desafios globais; por outro, também vemos muitas 
oportunidades, especialmente para a indústria química.

Nosso propósito corporativo

 ▪ Nós transformamos a química para um futuro 
sustentável

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

Vivemos nosso propósito corporativo:
 – Obtendo insumos e produzindo com responsabilidade
 – Atuando como um parceiro justo e confiável
 – Conectando mentes criativas para encontrar a melhor solu-
ção para as necessidades do mercado

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

A nossa posição de liderança como uma empresa química 
global integrada nos permite contribuir de forma significativa 
em três áreas:
 – Recursos, meio ambiente e clima
 – Alimentos e nutrição
 – Qualidade de vida

Nós agimos de acordo com nossos quatro princípios estra-
tégicos.

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 
conceito Verbund é único na indústria. Englobando os con-
ceitos de Verbund de Produção, Verbund de Tecnologia e de 
Conhecimento, bem como todos os setores de clientes no 
mundo, este sistema sofisticado e rentável continuará a ser 
expandido. É assim que combinamos nossas forças e agre-
gamos valor como uma única empresa.

Nós inovamos para que nossos clientes atinjam ainda mais 
o sucesso. Queremos alinhar nossos negócios de forma otimi-
zada com as necessidades dos nossos clientes e contribuir 
para o seu sucesso com soluções inovadoras e sustentáveis. 
Por meio de parcerias com clientes e institutos de pesquisa, 
nós conectamos o conhecimento em química, biologia, física, 
ciência de materiais e engenharia para desenvolver conjunta-
mente produtos personalizados, materiais funcionais e soluções 
de sistemas, bem como processos e tecnologias. 

Nós direcionamos soluções sustentáveis. No futuro, a sus-
tentabilidade servirá mais do que nunca como ponto de parti-
da para novas oportunidades de negócio. É por isso que a 
sustentabilidade e a inovação são questões centrais para o 
nosso crescimento rentável.

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

Nossos valores

 ▪ Criativos
 ▪ Abertos
 ▪ Responsáveis
 ▪ Empreendedores

Nossa conduta é fundamental para o sucesso da implemen-
tação da nossa estratégia: isto é o que os 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 sustentá-
veis, temos a coragem de buscar ideias ousadas. Conecta-
mos nossas áreas de conhecimento em campos diferentes e 
construímos parcerias para desenvolver soluções criativas e 
que agregam valor. Estamos constantemente aperfeiçoando 
nossos produtos, serviços e soluções.

Abertos: Valorizamos a diversidade - nas pessoas, opiniões 
e experiências. Por isso, estimulamos o diálogo baseado na 
honestidade, respeito e confiança mútua. Desenvolvemos 
nossos talentos e capacidades.

Responsáveis: Agimos de forma responsável, como parte 
integrante da sociedade. Ao fazê-lo, aderimos rigorosamente 
aos nossos padrões de conformidade. E, em tudo o que fa-
zemos, nós 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 por-
que assumimos a responsabilidade por nosso trabalho.
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Objetivos

Realizamos nosso propósito corporativo: “Nós transforma-
mos a química para um futuro sustentável”, buscando objeti-
vos ambiciosos ao longo da nossa cadeia de valor. Desta 
forma, pretendemos alcançar o crescimento lucrativo e assu-

mir a responsabilidade social e ambiental. Estamos nos con-
centrando em questões em que nós, como empresa, pode-
mos fazer uma contribuição significativa. 

Crescimento e rentabilidade

Conforme determinado em 2015, o nosso objetivo para os 
próximos anos é, em média, aumentar as vendas ligeiramente 
mais rápido e EBITDA consideravelmente mais rápido do que 
a produção química global (excluindo produtos farmacêuticos; 
2016: 3,4%), e ganhar um bônus significativo em nosso custo 
de capital. Além disso, nós nos esforçamos para um alto nível 
de fluxo de caixa livre a cada ano, aumentando ou minima-
mente mantendo o dividendo ao nível do ano anterior. As me-
tas de vendas e EBITDA baseiam-se nos números de 2015, 
excluindo contribuições do negócio eliminadas na troca de 
ativos com a Gazprom em setembro de 2015.

2016
Mudança desde 

2015

Vendas € 57,6 bilhões (4,6%)2

EBITDA € 10,5 bilhões 5,3%2

Dividendos por ação pagos € 2,90 € 0,10

Premium no custo de capital € 1,1 bilhão

Fluxo de caixa livre € 3,6 bilhões

2  Linha de Base de 2015: excluindo negócios transferidos para a Gazprom

Metas ao longo da cadeia de valor

Compras
Crescimento e rentabilidade; funcionários;
produção; gestão de produtos;
energia e proteção climática; água

Produtos e soluções

Colaboradores

Meta para 2021 Status ao fim de 2016

Proporção de mulheres em posições de liderança com  
responsabilidade disciplinar 22–24% 19,8%

Metas de longo prazo

Representação internacional entre os executivos seniores3 Aumento na proporção de executivos seniores não alemães (linha 
de base 2003: 30%) 36,4%

Executivos seniores com experiência internacional Proporção de executivos seniores com experiência internacional 
mais de 80% 84,6%

Desenvolvimento do colaborador Desenvolvimento sistemático e global de colaboradores como 
responsabilidade compartilhada entre eles e líderes com base em 
processos e ferramentas relevantes

O projeto foi imple-
mentado por cerca de 
78.150 colaboradores no 
mundo todo

3  O termo “executivos seniores” refere-se a níveis de liderança 1 a 4, em que o nível 1 denota a Diretoria Executiva. Além disso, os colaboradores individuais podem atingir o status de 
executivo sênior em virtude de uma experiência específica

Compras

Meta para 2020 Status ao fim de 2016

Avaliação do desempenho de sustentabilidade dos fornecedores relevantes1 de acordo com a nossa abor-
dagem baseada no risco; desenvolvimento de planos de ação nos quais é necessário promover melhorias 70% 32%

1  Nós definimos fornecedores relevantes como sendo aqueles que mostram um potencial de risco de sustentabilidade elevado como definido por matrizes de risco e com respeito aos 
riscos do país correspondente. Nossos fornecedores são avaliados com base no risco devido ao tamanho e escala da nossa carteira de fornecedores

Fornecedores BASF Clientes
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Produção

Metas para 2025 Status ao fim de 2016 

Redução da taxa de acidentes com perda de tempo em todo o mundo por um milhão de horas de 
trabalho ≤0,5 1,4

Redução de incidentes de segurança de processo em todo o mundo por um milhão de horas de 
trabalho ≤0,5 2,0

Meta anual

Índice de Desempenho de Saúde >0,9 0,96

Stewardship de produto

Meta para 2020 Status ao fim de 2016

A avaliação de risco de produtos que nós vendemos em quantidades de mais de uma tonelada por 
ano em todo o mundo >99% 75,4%

Proteção de energia e clima

Metas para 2020 Status ao fim de 2016

Cobertura da nossa demanda de energia primária por meio da introdução de sistemas de gestão 
de energia certificados (ISO 50001) em todos os locais relevantes4 90% 42,3%

Redução de emissões de gases de efeito estufa por tonelada de produto de vendas (excluindo 
Óleo & Gás, base de 2002) (40%) (37,2%)

4  A seleção de unidades relevantes é determinada pela quantidade de energia primária 
utilizada e os preços de energia locais

Água

Meta para 2025 Status ao fim de 2016

Introdução da gestão sustentável da água em todos os locais de produção em áreas de estresse 
hídrico e em todos os locais de Verbund (excluindo Óleo & Gás) 100% 42,6%

Produtos e soluções

Meta para 2020 Status ao fim de 2016

Aumentar a proporção de vendas geradas por produtos que fazem uma contribuição especial para 
o desenvolvimento sustentável (Accelerators) 28% 27,2%
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Sã

  

Freeport

Geismar

o Paulo

Florham Park

Antwerp

Ludwigshafen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

Regional centers
Selected sites
Verbund sites
Selected research and development sites

Sã

  

Freeport

Geismar

o Paulo

Florham Park

Antuérpia

Ludwigshafen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

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

Freeport

Geismar

o Paulo

Florham Park

Ludwigshafen

Nanjing

Kuantan

América do Norte
Vendas1 (milhões €) EBIT1 (milhões €) Colaboradores2

14.682 1.113 17.583

América do Sul, África, Oriente Médio
Vendas1 (milhões €) EBIT1 (milhões €) Colaboradores2

4.135 432 7.307

BASF nas regiões

Vendas do grupo BASF em 2016: € 57.550 milhões  
EBIT 2016: € 6.275 milhões
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Sã

  

Freeport

Geismar

o Paulo

Florham Park

Antuérpia

Ludwigshafen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

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

Freeport

Geismar

o Paulo

Florham Park

Ludwigshafen

Nanjing

Kuantan

Ásia-Pacífico
Vendas1 (milhões €) EBIT1 (milhões €) Colaboradores2

11.512 1.098 18.156

Europa
Vendas1 (milhões €) EBIT1 (milhões €) Colaboradores2

27.221 3.632 70.784

Sã

  

Freeport

Geismar

o Paulo

Florham Park

Antuérpia

Ludwigshafen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

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

Freeport

Geismar

o Paulo

Florham Park

Ludwigshafen

Nanjing

Kuantan

1   Em 2016, por localização da empresa
2  No final do ano de 2016
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BASF no mercado de capitais

Os mercados de ações em 2016 foram novamente marca-
dos por um alto nível de volatilidade. Particularmente,  os 
números flutuantes da China, os preços do petróleo e o  
referendo no Reino Unido sobre a saída da União Europeia 
contribuíram para isso. Neste ambiente volátil, a ação da 
BASF aumentou 24,9%, sendo negociada a € 88,31 no final 
de 2016. Estamos solidários com a nossa ambiciosa políti-
ca de dividendos e iremos propor um dividendo de € 3,00 
por ação em Assembleia Geral Ordinária - um aumento de 
3,4% em comparação com o ano anterior. A BASF goza de 
finanças sólidas e boas classificações de crédito.

Desempenho das ações da BASF

 ▪ Ações da BASF sobem 24,9% em 2016
 ▪ O desenvolvimento a longo prazo continua  

a superar claramente os índices de referência

Os fracos dados econômicos dos Estados Unidos e da China, 
bem como a turbulência no mercado de petróleo, levaram a um 
começo negativo para o ano do mercado de ações em 2016. 
Os ganhos dos preços do petróleo, dados do mercado de tra-
balho sólidos dos Estados Unidos e melhores indicadores eco-
nômicos da China levaram à recuperação do mercado de 
ações durante o segundo trimestre. A incerteza que antecedeu 
o referendo do Reino Unido sobre a adesão à União Europeia 
influenciou o curso posterior do segundo trimestre. Os merca-
dos de ações sofreram perdas consideráveis após a votação 
em 23 de junho de 2016 pela saída da União Europeia. Os pre-

ços das ações posteriormente recuperados graças a fatores 
como a melhoria dos dados econômicos chineses e política de 
juros inicialmente inalterada do Federal Reserve dos EUA. No 
quarto trimestre, a extensão do programa de compra de títulos 
do Banco Central Europeu, bem como as esperanças para 
uma política econômica de promoção do crescimento do presi-
dente norte-americano recém-eleito levaram a uma manifesta-
ção de fim de ano. Em 30 de dezembro de 2016, o índice de 
referência da Alemanha, o DAX 30, chegou a uma alta de 
11.481 pontos, assim como o preço da ação da BASF em  
€ 88,31. Isso equivale a um aumento de 24,9% no valor das 
ações da BASF em comparação com o preço de fechamento 
do ano anterior. Presumindo que os dividendos foram reinvesti-
dos, as ações da BASF aumentaram 30,1% em seu valor em 
2016. As ações da BASF superaram, assim, os mercados de 
ações alemãs e europeus, cuja referência nos índices DAX 30 e 
DJ EURO STOXX 50 obtiveram um ganho de 6,9% e 3,7% so-
bre o mesmo período, respectivamente. Quanto aos índices 
globais da indústria, o DJ Chemicals subiu 10,8% em 2016 e o 
MSCI World Chemicals, 11,2%.

Considerando um período de cinco e dez anos, o de-
sempenho de longo prazo das ações da BASF ainda supe-
ram claramente esses índices. Os ativos de um investidor 
que investiu € 1.000 em ações da BASF no final de 2006 e 
reinvestiu os dividendos em ações da BASF adicionais teriam 
aumentado para € 3.538 até o final de 2016. Isto representa 
um rendimento anual de 13,5%, colocando as ações BASF 
acima dos retornos para os índices DAX 30 (5,7%), EURO 
STOXX 50 (0,9%) e MSCI World Chemicals (7,0%).

Mudança no valor de um investimento em ações da BASF em 2016  
(Com dividendos reinvestidos; indexado)

Ação da BASF  30,1%                DAX 30  6,9%                 MSCI World Chemicals  11,2%
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Desempenho de longo prazo de ações da BASF em comparação 
com os índices
(Aumento médio anual com dividendos reinvestidos)

2011-2016 14,4%

14,2%

10,5%

11,8%

2006-2016 13,5%

5,7%

0,9%

7,0%

Ação da BASF EURO STOXX MSCI World ChemicalsDAX 30

Ponderação de ações da BASF em índices importantes  
em 31 de dezembro de 2016

DAX 30 8,7%

DJ Chemicals 6,5%

MSCI World Index 0,3%

Dividendo proposto de € 3,00 por ação

Em Assembleia Geral Ordinária, a Diretoria Executiva e o 
Conselho Fiscal irão propor um pagamento de dividendos de 
€ 3,00 por ação. Estamos solidários com a nossa política de 
dividendos ambiciosa e pretendemos pagar cerca de € 2,8 
bilhões para nossos acionistas. Com base no preço da ação 
de fim de ano para 2016, as ações da BASF oferecem um 
elevado rendimento de dividendo de 3,4%. A BASF faz parte 
do índice de ações DivDAX, que contém as 15 empresas 
com o maior rendimento de dividendos no DAX 30. Preten-
demos aumentar o nosso dividendo a cada ano, ou pelo me-
nos mantê-lo no nível do ano anterior.

Dividendo por ação1 (€ por ação)

20162013 2014 20152011 20122010200920082007

1,951,95
1,70

2,20

2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

2,50

1 Ajustado para incluir o desdobramento de duas ações por uma realizado em 2008

Ampla base de acionistas internacionais

Com mais de 500.000 acionistas, a BASF é uma das maio-
res empresas de capital aberto com um alto free float. Uma 
análise da estrutura acionária realizada no final de 2016 mos-
trou que, em 18% do capital social, os Estados Unidos e Ca-
nadá compunham o maior grupo regional de investidores 
institucionais. Os investidores institucionais da Alemanha 
correspondiam a 11%. Os acionistas do Reino Unido e da 
Irlanda ocupam 11% das ações da BASF, enquanto os in-
vestidores institucionais do resto da Europa possuíam 17% 
do capital. Cerca de 29% do capital social da empresa é de 
investidores privados, a maioria dos quais residem na Alema-
nha. A BASF é, portanto, uma das empresas no DAX 30 com 
o maior percentual de acionistas privados.

Estrutura de acionistas (por região)

1 Alemanha 40%

2 Estados Unidos e Canadá 18%

3 Reino Unido e Irlanda 11%

4 Demais países da Europa 17%

5 Demais países do mundo 5%

6 Não identificado 9%

Colaboradores tornando-se acionistas

Em muitos países, oferecemos programas de compra de 
ações que transformam nossos colaboradores em acionistas 
da BASF. Em 2016, por exemplo, cerca de 24.000 colabora-
dores (2015: 21.600) adquiriram ações no valor de cerca  
€ 59 milhões (2015: € 60 milhões).

1

2

3

4

5

6
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Produção de tintas decorativas base água conta com iniciativas para uma gestão mais ecoeficiente
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Nossas inovações contribuem para um futuro sustentável. Apoiamos a Organização das 
Nações Unidas (ONU) na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs), que criam um modelo para práticas de negócios sustentáveis   nas dimensões 
econômica, social e ambiental.

P R O D U ç ã O

Produção sustentável e aprimorada
Mais segurança de fornecimento combinada com 
produção mais eficiente e ambientalmente amigável: 
a BASF mudou o seu processo de produção para o 
monômero de acrilamida para processo com base 
em enzima moderna. O método de produção 
biocatalítico resulta em economia de energia, 
menos desperdício e maior compatibilidade 
ambiental. A BASF tem produzido bioacrilamida em 
Suffolk, Virginia, desde 2014 e começou uma nova 
fábrica de bioacrilamida em Bradford, Inglaterra, em 
2016. Uma terceira unidade está sendo construída 
na Ásia e deve ser inaugurada em 2017.

A L I M E N T O

Conhecimento em escala global 
A BASF abriu um novo centro de pesquisa e desenvolvimento 
de soluções biológicas de defensivos agrícolas e sementes 
em Limburgerhof, Alemanha. Juntamente com outras 
unidades de pesquisa no Brasil, Argentina, França, Inglaterra, 
África do Sul, China, Austrália, Estados Unidos e Canadá, 
Limburgerhof faz parte de uma rede internacional de 
conhecimento. Nesta rede, a BASF pesquisa organismos e 
culturas que ocorrem naturalmente e seu uso potencial na 
proteção das culturas biológicas. É assim que buscamos o 
nosso objetivo de complementar o nosso portfólio clássico 
de proteção química e oferecemos aos agricultores produtos 
e soluções ainda mais abrangentes.

I N F R A E S T R U T U R A ,  I N D Ú S T R I A ,  I N O VA ç ã O

Conduzindo a transformação digital
A equipe do projeto BASF 4.0 está avaliando 
possibilidades para o uso mais intensivo das 
tecnologias digitais e modelos de negócios. Sob a 
bandeira Smart Manufacturing, a BASF implementa 
tecnologias e aplicações digitais em suas fábricas 
com o objetivo de tornar a produção mais eficiente 
e ainda mais segura. Um projeto de Produção 
Inteligente é a “Realidade Aumentada”.  
Colaboradores das fábricas recebem o apoio para 
seu trabalho em tablets personalizados que fornecem 
acesso, a qualquer momento, à informação digital. 

Química para um futuro sustentável
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Como contribuímos para os ODSs

A BASF América do Sul participa ativamente das discussões referentes à adoção e às 
práticas voltadas ao atingimento dos ODSs. Eles orientam as práticas nacionais e as 
atividades de cooperação internacional.

P R O D U ç ã O

Portfólio direcionado à  
sustentabilidade
A BASF analisou a cadeia de valor de 
mais de 60 mil soluções de seu 
portfólio e as classificou de acordo  
com sua contribuição para a 
sustentabilidade, buscando equilibrar 
as dimensões ecônomica, social e 
ambiental. Para isso, foram envolvidos 
mais de 1,5 mil profissionais no mundo 
todo na metodologia chamada de 
Sustainable Solution Steering.  
Em 2016, 27,2% das vendas tiveram 
como origem produtos classificados 
como Accelerators, o que significa que 
eles contribuem de forma substancial 
para a sustentabilidade na cadeia de 
valor. Até 2020, a BASF tem como meta 
alcançar o patamar de 28% de vendas 
advindas destes produtos. 

 Mais informações sobre Sustentabilidade, veja 
a pág. 39

S O C I E D A D E  E  M E I O  A M B I E N T E

Fundação Espaço ECO® (FEE®)
A Fundação Espaço ECO® (FEE®) foi instituída em  
2005 pela BASF, com o apoio da GIZ, agência de 
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento 
Sustentável. Em mais de 11 anos de atuação, já 
desenvolveu projetos para grandes organizações de 
diferentes segmentos do mercado, cooperativas 
agrícolas bem como parcerias com governo e 
academia. Atua como consultoria em sustentabilidade, 
estimulando a melhoria contínua e inovação de 
processos e produtos. Aplica metodologias que 
medem os impactos econômicos, ambientais e sociais 
com base no conceito de Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV), gerando resultados tangíveis consolidados em 
planos de ação, levantamento de indicadores, 
treinamento e suporte na implementação de projetos 
para seus clientes e parceiros. Também realiza 
parcerias com órgãos públicos, universidades, 
institutos de pesquisa e associações e coordena 
iniciativas voltadas à conservação ambiental e à gestão 
sustentável de recursos naturais. Mais de 402 mil 
pessoas já foram impactadas por suas ações.

Fundação Espaço ECO® (FEE®)
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A L I M E N T O

Sistema de Integração  
Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF)
Considerado uma das soluções para os 
desafios futuros do agronegócio brasileiro, o 
Sistema de Integração Lavoura-Pecuária- 
-Floresta (ILPF) consiste na intensificação 
sustentável da agricultura. Desenvolvido 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) é, na prática, a 
combinação do plantio de diversas culturas 
durante o ano com a recuperação de 
pastagens degradadas. O sistema 
proporciona sombreamento e conforto para 
animais e aumenta a produtividade de grãos, 
carne e madeira. Melhora, ainda, a 
conservação e fertilidade do solo.
Baseada na metodologia de Avaliação do 
Ciclo de Vida, a Fundação Espaço ECO® 
(FEE®) estudou a Fazenda Santa Brígida para 
comparar a socioeficiência agrícola do 
sistema ILPF frente aos convencionais, para 
alimentar uma média de 500 pessoas no 
Brasil, por sete anos.
ILPF | custo de produção 54% menor; 
reduz em 55% as emissões de gás de efeito 
estufa; aumenta em 74% a qualidade do 
solo; 6% mais eficiente no uso da terra; 
aumento da lotação do pasto de 1 para 2,7 
cabeças de gado.

C O M U N I D A D E

Diálogo com a sociedade
Em 2016, fortalecemos a relação 
com nossos públicos. O diálogo 
com a sociedade representou uma 
das nossas prioridades. A nova 
Estratégia de Engajamento Social, 
que consiste em convocar parceiros 
estratégicos para encontrar, juntos, 
soluções mais sustentáveis para o 
seu desenvolvimento, materializa 
nossa atuação. Transparência e 
diálogo, de forma sistematizada, 
foram os pilares desta relação.

   Mais informações sobre diálogo com a 
comunidade, veja a pág. 42

   Mais informações sobre Estratégia de 
Engajamento Social, veja a pág. 39

Fazenda Santa Brígida
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A BASF na América do Sul

Nós transformamos a química para um futuro sustentá-
vel (We create chemistry for a sustainable future). Para a 
BASF, expansão dos negócios deve considerar as ne-
cessidades atuais e futuras da sociedade. Combinamos 
inovação e responsabilidade socioambiental para a cria-
ção de soluções que contribuem para a construção do 
amanhã e fazem a diferença para os nossos clientes.

Com 18 unidades produtivas na América do Sul e a sede lo-
calizada no bairro do Morumbi, no município de São Paulo, 
Brasil, a BASF possui um portfólio para a indústria de dife-
rentes setores e também para consumidores finais, dividido 
em cinco segmentos: Químicos, Produtos de Performance, 
Materiais & Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e 
Óleo & Gás. A estrutura operacional na região é dividida em 
quatro Centros de Negócios (Business Center - BC): Brasil, 
Sul (Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai), Oeste (Chile e 
Peru) e Norte (Colômbia, Venezuela e Equador). Em 2016, o 
volume de vendas a clientes da BASF na América do Sul so-
mou € 3,6 bilhões. 

Mapa de atuação 2016 

Vendas na América do Sul por Business Center 1

Brasil

 ▪ 3.924 colaboradores 

São Bernardo do Campo - Demarchi (SP): Com capaci-
dade produtiva anual de até 330 milhões de litros de tintas, 
esmaltes, vernizes e resinas, o Complexo Industrial de Tintas 
e Vernizes da BASF é responsável pela produção de tintas 
decorativas (Suvinil e Glasurit®) e tintas automotivas (OEM). A 
unidade desenvolve a iniciativa Demarchi+Ecoeficiente, vol-
tada para gestão mais ecoeficiente e conscientização dos 
colaboradores sobre o conceito e a prática da sustentabili-
dade. Como resultado da iniciativa, em 2016, 76 toneladas 
de resíduos deixaram de ser dispostos em aterro e foram re-
cuperados.
Camaçari (BA): O Complexo Acrílico de Camaçari é o maior 
investimento da indústria química no Brasil nos últimos 25 
anos e o maior na história da BASF na América do Sul. Em 
2016, o Complexo celebrou o primeiro ano completo de 
operações com volumes e market share significativos nos 
segmentos de ácido acrílico, acrilato de butila e polímeros 
superabsorventes (SAP). Com tecnologia de ponta, a unida-
de atende clientes no Brasil e demais países da América do 
Sul e fornece matéria-prima para produtos como fraldas, 
químicos para construção civil, resinas acrílicas para tintas, 
tecidos e adesivos.

Centro de Pesquisa

Centro Regional

Unidades de Produção

(Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai)
 Sul

€ 968 milhões (27%)
Business Center  Brasil
€ 2,1 bilhões (59%)

Business Center Norte
(Colômbia, Venezuela e Equador)

 € 208 milhões (6%)

(Chile e Peru)
Business Center Oeste

€ 272 milhões (8%)

Business Center

Business Center

Business Center

Business Center

€  3,6 bilhões

1 Por localização do cliente
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Guaratinguetá (SP): Em 2016, a BASF inaugurou em 
Guaratinguetá (SP, Brasil), a primeira fábrica da América do 
Sul de acrilato de 2-etilhexila (2-EHA). Antes importado, o 
produto é uma importante matéria-prima para indústria de 
adesivos e revestimentos. Além deste, mais 1.500 itens são 
produzidos na localidade, como defensivos agrícolas, 
metilato de sódio, matérias-primas para adesivos, resinas, 
tintas, detergentes, cosméticos, entre outros. 

Em dezembro de 2015, foi iniciada a implementação do 
projeto Triple E (Excelência em Eficiência Energética), alinhado 
ao conceito global de excelência na gestão de energia, que 
tem como objetivo aumentar a competitividade e a eficiência 
ambiental da unidade.

O Campo de Treinamento em Guaratinguetá é referência 
em capacitação e qualificação de profissionais para as mais 
diversas práticas de segurança em fábricas. Os treinamentos 
realizados nesta unidade atendem a todas as localidades da 
BASF na América do Sul, além de capacitar os bombeiros do 
Estado de São Paulo.
Indaiatuba (SP): Com 16 anos de operação, a divisão de 
catalisadores da BASF atende as principais montadoras de 
veículos do Brasil e do Mercosul (tratado comercial entre 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela). Desde 
2000, a unidade já produziu mais de 15 milhões de unidades, 
inclusive os modelos destinados a motores a diesel, exigência 
da nova fase do Programa de Controle de Poluição do Ar por 
Veículos Automotores (PROCONVE), evitando o despejo de 
20 milhões de toneladas de poluentes na natureza.
Jacareí (SP): Voltada ao desenvolvimento de produtos das 
áreas de cuidados pessoais, cuidados para o lar e nutrição hu-
mana, a unidade possui três plantas produtivas de matérias-pri-
mas para diferentes segmentos, entre eles: tintas, higiene pes-
soal, limpeza, agricultura e mineração. A unidade conta também 
com um Centro de Aplicações de Nutrição e Saúde, com tecno-
logia de ponta para atender às indústrias alimentícia e farmacêu-
tica da América do Sul, além de um Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento na área de cosméticos e cuidados para o lar.

Em 2016, a fábrica de Jacareí deu um importante passo no 
sentido de fornecimento de matérias-primas sustentáveis para 
suas fábricas de ingredientes para cosméticos e cuidados para 

o lar no mundo todo, ao receber a certificação do Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO), uma iniciativa global para a 
produção sustentável de óleo de palma.

A BASF expandiu seus compromissos para a aquisição 
de produtos de óleo de palma sustentáveis, incluindo uma 
política de fornecimento de óleo de palma, palmiste e seus 
derivados primários. A política incorpora a conservação flo-
restal e de turfeiras, assim como as exigências de inclusão 
da população local nos processos de decisão.
Jaboatão dos Guararapes (PE): Produz tintas e texturas das 
marcas decorativas Suvinil e Glasurit®. A unidade tem se desta-
cado por uma gestão em prol do uso sustentável da água. Por 
meio de melhorias no processo de produção e reúso dos recur-
sos naturais, houve redução de 25% no consumo total de água 
por tonelada de produto fabricado (de 2012 a 2016). A cada 
ano, cerca de 900 mil litros de água são economizados, equiva-
lente a 900 caixas d’água.
Santo Antônio de Posse (SP): A Estação Experimental Agrí-
cola da BASF é a única da empresa no Hemisfério Sul e a 
maior em extensão territorial. Desenvolve pesquisas e estudos 
voltados à criação de novos produtos para o controle de pra-
gas, doenças e plantas daninhas que atacam os principais 
cultivos no Brasil e em países da América Latina. No local, são 
realizados testes de produtos em condições controladas, an-
tes da aplicação no campo.

Conta com tanques que captam até três milhões de litros 
de água da chuva, o que gera uma economia de 80% no con-
sumo da água utilizada para a irrigação das 14 casas de vege-
tação que funcionam como estufas para diferentes tipos de 
culturas, entre elas soja, milho, cana e hortaliças.
Vila Prudente (SP): A unidade fabrica mais de 130 tipos de 
produtos entre aditivos para concreto e produtos para cons-
trução civil. No portfólio estão as linhas de hiperplastificantes 
Glenium®; aditivos estabilizadores Delvo Control® e aditivos 
para cimento da linha Cementium®. As soluções foram empre-
gadas em diversas obras importantes, como o metrô de São 
Paulo, pontes Anhanguera (SP) e Estaiada (SP), ferrovias e 
principais hidroelétricas brasileiras.

  Mais informações sobre o Projeto Triple E, veja a pág. 56

  Mais informações sobre RSPO, veja a pág. 45

Fábrica em São Bernardo do Campo (SP, Brasil)
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Argentina

 ▪ 730 colaboradores

General Lagos: A unidade produz dispersões de polímeros e 
aditivos e opera o centro de distribuição de produtos para pro-
teção de cultivos.
Tortuguitas: Produz tintas automotivas (OEM) e de repintu-
ra. Conta com laboratórios para o desenvolvimento de cores 
e aplicação de tintas automotivas e centro de distribuição.

Na Argentina, a BASF conta ainda com unidades em Burzaco 
(poliuretanos) e Santo Tomé (especialidades para agricultura).

Fábrica em Tortuguitas, Argentina

Chile

 ▪ 336 colaboradores

Concón: Concentra a maior parte das atividades produtivas 
da empresa no Chile. Produz dispersores, resinas e soluções 
para a agricultura. Desde 2013, e desenvolvido na unidade 
um produto biológico, 100% natural, à base de extrato de 
Quillay (QL Agri® 35 MR). E obtido a partir de uma arvore típica 
do pais e indicado para o controle de nematoides, um tipo de 
praga que aparece em cultivos de frutas, hortaliças e flores.

Além de ser uma solução orgânica natural, os resíduos 
gerados na produção são utilizados como adubo. As lascas 
de madeiras geradas na produção são utilizadas para fazer 
compostagem e usadas no cultivo de tomates e também 
como fonte de energia para produção de cogumelos. 

Também produz o Pholus™, um fertilizante bioestimulante 
que promove a nutrição, e contribui para o desenvolvimento 
do sistema radicular durante os estágios vegetativo e repro-
dutivo nas plantas tratadas.
Santiago: Produz aditivos para concreto e produtos para 
sistemas de construção.

As instalações concentram escritório, assistência técnica 
e operacional e as unidades produtivas de aditivos para con-
creto e cimento. Por meio do Green Sense Concrete, realiza 
testes para obter aditivos que contribuem para reduzir o 
consumo de CO2.
 

Fábrica em Concón, Chile
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Possui ainda um Centro de Desenvolvimento para personali-
zar soluções para condições do mercado local, como Mas-
terPolyheed® e MasterGlenium®, aditivos que diminuem sig-
nificativamente o consumo de água na mistura do concreto.

Colômbia

 ▪ 143 colaboradores

La Calera: Localizada em Cundinamarca, no nordeste de 
Bogotá, é responsável pela produção de aditivos e químicos 
para construção. Em 2016, a unidade foi responsável pela 
fabricação de 8.572 toneladas de produtos. Atendendo aos 
requisitos de qualidade e ambientais, a equipe tem progra-
mas estruturados, que garantem a conservação de recursos 
como água e energia.

Peru

 ▪ 134 colaboradores

Lima: A unidade produz principalmente aditivos líquidos 
para construção civil. Desde 2011, passou a reutilizar a água 
de lavagem no processo de produção. Em 2016, foram reuti-
lizados 158 m3 de água provenientes da Planta Líquidos. 
Além disso, a reutilização de pallets reduziu significativamen-
te a geração de resíduos sólidos.
Callao: A unidade localizada na zona industrial de Callao é 
responsável pela fabricação de dispersões e polímeros para 
detergentes industriais e mineração. Há mais de cinco anos, 
os resíduos orgânicos gerados na instalação são reutilizados 
para fazer compostagem. Em 2016, a unidade iniciou ações 
para reduzir o consumo de energia, como alterar a ilumina-
ção para o sistema de LED.

Uruguai

 ▪ 16 colaboradores na área de Atendimento ao Cliente
 ▪ 314 colaboradores no Centro de Serviços 

Compartilhado

Centro de Serviços Compartilhados de Finanças: A uni-
dade  instalada em Montevidéu centraliza todos os serviços 
financeiros da BASF de todo o continente americano. Desde 
2014, atende à demanda de aproximadamente 70 afiliadas 
da empresa em mais de 20 países nas Américas (América do 
Norte, América Central e América do Sul).

Parte da fábrica em Callao, Peru
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Colaboradores das equipes de vendas da BASF: mais próximas e com foco no cliente 
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Estratégia América do Sul

Em 2016, a BASF realizou um intenso trabalho em to-
das as áreas e países da América do Sul para aumentar 
a eficiência e qualidade de seus processos e resulta-
dos. Este direcionamento estratégico foi essencial para 
o desempenho da empresa no ano, apesar das adversi-
dades econômicas e políticas na região e recessão em 
alguns países.

O South America Excellence Program (SAEP), programa de 
excelência que desde 2014 tem contribuído para uma 
consistente mudança cultural na empresa, é formado por 
quatro pilares: Excelência em Operações; Excelência em 
Funções; Excelência em Marketing & Vendas; e Excelência 
em Estrutura. O programa visa a disseminação da cultura 
voltada para excelência entre os colaboradores da região e é 
fundamental para a BASF alcançar sua estratégia de longo 
prazo, que tem como prioridades: Orientação por Indústria, 
Inovação e Sustentabilidade, Investimentos e Aquisições, 
Excelência em Gestão e Pessoas. 

“O ano de 2016 foi desafiador para os 
negócios. Ainda assim, comprovamos que, 

com uma gestão eficiente e um trabalho 
rigoroso de controle de custos, é possível 

atingir resultados consistentes. Hoje, 
estamos mais preparados para diferentes 

fases de recuperação macroeconômica nos 
diversos países da América do Sul.”
Tobias Dratt, vice-presidente sênior de Finanças, 

Administração e Business Centers Sul, Norte e Oeste

Parceria com o cliente

 ▪ Parceria C-Vale
 ▪ Casa Granado
 ▪ Sinergia impulsiona negócios
 ▪ Um Dia com Suvinil

Uma nova relação, para acompanhar novos tempos. Man-
tendo-se próximos e focados no cliente, os colaboradores 
da BASF conhecem, entendem e se antecipam às suas ne-
cessidades. Negócios são conectados e agregam à cadeia 
de valor. Desta forma, a empresa oferece inovação por meio 
de soluções personalizadas e completas que possibilitam fa-
zer a diferença para os clientes e trazer melhores resultados 
para a companhia. Desde o início de 2015, por exemplo, a 

companhia implementou uma série de ações que ajudaram 
a aumentar em 15% a produtividade, além de ter alcançado 
o índice de 93% de aprovação em relação ao atendimento 
ao cliente. O foco no cliente foi incorporado por todas as 
áreas da empresa, contribuindo fortemente para a competi-
tividade e a sustentabilidade do negócio, nos diversos seto-
res em que a BASF atua.

93%
índice de aprovação em relação ao atendimento do Time 
de Orientação ao Cliente

Parceria C-Vale: Por possuir uma sólida parceria com a  
C-Vale, uma das principais cooperativas agrícolas do  
Brasil, foi possível desenvolver soluções não somente para 
o segmento de agricultura. O Canal de Vendas, por exem-
plo, permite que a cooperativa ofereça os produtos Suvinil. 
Inicialmente, a oferta de produtos está em lojas de Palotina 
Terra Roxa e Assis Chateaubriand (PR, Brasil), e a intenção 
é expandir para mais pontos de venda.

Casa Granado: A BASF fornece cerca de 40 produtos para 
a Casa Granado, fabricante brasileira de cosméticos com 
mais de 140 anos de tradição. 

A Casa Granado é um importante cliente da área de Per-
sonal Care (matérias-primas para cuidados pessoais) da 
BASF e contratou soluções de outras áreas de negócios 
para a construção de sua nova fábrica em Japeri (RJ).

Sinergia impulsiona negócios: Gerar valor como uma única 
empresa. Este direcionador, incorporado pelas unidades de ne-
gócio da BASF na Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e Peru, 
possibilitou a promoção de eventos para demonstrar aos clien-
tes o portfólio integrado da BASF.  A proximidade com os clien-
tes reforça as soluções inovadoras oferecidas pela empresa em 
segmentos diferentes e possibilita novas parcerias de negócios 
para a extensão dos produtos BASF a outras indústrias.

Desta forma, foram estruturadas equipes especializadas 
para promover essa modalidade de negócios. Surgiam as-
sim os Times de Indústria (Industry Teams) e os Times de 
Orientação ao Cliente (Customer Teams), o primeiro focado 
em segmentos específicos da indústria e o segundo com a 
atenção em clientes estratégicos.

Em 2016, as iniciativas geraram mais de 200 ideias, num 
trabalho efetivo de cocriação com os clientes.
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– Business Center Brasil: No dia 23 de agosto, a BASF reuniu 
suas unidades de negócios no espaço de convenções do 
Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo (SP), para apresentar 
aos clientes seus produtos e soluções inovadoras. Foram 
disponibilizadas várias rodadas de apresentações em  
11 estandes de negócios, nos quais os clientes puderam 
conhecer melhor de que forma a empresa oferece um portfólio 
abrangente e variado de soluções inovadoras e sustentáveis.

Mais próximos dos clientes – Expomin 2016 no Chile

– Business Center Norte: Na unidade de La Calera, na 
Colômbia, os colaboradores receberam um plano integral 
com ferramentas de comunicação, capacitação e incentivo 
para incremento das vendas com o portfólio integrado. As 
equipes atuaram com foco nas oportunidades dos setores 
de lácteos, oleaginosas e na cadeia de valor da indústria de 
camarões.

– Business Center Sul: O ano de 2016 consolidou um 
trabalho pioneiro desenvolvido desde 2014 na Argentina, 
focado em viabilizar a oferta do portfólio integrado. O evento 
contou com a participação de 80 clientes e contribuiu para 
novas comercializações.

– Business Center Oeste: No Peru, também foi realizado 
evento para apresentação de soluções focadas em inovação 
e sustentabilidade para clientes de diferentes indústrias. A 
iniciativa, realizada pela primeira vez no país, gerou 128 
ideias, das quais 33 foram convertidas em reais oportunidades 
de negócios.

Evento apresenta portfólio integrado da BASF na Argentina
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Um Dia com Suvinil: Para nós, manter a identidade e a 
força da marca Suvinil (marca de tintas imobiliárias da BASF) 
essencialmente brasileira, é fundamental para a continuidade 
na liderança do mercado. A Suvinil é conhecida por quase 
100% dos consumidores e é a marca mais considerada na 
hora da compra, com 70% de aprovação dos influenciadores 
– pintores, balconistas e arquitetos.

A Suvinil, líder no mercado premium de tintas há mais de 
20 anos, promove “Um Dia com Suvinil”, quando pintores 
visitam o Complexo Industrial de Tintas e Vernizes, em São 
Bernardo do Campo (SP). Em 2016, o programa foi 
reestruturado para valorizar ainda mais a experiência dos 
pintores e balconistas. Durante a ação, a empresa traz 
informações sobre o uso da tinta e apresenta as instalações 
de produção, para que possam entender e acompanhar 
todo o processo de fabricação.

6.000
profissionais de pintura treinados (2010/2016)

A iniciativa estreita o relacionamento com este público, refor-
ça o expertise da marca, além de promover as ferramentas 
digitais, de auxílio aos profissionais e consumidores na esco-
lha de tintas e cores para a pintura de ambientes, como os 
aplicativos para tablets e smartphones. 

Influenciadores digitais e blogueiras ligadas ao universo 
feminino também participaram da ação de relacionamento 
com a Suvinil em 2016. A marca tem como estratégia 
aumentar e consolidar sua presença na mídia digital, para 
acompanhar a evolução dos consumidores e se colocar 
ainda mais próxima e presente no seu dia a dia.

Consumidores conhecem a fábrica da Suvinil, em São Bernardo do Campo (SP, Brasil)
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Inovação no setor automotivo: carros mais leves e menos poluentes
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Inovação

Fortalecer o relacionamento com o cliente, antecipar ne-
cessidades e alavancar a inovação no desenvolvimento 
de soluções sustentáveis são pilares estratégicos para a 
BASF. Desta forma, atendemos às necessidades atuais e 
futuras da sociedade. Guiada pela excelência, a BASF de-
senvolve soluções, antecipando a entrega ao cliente.

Na BASF, a inovação é materializada nas soluções oferecidas aos 
diversos mercados. Ela vai além dos produtos; sua prática é incen-
tivada e valorizada também nos processos e modelos de negócios.

A química tem desempenhado um papel fundamental no 
desenvolvimento de diversos produtos presentes em nosso 
dia a dia. O seu avanço possibilita melhores condições am-
bientais, climáticas, à vida e ao bem-estar da população.

Como empresa química líder em inovação, a BASF está 
atenta a essas tendências e faz da inovação com foco na sus-
tentabilidade um dos pilares da estratégia de negócios.

Uma tinta imobiliária que reduz 99% das bactérias da parede 
por até dois anos, uma matéria-prima que torna detergentes e pro-
dutos de limpeza mais rapidamente biodegradáveis e a produção 
de vitaminas que contribuem para o enriquecimento nutricional de 
alimentos básicos a preços acessíveis são alguns exemplos des-
ses produtos que, em 2016, representaram 27,2% das vendas 
globais da empresa. Até 2020, a BASF tem como meta alcançar o 
patamar de 28% de vendas originadas pelos Accelerators.

No mercado brasileiro, a empresa possui atualmente dois 
centros globais de pesquisa: em Guaratinguetá e Santo  
Antônio de Posse, ambos no estado de São Paulo.

  Mais informações sobre Accelerators, veja a pág. 39

Inovação de produtos e modelos de negócios

 ▪ Construção
 ▪ Agroindústria e Alimentação
 ▪ Automotivo
 ▪ Farmacêutico
 ▪ Cuidados pessoais
 ▪ Pigmentos para diversos segmentos

Coordenados pela área de Pesquisa & Desenvolvimento, no 
Brasil, os laboratórios de desenvolvimento de cores e sistemas 
tintométricos e de microbiologia possuem uma equipe dedica-
da à gestão e inteligência técnica de inovação. Neles, são reali-
zados testes e estudos para definir a tecnologia ideal para cada 
demanda, tendo como ponto de partida a diversidade climática 
do país e as diferentes necessidades dos clientes.

Os espaços são o berço da criação e lançamento cons-
tante de produtos inovadores para o mercado brasileiro, fa-
zendo com que a Suvinil, marca de tintas imobiliárias da BASF, 
seja um modelo de inovação.

Construção:
– Produtos: A BASF oferece um portfólio de produtos com 

mais de 22 linhas de soluções para diferentes etapas da obra. 
Em 2016, novos produtos da linha Master Builders Solutions® 
trouxeram ao mercado um conjunto de soluções para atender 

às demandas específicas de cada projeto de construção, 
aliado à preocupação com os conceitos de sustentabilidade. 
Entre os benefícios estão a eficiência no uso dos recursos e 
materiais, redução do desperdício, aumento da produtividade 
e durabilidade das aplicações.

Em 2016, a empresa lançou o aplicativo Master Builders 
Solutions®, uma plataforma digital com informações 
detalhadas de toda a linha voltada à indústria da construção 
civil. A ferramenta permite mais rapidez e conveniência nas 
consultas, além de auxiliar na escolha do produto, de acordo 
com a necessidade específica de cada projeto.

– Simulador Suvinil: A Suvinil lançou o aplicativo Simulador 
Suvinil, uma plataforma que permite fazer simulações de 
cores em ambientes e móveis para auxiliar na escolha da 
nova decoração. O aplicativo oferece 1,5 mil opções de 
cores da marca para simular a pintura em ambientes reais, 
baseado em fotografia, com a facilidade de pintar com 
apenas o toque do dedo.

Este desenvolvimento reforça a estratégia da marca em se 
antecipar às necessidades dos consumidores e o comprometi-
mento em apresentar soluções cada vez mais inovadoras.

– CasaE: Casa de ecoeficiência da BASF, fruto do trabalho da 
companhia com 29 parceiros da indústria  para apresentar o 
que há de mais inovador em termos de soluções sustentá-
veis para a indústria da construção em todas as etapas da 
obra. Atualmente, o espaço apresenta 36 diferentes solu-
ções da BASF, como pisos permeáveis, painéis exotérmicos 
e tintas que repelem sujeira.

No mesmo local, a Casa Econômica apresenta soluções 
acessíveis da BASF e seus parceiros, com o intuito de pro-
mover a redução do custo total e oferecer economia de 
tempo, recursos e custos ao mercado da construção.

Aplicativo antecipa as necessidades dos clientes

As tecnologias apresentadas na CasaE podem resultar em construções 
mais eficientes, com menores custos e menos impacto ambiental
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Agroindústria e Alimentação: A BASF preocupa-se com a 
produção agrícola sustentável e o consumo consciente de ali-
mentos. O Brasil, de acordo com dados da Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), é o tercei-
ro maior produtor agropecuário do mundo, atrás apenas da 
China e dos Estados Unidos. A produção agrícola familiar res-
ponde por 70% dos alimentos consumidos no país, de acordo 
com estimativas do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Como uma companhia diversificada do setor químico, a 
BASF pratica a cocriação com representantes de toda a ca-
deia do agronegócio, na busca por inovações em tecnologia 
agrícola para fomentar o cultivo sustentável e mitigar os im-
pactos negativos de perdas e desperdícios de alimentos.
– AgroStart: Ser reconhecida como empresa inovadora e que 

desenvolve soluções digitais para aumentar a eficiência do 
agricultor. Com esse objetivo, a BASF criou o AgroStart, um 
programa pioneiro para acelerar e desenvolver start-ups fo-
cadas em soluções para o agronegócio.

Lançado em 2016, o Programa AgroStart conta com a par-
ceria da ACE, premiada como a melhor aceleradora de  
start-ups da América Latina. Na primeira rodada do programa, 
62 start-ups inscreveram-se e três foram selecionadas para se-
rem aceleradas. Cada uma delas recebeu mentoria e investi-
mento inicial de até R$150 mil para desenvolver seus projetos.

O Programa AgroStart contempla todo o processo ne-
cessário para que os empreendedores possam desenvolver-
se e oferecer o seu produto ou serviço no mercado agrícola 
de forma mais rápida e eficiente. O conceito envolve a co-
criação entre a BASF, a aceleradora e start-ups para ofere-
cer respostas aos desafios presentes no campo.

O programa é parte da estratégia de Digital Farming da 
BASF, que está sendo implementada em todos os países de 
atuação da empresa na América Latina. As iniciativas têm como 
foco o atendimento integrado às cadeias do agronegócio, co-
nectando o campo à cidade. O AgroStart é um dos passos 
mais importantes para aumentar a competitividade e consolidar 
a estratégia digital da BASF de forma estruturada na região.

– AgroDetecta: Serviço de agricultura de precisão da BASF, que 
conta com uma rede de 255 estações meteorológicas localiza-
das nas principais regiões agrícolas, cobrindo 65% da área 
cultivada de soja no Brasil. Esta tecnologia de agrometeorologia 

é uma importante ferramenta que auxilia os agricultores na to-
mada de decisão, permitindo o controle preventivo das doen-
ças, otimização do número de aplicações, redução das perdas 
e aumento da produtividade nos cultivos da soja, milho, feijão, 
trigo, algodão e cana-de-açúcar. A plataforma ajuda os agricul-
tores ao gerar informações mais precisas sobre a previsão do 
tempo, emissão de alertas sobre a favorabilidade de ocorrência 
de doenças e geração e armazenamento de dados climáticos 
históricos da região onde a fazenda está localizada.

– Innovation Day: “Com você, transformamos a agricultura 
do futuro.” Inspirada nessa ideia, a BASF promoveu o  
Innovation Day, uma série de workshops com foco na inova-
ção sustentável do setor agrícola. Mais de 400 ideias foram 
inscritas, das quais 20 foram selecionadas para participar da 
11º edição do Top Ciência 2017, uma iniciativa da BASF 
voltada à cocriação e à inovação aberta. Os eventos reuni-
ram um total de 180 especialistas e consultores do agrone-
gócio nas cidades brasileiras de Indaiatuba (SP), Porto Alegre 
(RS), Goiânia (GO) e Londrina (PR).

– Agricultura, o Maior Trabalho da Terra: A BASF lançou a 
6º edição da campanha “Agricultura, o Maior Trabalho da 
Terra”, em versão 100% digital. Voltada à valorização do 
produtor rural, a ação apresentou vídeos na plataforma 
YouTube e nas redes sociais, com depoimentos de agricul-
tores considerados referências em boas práticas agrícolas 
no país. O objetivo principal da iniciativa foi destacar o 
protagonismo do agricultor, reforçando a importância de 
uma produção sustentável e da agricultura para a economia 
brasileira. É um exemplo real e bem-sucedido do compro-
misso da BASF com a sustentabilidade da agricultura e a 
valorização do produtor.

“O que une a BASF e o produtor rural é a paixão 
por produzir. Nesse sentido, acreditamos que 
iniciativas como a campanha “Agricultura, o 

Maior Trabalho da Terra” têm o compromisso de 
reforçar o desafio do agricultor de alimentar, 

vestir e mover a crescente população mundial 
de uma forma cada vez mais sustentável.”
Eduardo Leduc, vice-presidente sênior da Unidade de 
Proteção de Cultivos da BASF para a América Latina

Mais tecnologia no campo
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– Cartão Safra: É um programa de fidelização que possibilita ao 
agricultor acumular pontos nas compras de produtos da linha 
agrícola da empresa e trocar por diversos itens.

O serviço desenvolvido pela BASF foi o pioneiro nesta 
modalidade para o segmento agrícola. Atualmente, mais de 
20 mil agricultores brasileiros estão cadastrados e colhem be-
nefícios do programa para suas famílias e para a propriedade.

– Ferramentas financeiras: A BASF realiza operações por 
meio de barter (troca), uma modalidade de crédito ao pro-
dutor que facilita o financiamento da safra, além de mitigar 
riscos financeiros e problemas no recebimento. Em 2016 o 
barter representou um percentual significativo do fatura-
mento da empresa, gerando mais segurança para os pro-
dutores e para toda a cadeia produtiva.

– Lançamento Ativum™EC: O ano de 2016 marcou o lança-
mento do AtivumTMEC, um fungicida de alta eficiência no 
controle da ferrugem-asiática e de outras importantes 
doenças da soja, contribuindo para uma produção mais 
sustentável. Em áreas demonstrativas, a utilização do fun-
gicida AtivumTMEC na safra 2015/2016, combinado a outros 
produtos BASF, resultou em uma produtividade média de 
61 sacas por hectare, três sacas a mais do que as áreas 
padrão da fazenda em que foram realizados os testes.

– Lançamento SpotTMSC: Em linha com as necessidades 
do produtor rural, outra novidade apresentada pela BASF 
foi o SpotTMSC, um novo fungicida para o controle efetivo 
do mofo branco na cultura do feijão.

– Lançamento Natuphos® E: Em 2016, a BASF lançou o 
Natuphos® E, uma nova tecnologia em nutrição animal, que 
resulta em uma excelente estabilidade da enzima, aumen-
tando a liberação rápida e eficiente de fósforo, e fornecendo 
ótimos benefícios econômicos e ambientais: economiza na 
adição de fósforo inorgânico; maximiza a digestão de fósfo-
ro e outros nutrientes presentes na alimentação e, ao 
mesmo tempo, aumenta o desempenho dos animais; au-
menta a eficiência dos recursos e reduz o impacto de eutro-
fização por meio de uma menor excreção de fósforo.

1     Permutas de pagamento de insumo com entrega do grão na pós-colheita, sem a 
intermediação monetária 

Automotivo: A indústria automotiva está entre os principais 
clientes da BASF. A área de Materiais de Performance produz 
sistemas de poliuretano, poliuretano termoplástico, plásticos 
de engenharia, espumas e plásticos especiais. A companhia 
também oferece ao setor tintas, pigmentos, catalisadores, 
lubrificantes de eixo e de transmissão, aditivos para 
combustível, fluidos de arrefecimento e de freio, além de 
materiais para bateria. 

No segmento de repintura automotiva, uma nova linha  
da marca Glasurit® foi lançada em junho e apresen- 
tada para os principais clientes da BASF na Argentina, 
Uruguai, Bolívia e Paraguai. Desenvolvido na Alemanha, o 
verniz permite uma pintura mais eficiente, com ganho de 
produtividade e qualidade. O produto foi homologado por 
importantes empresas automotivas e atende às mais rígidas 
regulamentações ambientais em escala mundial. No Brasil,  
a Würth é a distribuidora exclusiva das tintas de repin- 
tura automotiva Glasurit® responsável pela importação, 
distribuição e assistência técnica no país.

No final de 2016, a BASF deu um importante passo para o 
fortalecimento da marca junto ao segmento industrial de tintas 
automotivas, com a aquisição da Chemetall, líder mundial no 
mercado de tratamento para superfícies. Com a união das 
empresas, houve uma ampliação do portfólio de soluções ofe-
recidas para os clientes desse segmento, abrindo inúmeras  
oportunidades para novos negócios. 

  Mais informações sobre aquisição global da Chemetall, veja a pág. 55

Farmacêutico: A BASF investe continuamente na pesquisa e 
desenvolvimento de soluções para o setor farmacêutico, o que 
a torna uma das grandes fornecedoras de insumos e excipien-
tes para esta cadeia. O amplo portfólio de produtos inclui as 
plataformas de Liberação Imediata e Modificada, Solubilização, 
Cápsulas de Gelatina Mole e Cuidados com a Pele.

O polímero Kollicoat® MAE 100-55 é um excipiente fun-
cional usado para o revestimento de comprimidos. O benefí-
cio oferecido pelo produto é a alta resistência aos agressivos 
processos digestivos do estômago.

Nova linha da marca Glasurit® é lançada na Argentina para o mercado de repintura automotiva
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Cuidados pessoais: A marca Care CreationsTM traduz a ino-
vação e o olhar da empresa voltado para os clientes do seg-
mento de Care Chemicals. A BASF procura inspirar atitudes de 
respeito e valorização das diferenças.

“JUST BE”
Sentir-se bem consigo: o novo conceito da marca Care 
Creations™, tem como objetivo ressaltar a diversidade e 
a beleza de cada pessoa.

Atitude, pluralidade, orgulho e aceitação. Essas são algumas 
das palavras que definem o conceito JUST BE. Trata-se de 
um movimento global, com fórmulas adequadas às neces-
sidades locais. JUST BE significa expressar-se como um 
indivíduo único que busca por identificação, e valorizar o 
sentimento de pertencer. O conceito traz três tendências, 

materializadas em produtos lançados em 2016:
 – Men-iverso: formulações focadas no tratamento da pele 
masculina.

 – Diversa-idade: soluções para cuidar e melhorar o aspecto 
da pele e dos cabelos de pessoas de idades variadas.

 – Um-niverso: produtos multifuncionais cuidam, com 
flexibilidade e adaptação, de todos os perfis de pessoas, 
de forma customizada.

Pigmentos para diversos segmentos: 2016 marcou o lança-
mento da nova marca global de pigmentos da BASF:  
Color & Effects. Fruto da expertise global da empresa na área de 

pigmentos, a nova marca unifica o negócio global nesse seg-
mento. A Colors & Effects oferece corantes distintos e um portfó-
lio de pigmentos de efeito. Atende clientes de cinco indústrias- 
-chave: tintas, plásticos, impressão, cosméticos e agricultura.

Prêmio BASF de Excelência

A 19ª edição do Prêmio BASF de Excelência reconheceu 
iniciativas de inovação alinhadas ao South America Excellence 
Program (SAEP), programa de excelência da BASF.

A partir do SAEP, cinco comportamentos-chave foram 
identificados e incorporados pelos colaboradores, assegu-
rando o atingimento da estratégia de longo prazo da empre-
sa, motivo pelo qual foram considerados como critérios pon-
tuados na escolha dos projetos ganhadores.

Comportamentos-chave
 – Foco no cliente
 – Atitude de dono
 – Excelência na execução
 – Pessoas
 – Espírito de equipe

19º edição do Prêmio BASF de Excelência

Categorias Vencedor Descrição

Inovação 
em 
Produtos

Extrato de 
Quillay

O QL Agri®35 é um bioproduto fabricado 
pela BASF no Chile, à base do extrato natu-
ral da árvore Quillay, usado no controle de 
pragas em diversos tipos de cultivos, como 
estimulador de crescimento e adjuvante 
natural.

Inovação 
em 
Processos

Excelência 
Lean na Fábrica 
Suvinil

O projeto promoveu a otimização do 
processo produtivo de tintas na fábrica 
Suvinil, por meio da utilização de conceitos 
Lean, que resultou no aumento de 12% na 
capacidade produtiva.

Gestão 
em Área 
Funcional

Guia Rápido de 
Segurança de 
Processo

Com o uso de uma linguagem clara e didá-
tica, o “Guia Rápido de SEPRO” é um guia 
de bolso com orientações para a prevenção 
de riscos em segurança de processo como 
vazamentos de substâncias, incêndios e 
explosões.

Gestão em 
Área de 
Negócios

Redução de 
Perda de Metal

O projeto promoveu a redução das perdas 
de Metal Precioso, provenientes do efeito 
de secagem (Dry Gain Effect) durante o 
revestimento dos substratos cerâmicos na 
produção de catalisadores automotivos. 
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Nome País

Maiores e Melhores Brasil

Valor Inovação Brasil Brasil

Prêmio Latino América Verde Brasil, Chile e Argentina

Ética nos Negócios Brasil

150 Melhores Empresas para Trabalhar Brasil

Guia Exame de Sustentabilidade Brasil

Valor Carreira Brasil

Prêmio Consumidor Moderno Brasil

Mejores Empleadores 2016 Argentina

Premio Cámara Británica al Liderazgo Sustentable Argentina

Difusión de Buenas Prácticas de Sustentabilidad Chile

Ranking de Culturas Creativas Corporativas Chile

Premio Difusión Buenas Prácticas de Sustentabilidad CAMCHAL Chile

Premio Capacitación Técnica y Formación Dual CAMCHAL Chile

Buen Ciudadano Empresarial – AMCHAM Chile

Buenas Prácticas Laborales Peru

Prêmios conquistados em 2016

Prêmios e reconhecimentos

Para a BASF, prêmios e reconhecimentos são importantes 
indicadores do padrão de excelência e da contribuição da 
empresa para geração de valor para os clientes e para a so-

ciedade. Valorizam os profissionais e reconhecem o poder 
da diversidade. Em 2016, mais uma vez, a BASF foi reco-
nhecida por suas práticas, conquistando algumas das mais 
importantes premiações da América do Sul.

Prêmio Consumidor Moderno 
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Colaborador da BASF e produtor de batatas no Peru: adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis
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“A sustentabilidade faz parte da estratégia 
organizacional, impactando positivamente nos 

negócios. Com a nova estratégia de 
engajamento social, identificamos 

oportunidades, mitigamos riscos e cocriamos 
com nossos públicos de relacionamento. 
Contribuímos com o desenvolvimento da 
sociedade e para a preservação do meio 
ambiente e, focados neste direcionador, 

trazemos resultados positivos para a empresa.”
Cristiana Brito, diretora de Relações Institucionais  

da BASF para a América do Sul

 Acesse a série de vídeos “Sustentabilidade na Prática” e saiba como as 
soluções da BASF contribuem para um futuro mais sustentável

Estratégia que gera valor

A BASF implementou, em 2016, uma nova estratégia de engaja-
mento social para a América do Sul, que amplia a sua atuação na 
sociedade, de forma mais sustentável (considerando os pilares 
ambiental, social e econômico) e abrangente. Assim, a empresa 
pode contribuir com todo o seu potencial para a sociedade, re-
forçando um dos importantes compromissos, que é contribuir 
para o desenvolvimento social.

A nova estratégia, que faz parte do South America Excel-
lence Program (SAEP), está baseada em dois pilares: valor 
compartilhado (realizar negócios rentáveis e que, ao mesmo 
tempo, contribuam para o desenvolvimento socioambiental) e 
cidadania corporativa (participar do desenvolvimento das co-
munidades onde a BASF atua). 

Estes projetos podem ser desenvolvidos em parceria com a 
comunidade, o governo e parceiros de negócios na América do Sul.

177 mil
pessoas impactadas pelos projetos de engajamento  
social na América do Sul

A sustentabilidade é parte integral da estratégia de negócios 
da BASF, alinhada ao princípio “nós direcionamos soluções 
sustentáveis”. Por meio de diferentes ferramentas de gestão 
de sustentabilidade, nós realizamos o nosso propósito “Nós 
transformamos a química para um futuro sustentável” (We 
create chemistry for a sustainable future). É desta forma que 
trabalhamos, identificando oportunidades de negócios e mi-
nimizando riscos ao longo da cadeia de valor. 

Como parte da estratégia, a empresa conta com uma metodolo-
gia para a orientação dos negócios, chamada Sustainable Solu-
tion Steering®, que permite uma visão estratégica sobre o desem-
penho do portfólio de produtos sob a ótica da sustentabilidade.

“A BASF avalia de maneira sistemática todo 
o seu portfólio, em busca de soluções mais 

sustentáveis para a sociedade e nossos 
clientes. Para firmar esse compromisso, 

estabelecemos um objetivo concreto de, até 
2020, aumentar as vendas de soluções  

que contribuem substancialmente  
para a sustentabilidade.”

Antonio Lacerda, vice-presidente senior de Químicos, Produtos 
de Performance e Sustentabilidade da BASF para a América do Sul

Ao acompanhar o desempenho dos negócios, verifica-se 
que, em 2016, 27,2% das vendas globais da BASF foram 
provenientes de produtos Accelerators. A meta é que, até 
2020, esse percentual chegue a 28%. Em 2014, este número 
era de 24% e, em 2015, de 26,6%.

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.
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Na BASF, somos responsáveis no engajamento com a 
sociedade. Por meio de uma estratégia robusta que contempla 
a mitigação de riscos e a identificação de novas oportunidades 
de negócios, desenvolvemos ações de cidadania corporativa e 
projetos de valor compartilhado, em conjunto com a sociedade.

Valor compartilhado

 ▪ Allin Kawsay
 ▪ Compostable Future
 ▪ Espacio Inclusivo
 ▪ Origem

Projetos que geram valor para empresa e ao mesmo tempo 
para a sociedade. Liderados pelas unidades de negócios, 
esses projetos têm como principal característica seu impacto 
social, além dos resultados financeiros.

Allin Kawsay: No Peru, a BASF desenvolve o projeto  
Allin Kawsay. O nome escrito em quechua, língua indígena 
falada por alguns povos da América do Sul, significa “queremos 
voltar a viver bem”. Em parceria com diversas organizações da 
cadeia produtiva da batata, o objetivo do projeto é o aumento 
da produtividade, por meio da transferência de conhecimento 
sobre tecnologias para proteção de cultivos e do estímulo à 
adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, impactando 
positivamente a vida dos pequenos produtores.

Compostable Future: O projeto nasceu da iniciativa de cola-
boradores do Chile para promover a redução da quantidade 
de resíduos domésticos destinados a aterros sanitários. Os 
resíduos orgânicos representam mais de 50% dos resíduos 
domésticos na cidade de Santiago. A proposta é que este vo-
lume seja direcionado a uma unidade de compostagem. O 
projeto envolve o município; unidades de compostagem e ou-
tras associações. Com este avanço, eles poderão utilizar em-
balagens feitas a partir de materiais compostáveis, como o 
ecovio® e o ecoflex®, soluções oferecidas pela BASF.

Espacio Inclusivo: O projeto capacita jovens no Chile, Uruguai 
e Argentina em situação de risco social para trabalhar no setor de 
repintura automotiva. É realizado em parceria com os clientes da 
BASF e centros de formação profissional nos países envolvidos e 
contribui para oferecer mão-de-obra qualificada ao mercado.

Origem: O programa brasileiro busca promover uma produ-
ção mais sustentável de batatas, rastreando a qualidade e a 
adoção das melhores práticas agrícolas desde a sua origem 
no campo até a comercialização. A iniciativa propõe, por meio 
de parcerias, o acompanhamento de toda a produção pelos 
agricultores, gerando aumento da eficiência de produção e a 
redução dos desperdícios de alimentos na cadeia de batata, 
que gira entre 10% e 15%.

Espacio Inclusivo capacita jovens em repintura automotiva
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Cidadania corporativa

Os projetos de cidadania corporativa estão relacionados à parti-
cipação no desenvolvimento das comunidades em que a BASF 
está presente, e conectada ao conceito de licença social para 
operar e, por isso, acontecem principalmente onde há fábricas 
da empresa. Abrange projetos sociais, doações, patrocínios, 
diálogos com públicos estratégicos e voluntariado.

Em 2016, reafirmamos o nosso compromisso com o 
engajamento social reforçando ainda mais as relações da 
empresa com a sociedade, uma vez que um dos principais 
objetivos da BASF nessa nova estratégia é o de achar soluções 
mais sustentáveis para o desenvolvimento das comunidades 
das quais participamos.

A nova estratégia de engajamento social da BASF busca 
apoiar projetos nas áreas de educação científica e ambiental; 
empregabilidade; proteção dos recursos naturais e biodiversida-
de, além de projetos culturais e esportivos com leis de incentivo. 
Em 2016, lançamos o primeiro edital e tivemos 127 projetos ins-
critos, além de 12 selecionados na Argentina, Brasil e Chile para 
realização em 2017. O edital “Conectar para Transformar” será 
realizado anualmente para a seleção de novos projetos.

Projetos que serão apoiados pela BASF em 2017:

Brasil | São Bernardo do Campo (SP):
 – Capacitação de Brigada de Combate a Incêndios em 
Áreas de Mananciais, do Conselho Comunitário dos 
Moradores Proprietários da Vila Ecológica Chácaras 
Porangaba: O projeto consiste na criação de um grupo de 
brigadistas para atuar na contenção e combate a focos de 
incêndio em área de preservação ambiental.

 – Caminhos Coletivos, da Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público Ecolmeia: O projeto qualifica catadores 
sobre aspectos socioambientais, oferece oficinas de fotografia e 
reaproveitamento de materiais. Atua com foco na cooperativa 
Reluz, possibilitando melhorias nos serviços do local.

 – Museu Itinerante, da Universidade Federal de Minas 
Gerais: O projeto tem o  objetivo de promover e popularizar 
a ciência, tecnologia e inovação entre estudantes e aprimo-
rar sua visão analítica, além de incentivar a visitação ao 
museu itinerante, que será instalado na cidade em período 
determinado. Também serão oferecidas 300 vagas para 
alunos de educação básica no curso de educação científica 
e 60 vagas para alunos de graduação ou comunidade no 
curso mediadores em museus.

Brasil | Guaratinguetá (SP):
 – Amigos do Lixo, da Cooperativa Amigos do Lixo: O 
projeto busca a redução da geração de resíduo e o correto 
manuseio do lixo reciclável do município de Guaratinguetá.

 – Bombeiro Educador, da Fundação dos Bombeiros de 
São Paulo: O projeto promove a formação de jovens estu-
dantes da rede pública de ensino em noções de primeiros 
socorros, cidadania e preservação do meio ambiente.

 – Caminhar, do Grupo da Fraternidade Irmão Altino: Ofere-
ce a crianças e adolescentes, com idades entre seis e 17 
anos, ações diárias e complementares à rede oficial de en-
sino, de apoio psicossocial à família.

 – Experimento, da Fundação Siemens: Fortalece a 
educação, ciência e tecnologia nas agendas nacionais de 
educação. Também capacita professores e distribui kits 
estudantis. Com o patrocínio da BASF, o projeto será 
implantado na rede municipal de ensino de Guaratinguetá 
(SP, Brasil).

Argentina | Tortuguitas, Malvinas Argentinas, Província de 
Buenos Aires:
 – Programa de Formación y Trabajo, da Fundación Forge: 
O projeto insere jovens de baixa renda em empregos 
formais e de qualidade, com melhores condições de 
contratação a partir do apoio que recebem para o término 
do ensino superior e adquirem ferramentas para evoluir no 
mercado de trabalho.

 – Centro de Formación en Competencias Laborales, da 
Fundación Reciduca: O projeto oferece ferramentas, apre-
senta estratégias e experiências práticas para que jovens 
desenvolvam as competências e habilidades necessárias 
para se inserirem no mercado de trabalho.

Chile | Quinta Normal (Santiago):
 – Kyklos, Reciclaje Entretenido: O projeto estabelece 
práticas educativas alinhadas com o desenvolvimento 
sustentável, promovendo cultura de reciclagem, a mobili-
zação social com relação ao meio ambiente e a dissemi-
nação de boas práticas ambientais.

 – Programa de Desarrollo e Inovación MIcroempresarial, 
da Fundación Integrare: O projeto visa aumentar a compe-
titividade das microempresas de Quinta Normal, por meio do 
fortalecimento da sua gestão. Contribui para a promoção da 
cultura inovadora, do uso das tecnologias da informação e 
comunicação, do fomento à associação e cooperação para 
a geração de novos negócios.

 – TuPrimeraPega, da TuPrimeraPega SPA: O projeto tem 
como objetivos contribuir para a prática do aprendizado e 
aumentar as chances de empregabilidade para 100 jovens 
da comunidade.

Seguindo um caminho de crescente fortalecimento da parce-
ria e evolução, a BASF apoia, há alguns anos, os projetos:

Utopia: O projeto Utopia, na Colômbia, completou cinco 
anos em 2016. Por meio deste projeto, foram concedidas 
bolsas de estudos para 18 alunos, que beneficiaram suas fa-
mílias com a implementação de projetos produtivos de su-
cesso. A iniciativa capacita em engenharia agronômica jo-
vens que vivem em regiões agrícolas violentas. Os partici-
pantes também contribuem para a transformação sociopolí-
tica das suas comunidades de origem.
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Campo Vivo: O projeto, que tem a BASF como uma das 
empresas patrocinadoras, promove um modelo associativo 
com pequenos produtores de batata da Colômbia, propor-
cionando a melhoria das condições dos agricultores e suas 
famílias, e contribuindo para criar as condições para a forma-
lização do seu negócio.

Vamos por Nuestro País: Na Argentina, a BASF desenvol-
veu o projeto Vamos por Nuestro País, em parceria com a or-
ganização não governamental Solidagro e o município da lo-
calidade de Concepción del Bermejo (Chaco). O Vamos por 
Nuestro País tem como objetivo contribuir para o controle do 
besouro transmissor da doença de Chagas, melhorando, as-
sim, a qualidade de vida da comunidade. O projeto registrou a 
redução da incidência de infecção de 17,9% (2010) para 2,4% 
(2016) em domicílios localizados na zona rural. Conta também 
com o engajamento de 50 voluntários da BASF.

Programa de voluntariado

Em 2016, a BASF renovou o programa de voluntariado na 
América do Sul que é parte de um programa global chamado 
Connected to Care (Conectar para Cuidar). Para a BASF, o 
trabalho voluntário traz benefícios para as três partes envolvi-
das: a sociedade, o colaborador e a empresa. O programa é 
voltado para todos os colaboradores, estagiários, trainees, 

contratados e seus familiares, e estimula iniciativas nas áreas 
de educação, cultura, assistência ou, ainda, em campanhas 
humanitárias de doações. Em 2016, as comissões de volunta-
riado realizaram 26 ações impactando cerca de 700 pessoas, 
com a responsabilidade de elaborar projetos e traçar estraté-
gias de mobilização.

Diálogo com a comunidade

A BASF é ativa junto às comunidades vizinhas às unidades 
produtivas. Os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) 
têm como objetivo o diálogo com os moradores vizinhos às 
fábricas nos temas de saúde, segurança e meio ambiente. A 
iniciativa segue as diretrizes do Programa Atuação Responsá-
vel® da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

Em 2016, a BASF foi uma das participantes da 6º edição do 
Encontro Nacional de Conselhos Comunitários Consultivos 
(CCCs), promovido pela Abiquim. O ano de 2016 também 
marcou o lançamento do Programa de Patrocínio a Projetos 
Comunitários, no qual a empresa patrocina seis ações 
selecionadas pelos CCCs com foco em saúde, segurança e 
meio ambiente realizadas pela comunidade em São Bernardo 
do Campo (SP) e Guaratinguetá (SP). Os CCCs instituídos pela 
BASF nessas unidades completaram 16 anos de atuação.

A empresa também participa do CCC do Comitê de 
Fomento Industrial de Camaçari (Cofic).

Voluntários (São Bernardo do Campo) entregam brinquedos em instituições sociais
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Projetos culturais incentivados e patrocínios

Além da Cor: Um patrocínio marcante foi a revitalização do 
MASP - Museu de Arte Moderna de São Paulo. As colunas 
externas do museu foram pintadas com 470 litros de tinta 
com um tom de vermelho desenvolvido exclusivamente para o 
ambiente, preservando, assim, uma de suas mais importantes 
e reconhecidas características. A iniciativa faz parte do Pro-
grama Suvinil Além da Cor, plataforma oficial de patrocínio da 
marca Suvinil.

 Para saber mais sobre o Programa Suvinil Além da Cor,  
visite suvinil.com.br/alemdacor/

Zoo Urbano: A BASF patrocinou, por meio da marca Suvinil, 
o projeto cultural Zoo Urbano, uma exposição realizada no 
Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo (SP), de 22 es-
culturas de animais feitas com resíduos urbanos descartados 
pela sociedade. O projeto, viabilizado pela lei de incentivo 
ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo, teve como objetivo utilizar o espaço 
público para conscientização sobre a preservação do meio 
ambiente e do cuidado com os animais.

Consultoria em sustentabilidade

A Fundação Espaço ECO® (FEE®) foi instituída pela BASF com o 
apoio da GIZ, agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvi-
mento Sustentável, em 2005. É qualificada como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e atua em duas 
principais frentes para gerar valor a seus clientes e parceiros:
 – Desenvolve projetos para otimizar os resultados de empre-
sas, medindo e avaliando os impactos econômicos, am-
bientais e sociais de produtos ou processos por meio de 
metodologias científicas qualitativas e quantitativas basea-
das no conceito de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV).

 – Faz parcerias com órgãos públicos, universidades, institutos 
de pesquisa e associações para promover iniciativas de in-
teresse público, fomentar discussões sobre sustentabilidade 
e implementar ações voltadas à conservação ambiental e à 
gestão sustentável de recursos naturais.

Com isso, estimula nos diferentes setores e na sociedade a 
inovação e a melhoria contínua de processos, produtos e 
serviços, além de incentivar a redução dos impactos 
ambientais e o uso de recursos de forma mais ecoeficiente, 
disseminando o pensamento de ciclo de vida – o caminho 
percorrido por um produto fabricado, desde a extração das 
matérias-primas até seu descarte ou reutilização.

Buscando sempre atuar como uma referência em 
sustentabilidade em termos de metodologias e governança,  a 
FEE® antecipa as necessidades dos clientes e parceiros, 
oferecendo resultados tangíveis consolidados em planos de 
ação, indicadores, treinamento e suporte na implementação 
de projetos. A Fundação Espaço ECO® (FEE®) redefiniu sua 
estratégia de atuação, orientada para 2021.

Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP) recebe pintura vermelha em tom exclusivo

Resíduos urbanos transformados em arte
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“Nossa visão é atuar como um agente 
facilitador da estratégia de nossos  

clientes e parceiros, oferecendo consultoria,  
soluções e informações relevantes para que 

tomem melhores decisões e melhorem os 
resultados econômicos, ambientais e  

sociais de suas iniciativas.”
Rodolfo Walder Viana,  

diretor-presidente da Fundação Espaço ECO®

Alguns destaques de 2016:
 – Fazendas Condessa: graças ao estudo que utilizou a metodo-
logia AgBalanceTM (socioecoeficiência agrícola)  realizado em 
parceria com a FEE®, foi possível medir e comparar a susten-
tabilidade da produção de arroz irrigado na Fazenda Condes-
sa, com a produção média de arroz do Rio Grande do Sul em 
duas safras (2004/2005 e 2012/2013). Usuária do sistema de 
produção Clearfield da BASF desde 2004, a fazenda teve um 
custo de produção 15% menor e uma produtividade 6% 
maior que a média do estado, pois também utiliza as melhores 
práticas agrícolas. Quanto aos indicadores ambientais, houve 
diminuição de 13% nas emissões de gases de efeito estufa e 
de 21% nas emissões de gases prejudiciais a camada de 
ozônio. Os resultados do estudo foram destaques no guia 
Exame de Sustentabilidade 2016 e na cartilha sobre os Princí-
pios Empresariais para Alimentos e Agricultura, da Rede Bra-
sileira do Pacto Global da ONU.

 – Participação como avaliadora do 3º Prêmio Fazenda Susten-
tável: em parceria com a revista Globo Rural, Rabobank, 
WWF e Ford Ranger, a FEE® utiliza o conceito de Avaliação 
de Ciclo de Vida e se baseia na metodologia exclusiva da 
BASF, AgBalanceTM , para reconhecer entre as 65 inscritas, 
as três fazendas brasileiras mais sustentáveis produtoras de 

café, grãos, soja, milho, feijão, eucalipto e pecuária de corte. 
As fazendas inscritas passaram por três fases, incluindo 
análise de documentos, verificação do cumprimento à legis-
lação ambiental e trabalhista, medição de socioecoeficiência, 
visitas técnicas e julgamento pela Comissão Julgadora, for-
mada por especialistas e autoridades acadêmicas do meio 
agrícola, ambiental e trabalhista.

 – Firmada parceria com Ecoinvent, principal banco de dados 
internacional para ACV. Junto com Embrapa, Centro Nacional 
de Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM) e parceiros, a 
FEE® contribuirá com informações mais precisas e dados de 
inventários representativos dos sistemas de produção dos 
mais importantes produtos do agronegócio brasileiro.

 – Palestras em eventos e workshops sobre o tema diversidade e 
inclusão com participação de representantes da sociedade civil, 
de órgãos públicos e de empresas. Destaque para a apresen-
tação feita na Conferência Ethos 360°, levando o tema ao am-
biente corporativo, além do seminário de empregabilidade da 
pessoa com deficiência visual para o Governo do Estado de 
São Paulo. As ações impactaram 656 líderes empresariais e 
influenciadores de 322 diferentes grandes empresas.

 – Em parceria com o GBC – Green Building Council – a FEE® 
realizou um workshop para 25 representantes de organiza-
ções, com o objetivo de esclarecer o conceito de ACV e a sua 
aplicação para atendimento da versão 4 da certificação LEED. 

 – Convenção da Associação Brasileira da Indústria de Colchões 
(ABICOL): fruto do trabalho em parceria com a equipe da BASF 
que atua na área de poliuretanos, a FEE® foi convidada a demons-
trar a importância da utilização da Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV) para a tomada de decisão correta quanto à destinação de 
colchões.

 Para saber mais sobre a medição e as ferramentas e soluções da FEE®,  
visite espacoeco.org.br

Fundação Espaço ECO® (FEE®)
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Certificações

A BASF promove a certificação Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) em suas fábricas no mundo todo, contri-
buindo para que os clientes atinjam as metas de adquirir in-
gredientes sustentáveis para a formulação de cosméticos e 
produtos de limpeza para o lar.
 As matérias-primas renováveis são o vetor de sustentabili-
dade no setor de cosmético, principalmente o óleo de palma e 
seus derivados, muito importantes para os mercados de cuida-
dos pessoais e cuidados para o lar.
 A fábrica de Jacareí (SP) recebeu a certificação (RSPO) em 
2016, desta forma, a empresa assegura que as matérias- 
-primas utilizadas são originárias de fontes com certificação 
RSPO e sustentáveis.
 Membros da RSPO e participantes de suas atividades vêm 
de diferentes origens, incluindo produtores, processadores e 
comerciantes, fabricantes de bens de consumo e varejistas de 
produtos à base de óleo de palma, instituições financeiras, 
ONGs ambientais e ONGs sociais de muitos países ligados ao 
óleo de palma. A visão da RSPO é “transformar os mercados 
tornando o óleo de palma sustentável à norma do mercado”.

Cadeia de valor

 ▪ Integrare
 ▪ Together for Sustainability (TfS)
 ▪ 8º Prêmio BASF de Excelência Fornecedores (PBE) 

A BASF desenvolve e implementa iniciativas globais de incen-
tivo aos fornecedores, por meio de ações voltadas à promo-
ção de práticas sustentáveis de fornecimento das indústrias 
químicas, incluindo aspectos ambientais e sociais. Tem como 
base as melhores práticas e protocolos reconhecidos, como o 
Pacto Global das Nações Unidas e o Programa Atuação Res-
ponsável®. A BASF mantém três fortes iniciativas na cadeia de 
valor de suprimentos da empresa, voltadas à sustentabilidade:

Integrare: Há mais de três anos a empresa é associada, no 
Brasil, ao Integrare, instituição especializada na aproximação 
de grandes corporações e micro e pequenas empresas 
(MPEs) cujos donos sejam negros, indígenas ou pessoas 
com deficiência. 

1,7 milhão
de euros em compras de micro e pequenas empresas, cujos 
donos sejam negros, indígenas ou pessoas com deficiência 
Programa Integrare

Com isso, a BASF fomenta a diversidade na cadeia de valor 
e aumenta suas opções de fornecedores, fortalecendo, ain-
da, a relação com as pequenas e médias empresas.

Together for Sustainability (TfS): O conceito do Together for 
Sustainability (TfS) analisa o desempenho de sustentabilidade 
de um fornecedor, de acordo com um conjunto de critérios de 
avaliação e auditoria, adaptados às exigências de um grande 
grupo de indústrias químicas – atualmente são 19 membros. A 
vantagem é criar uma única base com fornecedores qualificados 
às normas do TfS, que se apoiam nos princípios do Pacto 
Global da ONU, nos preceitos do programa Atuação 
Responsável®, nas normas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e em leis nacionais.

127
fornecedores certificados no Together for 
Sustainability na América do  Sul

As auditorias e avaliações do TfS consideram critérios relacio-
nados à gestão de diversos temas, entre eles ética e corrup-
ção, meio ambiente, saúde e segurança, trabalho e direitos 
humanos. O programa TfS ajuda a reduzir os riscos na cadeia 
de fornecimento e promove a melhoria contínua por meio da 
revisão de processos e a sugestão de plano de ação.

8º Prêmio BASF de Excelência Fornecedores (PBE): 
Criada em 2008, a premiação chega à 8º edição com a 
participação de 132 fornecedores, sendo nove as empresas 
premiadas. Tem como objetivo estimular o desenvolvimento 
sustentável da BASF e de seus parceiros. Um dos pilares para a 
eleição dos vencedores é a inovação sustentável. Neste quesito 
é avaliado se o fornecedor tem um programa de gestão para 
sustentabilidade e de inovação. Reconhece as empresas que 
estão comprometidas com a economia de sucesso alinhada a 
responsabilidades sociais, ambientais e econômicas. 

“A BASF acredita que uma  
economia de sucesso está alinhada  

a responsabilidades sociais, ambientais  
e econômicas. Com o Prêmio BASF  

de Excelência, reconhecemos, portanto,  
as empresas que estão comprometidas 

com esse propósito e nos ajudam a 
desenvolver de forma sustentável o  

setor químico nacional.”
Lilian Lopes, responsável pelo tema PBE Fornecedores na 

Equipe de Controle e Governança de Compras da BASF
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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 à 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 Rede Brasileira do Pacto Global
Promove, no Brasil, a 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 Getulio 
Vargas. Tem como missão mobilizar as empresas, articular governos e educar o consumidor, visando incorporar a avaliação 
do ciclo de vida como uma ferramente para determinar a sustentabilidade de produtos e processos.

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 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, pessoas 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 à 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 
Construcción 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 Orienta 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 
contra la Pobreza)

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

Chile ReIN
A iniciativa apoiada pela Sociedade de Fomento Fabril (SOFOFA) tem como objetivo gerar mais e melhores espaços de inclusão 
profissional.

Chile Cámara Chileno-Alemana
Umas das maiores entidades binacionais do Chile, não só promove intercâmbio comercial, como também tecnológico e de 
conhecimento.

Compromissos

A BASF acompanha de perto o que há de mais sofisticado 
em termos de discussão de sustentabilidade no setor 
privado, contribui para os debates, incorpora e propaga as 
boas práticas. 

Participação em associações

A empresa tem como premissa a atuação orientada para o 
equilíbrio econômico, social e ambiental. Desta forma, está 
comprometida em diferentes frentes para minimizar os impac-
tos ao longo da cadeia de valor e promover contribuições po-
sitivas por meio de processos, produtos e soluções.
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Beleza e cuidados pessoais: pesquisas do uso de matérias-primas em batons
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Governança

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 colaboradores

 

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 Global de Gestão

A BASF tem como princípio a administração responsá-
vel, focada na geração de valor. Por isso, a governança 
corporativa segue padrões rígidos de transparência.

A empresa busca consolidar um ambiente de confiança entre 
os clientes, parceiros, colaboradores e demais públicos da ca-
deia de valor. A governança na América do Sul segue os pa-
drões e diretrizes da BASF Global.

Estrutura de governança

O modelo de governança de duas camadas orienta a estrutura 
de governança da BASF, em que gestão e supervisão são 
divididas entre a Junta Diretiva e a Junta de Supervisão, 
ambas na Alemanha.

Cabe à Junta Diretiva a gestão da empresa. Ela gerencia 
e monitora os negócios do Grupo BASF por meio do planeja-
mento 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 colaboradores, 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.

Ética e integridade

Para a BASF, os aspectos de Compliance devem ser conheci-
dos e incorporados por todos os colaboradores. A atuação da 
empresa segue rigorosamente as normas dos órgãos regula-
dores, legislações e é orientada pelos valores institucionais.

O Código de Conduta contribui para a regulamentação e a 
disseminação dos  princípios que norteiam a organização. Ele 
sintetiza os comportamentos esperados no relacionamento 
entre os diversos públicos com os quais a BASF se relaciona, 
e orienta sobre a conduta em situações específicas.

A definição e o monitoramento das metas anuais ficam 
sob a responsabilidade do Comitê de Compliance Regional, 
composto por representantes das áreas Jurídica, Relações 
Institucionais, Auditoria e Recursos Humanos. A BASF 
América do Sul ainda atua, por meio de um representante, no 
Comitê De Compliance Global, sediado na Alemanha.
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Pacto Global

Desde a concepção do Pacto Global (2000), a BASF está en-
gajada ao tema. A empresa ocupa a presidência da diretoria do 
Comitê Brasileiro do Pacto Global desde 2015 e teve o manda-
to renovado por mais três anos, em eleições realizadas em 
2016. A BASF também participa ativamente nos quatro grupos 
temáticos (GTs) criados para aplicar os 10 princípios e imple-
mentar os valores do Pacto Global: Anticorrupção; Energia e 
Clima; Direitos Humanos e Trabalho; Alimentos e Agricultura.

O Brasil participou ativamente das discussões que 
culminaram na adoção, em setembro de 2015, dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As políticas nacionais e 
as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 
anos serão regidas pelos 17 ODS. A BASF apoia mundialmente 
a iniciativa e já atua em diversas frentes que compõem os ODSs. 
Isto porque entende seu papel como influenciadora perante 
seus diversos públicos e inova com soluções em prol da 
sustentabilidade ao longo da cadeia de valor.

“As principais nações do mundo assumiram o 
compromisso de implementação das mais de 160 

metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável até 2030. As empresas possuem um 
papel fundamental neste desafio, contribuindo na 

solução de problemas que o nosso planeta 
enfrenta nos dias de hoje e os desafios do futuro.”

André Oliveira, diretor jurídico da BASF e presidente da 
Rede Brasileira do Pacto Global das Nações Unidas

Código de conduta

A BASF realiza, frequentemente, treinamentos presenciais e 
eletrônicos para disseminar e incorporar as orientações do 

Código de Conduta. Todos os novos colaboradores da BASF 
assinam o Código de Conduta quando ingressam na compa-
nhia. O conteúdo do material é reforçado, de forma mais inte-
rativa e dinâmica, no Onboarding Compliance, um treinamen-
to em formato virtual composto por vídeos e ilustrações que 
apresentam exemplos de casos e situações para auxiliar no 
entendimento das regras éticas e legais de comportamento 
adotadas pela BASF em sua atuação local e global.

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. Ações específicas sobre assédio moral e sexual são 
realizadas pela liderança. A empresa entende que o líder é a 
referência e deve ser responsável por orientar a conduta de 
suas equipes.

É prioridade para a BASF manter um diálogo com os 
parceiros comerciais e minimizar os possíveis riscos de desvio 
de conduta. Por isso, avalia os fornecedores nas questões 
relacionadas a proteção ambiental, direitos humanos, padrões 
trabalhistas e sociais, além de políticas antidiscriminação e 
anticorrupção. Todos os fornecedores, quando homologados, 
são informados sobre as normas e comportamentos 
esperados, por meio do Código de Conduta do Fornecedor.

Canal direto: A linha  0800 887 0591 no Brasil e 
+55 11 2071 4865 para outros países (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 eli-
minar dúvidas. O canal garante o anonimato e as 
denúncias são discutidas e avaliadas pelas áreas 
de Recursos Humanos e Compliance.

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) orientam as políticas e atitudes
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Captação de água de chuva em Santo Antônio de Posse (SP, Brasil)
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Desempenho ambiental

Nós trabalhamos continuamente para assegurar os mais 
altos padrões em nossos processos de produção. 
Contamos com metas ousadas e medidas preventivas 
abrangentes para reduzir os impactos ambientais. 
Estamos comprometidos com a gestão eficiente de 
energia, com a proteção climática e com o uso 
responsável da água não só em nossas fábricas, mas em 
toda a cadeia de valor.

Para sustentar esta equação, a empresa traçou metas regio-
nais ambientais1 para 2025, que incluem:

Geração de resíduos

-30%
de resíduos por tonelada produzida 

Consumo de água

-20%
de m3 de água por tonelada produzida

¹ Ano base: 2013

Resíduos

A BASF entende que o gerenciamento eficaz dos resíduos é ob-
tido a partir do controle desde a geração até a destinação dos 
mesmos. A química pode contribuir para a redução, reutilização e 
reciclagem, transformando resíduos em matérias-primas que 
podem ser utilizadas em outros produtos e processos. 

Entre os projetos mais importantes da iniciativa para en-
contrar alternativas para a disposição de resíduos sólidos está 
o Demarchi+Ecoeficiente Zero Aterro, implementado no Com-
plexo Industrial de Tintas e Vernizes, localizado em São Ber-
nardo do Campo (SP). Em 2016, cerca de 76 toneladas de 
resíduos tiveram uma destinação mais sustentável e deixaram 
de ser dispostos em aterros. A iniciativa considerou resíduos 
de jardinagem, restaurante, construção civil (entulho), resíduos 
como borracha, esferas de moagem, vidro, papel toalha e pa-
pel higiênico, além de lodo da estação de tratamento de 
efluentes e resíduos gerados por atividades administrativas.

Certificação: As Fichas com Dados de Segurança de Resí-
duos (FDSR), documentos normalizados pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme NBR 16725, 
disponibilizam informações relevantes sobre manuseio de resí-
duos. Desta forma, a BASF trabalha continuamente para a 
melhoria na gestão dos resíduos, seguindo sua estratégia de 
negócios e alinhada aos princípios da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos.

Os índices de reciclagem aumentaram significativamente no 
Brasil entre 2015 e 2016 - de 43% para 74%, resultado da 
priorização da reciclagem energética, em detrimento da dis-
posição em aterros. Contribui para este incremento a queima 
de resíduos de processo na Unidade de Recuperação de 
Energia (URE) de Camaçari, que aproveita o poder calorífico 
dos resíduos para gerar vapor. 

Também para contribuir com a gestão de resíduos orgâni-
cos, a BASF desenvolve o ecovio®, polímero totalmente biode-
gradável e compostável. Sacos e sacolas para coleta de resí-
duos orgânicos feitos com ecovio® podem ser encaminhados 
diretamente à compostagem, onde são transformados em adu-
bo orgânico.

Taxa de reciclagem de resíduos (Brasil, %)

2016 74

2015 43

2014 41

Efluentes

As melhorias significativas conquistadas na Estação de Trata-
mento de Efluentes (ETE) de Guaratinguetá (SP) contribuíram 
para um tratamento mais eficiente de carga orgânica nos 
efluentes a  partir de investimentos realizados no sistema de 
aeração do tratamento biológico.

Emissões de substâncias orgânicas para a água (Brasil, toneladas DQO¹ 
por ano)

2016 357

2015 851

2014 1.025

1  DQO = Demanda Química de Oxigênio

A análise dos valores de Demanda Química de Oxigênio 
(DQO) avalia a quantidade de oxigênio dissolvido (OD) con-
sumido em meio ácido, que leva à degradação de matéria 
orgânica. Nos últimos três anos, a queda foi de 65%. 

Emissões de metais¹ para a água (Brasil, toneladas de metais por ano)

2016 1,4

2015 3,2

2014 0,7
1  Metais = As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

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

2016 40

2015 51

2014 32
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crédito com taxas de juros e condições diferenciadas para o 
desenvolvimento de projetos com a adoção das tecnologias 
de baixa emissão de carbono. Com isso, preserva o meio 
ambiente e proporciona mais lucro para o campo.

Essa linha de crédito está inserida no Plano Agrícola e 
Pecuário 2016/2017 do Governo Federal, que disponibilizou 
R$ 185 bilhões para o produtor rural, o que representa alta 
de 8% sobre o ano anterior.

Eficiência energética

O conceito global de excelência na gestão de energia da 
BASF é uma prática na América do Sul. Por meio da iniciativa 
Triple E (Excelência em Eficiência Energética), a BASF 
aumenta sua competitividade a partir da eficiência energética 
e contribui para a redução de impactos ambientais.

A unidade da BASF em Jacareí (SP, Brasil) possui placas 
solares instaladas desde 2007. Estas placas aquecem a água 
utilizada no vestiário e nas torneiras do refeitório.

  Mais informações sobre o Projeto Triple E, veja a pág. 56

Consumo de eletricidade total (Brasil, MWh)

2016 244.3651

2015 213.855

2014 131.635
1  Considera a plena operação do Complexo Acrílico de Camaçari em 2016

Consumo vapor (Brasil, toneladas métricas)

2016 380.1471

2015 342.975

2014 269.961
1  Considera a plena operação do Complexo Acrílico de Camaçari em 2016

Consumo de combustível total (Brasil, MWh)

2016 181.7391

2015 215.263

2014 245.927 
1  Considera a plena operação do Complexo Acrílico de Camaçari em 2016

Emissões atmosféricas

De 2002 até o final de 2016, unidades da BASF na América 
do Sul deixaram de emitir 500 toneladas de poluentes1 para 
a atmosfera. Entre 2015 e 2016, este número também caiu 
de 370 toneladas para 240 toneladas por ano, fato que de-
monstra a busca contínua pela redução dos impactos am-
bientais. Esta queda deve-se, principalmente, ao encerra-
mento das atividades de incineração de resíduos no Com-
plexo Químico de Guaratinguetá.

Emissões de poluentes¹ na atmosfera por ano (Brasil, toneladas de 
poluentes por ano)

2016 240

2015 370

2014 204
1  Poluentes: CO, NOx como NO2, SOx como SO2, COVs exceto metano, material 

particulado, NH3/outros inorgânicos

Clima: A proteção climática é relevante para a empresa.  
A BASF elabora seus inventários anuais, orientada pelo 
protocolo Greenhouse Gas Protocol (GHG) e padrões 
específicos da indústria. Além disso, alguns produtos da 
empresa geram menos emissões de CO2 durante seu ciclo 
de vida.

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

2016 90.122

2015 90.633

2014 81.067

A empresa tem como meta mundial a redução de emissões 
de Gases de Efeito Estufa (GEE) por tonelada de produto 
vendido em 40%, de 2002 a 2020. Na América do Sul, a re-
dução específica já atingiu 15,5% (2002 a 2016).

Para incentivar a adoção das boas práticas no campo, a 
BASF, em parceria com o Instituto CNA, integrante do Siste-
ma CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), 
desenvolveu a plataforma Agrosustenta. Por meio do Progra-
ma de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), dispõe linhas de 
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Água

A BASF é uma das empresas líderes mundiais em gestão sus-
tentável de água e foi incluída na lista CDP Water A. O ranking 
da CDP, organização internacional sem fins lucrativos, classifi-
cou a empresa como “A” (juntamente com mais 23 de 607 
analisadas). O uso sustentável da água e a conservação dos 
recursos hídricos são prioridades nas metas de meio ambien-
te da BASF. Entre as ações realizadas pela empresa na Améri-
ca do Sul para utilizar a água de forma racional e otimizar seu 
uso nos processos industriais estão:
 – Burzaco, Argentina: A unidade otimizou o processo de lava-
gem dos reatores e implementou um sistema de captação de 
água de chuva. As iniciativas contribuíram para uma economia 
de 29% (2016 em relação a 2015) de água consumida.

 – General Lagos, Argentina: A equipe conseguiu reduzir o con-
sumo de água em 917 mil m³ em 2016. O resultado foi gerado 
por iniciativas como a otimização de bombas de vácuo para 
diminuir o consumo de água e tornar o funcionamento dos 
equipamentos mais eficiente, limitar a temperatura de ingresso 
da água de resfriamento do reator em 40° C e instalar tempori-
zadores para padronizar o processo de limpeza de reatores de 
dispersão, reduzindo assim o consumo de água para lavagem.

 – La Calera, Colômbia: A água de misturadores, que antes 
era descartada, passou a ser armazenada e utilizada poste-
riormente na produção do mesmo aditivo. A economia de 
água chega a 60 mil litros por ano.

 – Lima, Peru: Em 2016, foram economizados cerca de 158 m3 
de água por meio de iniciativas como instalação de medidores 
para controle da água consumida para limpeza e descontami-
nação de embalagens de armazenamento de água de lava-
gem de produtos de maior rotatividade, além da conscientiza-
ção das equipes para uso adequado deste recurso.

 – Santo Antônio de Posse, Brasil: Na Estação Experimental 
Agrícola, as equipes instalaram em 2015 um sistema de 
captação de água da chuva, com capacidade para armaze-
nar até 3 milhões de litros em dois tanques de coleta. A ini-
ciativa gerou uma economia de 80% no consumo da água 
que é utilizada para a irrigação das 14 casas de vegetação 
presentes no local.

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

2016 3,01

2015 2,8

2014 2,5
1    Considera a plena operação do Complexo Acrílico de Camaçari em 2016

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

2016 140,01

2015 69,9

2014 75,1
1    Considera a plena operação do Complexo Acrílico de Camaçari em 2016

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

2016 1,81

2015 1,9

2014 1,4
1    Considera a plena operação do Complexo Acrílico de Camaçari em 2016

A operação plena do Complexo Acrílico de Camaçari (BA), 
que teve início em junho de 2015, trouxe o incremento de 
alguns indicadores ambientais em 2016.

Produtor de água: A BASF e a Fundação Espaço ECO® 

(FEE®), em parceria com a Prefeitura de Guaratinguetá, con-
tribuem com o Programa Produtor de Água, que tem como 
objetivo aumentar a disponibilidade de água da Bacia Hidro-
gráfica do Ribeirão de Guaratinguetá – responsável por 90% 
do abastecimento público de água do município – por meio 
de práticas e manejos de conservação do solo, da recupera-
ção das matas ciliares e da proteção dos remanescentes de 
vegetação nativa e nascentes. Desta forma, contribuem para 
a conservação da biodiversidade e a proteção dos recursos 
hídricos nos municípios.

Entre 2011 e 2016 cerca de 50 proprietários rurais foram 
beneficiados representando aproximadamente 193 hectares 
de floresta protegidos. 

Mata Viva®: área de preservação na fábrica de Guaratinguetá, ao lado do rio Paraíba do Sul
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Complexo Acrílico de Camaçari (BA, Brasil)
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Desenvolvimento de negócios
Investimentos e aquisições

A BASF iniciou, em junho de 2016, a operação da primeira 
fábrica da América do Sul de acrilato de 2-etilhexila (2-EHA), 
em Guaratinguetá (SP, Brasil). Também anunciou a aquisição 
da Chemetall, com uma unidade produtiva em Jundiaí  
(SP, Brasil). Com isso, reforça o seu compromisso de proxi-
midade com o mercado e se destaca com um importante 
diferencial competitivo perante os concorrentes.

Em operação

A fábrica de acrilato de 2-etilhexila (2-EHA) faz parte do inves-
timento no Brasil, no Complexo Acrílico de Camaçari (BA) para 
produção em escala mundial de ácido acrílico, acrilato de buti-
la e polímeros superabsorventes (SAP). Com mais de 500 mi-
lhões de euros, o investimento foi o maior nos mais de 100 
anos de história da BASF na América do Sul.

A nova unidade, inaugurada na planta de Guaratinguentá 
(SP), fortalece a cadeia de valor de acrílicos no Brasil e 
América do Sul. Com a produção local, a empresa será capaz 

de atender à crescente demanda por 2-EHA na região e ainda 
exportar para mercados europeus.

O produto é uma importante matéria-prima para as 
indústrias de adesivos e revestimentos.

Aquisição global da Chemetall

Na busca por soluções completas e inovadoras aos clientes, a 
BASF assinou um acordo para aquisição da Chemetall, líder glo-
bal de tecnologia e inovação no mercado de tratamento de su-
perfície. A empresa, com sede em Frankfurt, na Alemanha, e cer-
ca de 2.500 colaboradores, opera 21 localidades produtivas em 
mais de 20 países, incluindo uma fábrica na América do Sul. O 
negócio colocou a BASF em uma posição de destaque no mer-
cado de tintas automotivas e recebeu um investimento de  
2,8 bilhões de euros. Os produtos químicos desenvolvidos pela 
Chemetall são usados em uma ampla gama de indústrias e mer-
cados finais, tais como automotiva, aeroespacial, acabamento 
de alumínio e formação de metal.

Unidade em Jundiaí (SP, Brasil)
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Excelência em operações

Sob o pilar “Excelência em Operações”, do South Ameri-
ca Excellence Program (SAEP), a BASF somou, em 2016, 
experiências de sucesso. Tendo em vista os desafios im-
postos pelo cenário econômico sul-americano (como a 
crise econômica e as tentativas de retomada do cresci-
mento na Argentina e no Brasil), o engajamento das pes-
soas se tornou um requisito primordial para alcançar o 
sucesso nos negócios.

“O foco em excelência e o orgulho das pessoas 
estão sendo potencializados, o que contribui para 

o crescimento perene de toda a organização.”
Willi Nass, vice-presidente de Serviços Técnicos e 

Infraestrutura para a América do Sul

Eficiência energética

O objetivo do Triple E (Excelência em Eficiência Energética) é o de 
aumentar a competitividade da BASF com foco em eficiência 
energética, melhoria dos custos de energia e redução de impac-
tos ambientais. O projeto gerou várias oportunidades de curto 
prazo na redução de consumo de energia, representando cerca 
de R$ 6 milhões de benefício.

A iniciativa, desenvolvida no Complexo Químico de 
Guaratinguetá (SP, Brasil) em parceria com a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), está alinhada ao conceito global de 
excelência na gestão de energia da BASF. Sua implantação 
permitirá a BASF na América do Sul receber a certificação 
internacional ISO 50001 em 2017, que auxilia as empresas a 
estabelecer práticas mais eficientes e modernas em relação à 
gestão energética.

Além de contribuir para as metas ambientais da empresa, 
o projeto Triple E (Excelência em Eficiência Energética) trouxe 
resultados extremamente positivos e deverá ser colocado em 
prática em outras localidades, com perspectiva de certificação 
ISO 50001 nas unidades fabris que apresentam maior 
consumo de energia, como São Bernardo do Campo (SP) e 
Camaçari (BA), no Brasil, e Concón, no Chile.

Guaratinguetá

A unidade de Guaratinguetá (SP) implementou uma iniciativa 
que possibilita a economia de matérias-primas e o direciona-
mento da produção. A iniciativa global permite o monitora-
mento do consumo unitário das matérias-primas dos mais de 
3 mil produtos fabricados na América do Sul.

Tantas conquistas levaram a unidade de Guaratinguetá a ser 
reconhecida, em dezembro de 2016, pelo LIDE – Grupo Líderes 
Empresariais, como Empresa de Destaque no Vale do Paraíba.

Profissionais envolvidos na certificação ISO 50001
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Colaboradores no Complexo Industrial de Tintas e Vernizes da BASF em São Bernardo do Campo (SP, Brasil)
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Colaboradores, saúde e segurança

Para promover a cultura da excelência e conectar o dia a 
dia dos colaboradores às competências e aos valores da 
empresa, a BASF definiu cinco comportamentos-chave, 
que possibilitam fazer a diferença para os clientes e 
trazer melhores resultados para a empresa. Eles foram 
amplamente divulgados entre os colaboradores no ano 
de 2016: atitude de dono; espirito de equipe; excelência 
na execução; foco no cliente; e pessoas. Com esse 
orientador, a BASF reavaliou e adequou conceitos, para
conquistar uma gestão mais dinâmica, interativa e mo-
derna, que se antecipa às expectativas dos colaborado-
res e está preparada para atender às necessidades 
atuais e futuras dos clientes.

A boa classificação conquistada em rankings de importantes 
premiações reconhece a trilha de sucesso seguida pela BASF 
na gestão de pessoas:
 – Prêmio Valor Carreira – “As Melhores na Gestão de Pessoas 
2016”, Jornal Valor Econômico (Brasil)

 – 2º lugar na categoria “Química e Petroquímica”, no Guia das 
150 Melhores Empresas Para Você Trabalhar 2016, revista 
Você S.A (Brasil)

 –  9º lugar no Prêmio Mejores Empleadores 2016, revista Aper-
tura (Argentina)

2016 Brasil 3.924 70,1%

Total Norte 143 2,6%

5.597 Oeste 470 8,4%

Sul 1.060 18,9%

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%

Número total de colaboradores por Business Center

Colaboradores por faixa etária – Brasil

1 Até 25 anos 7,4%

2 Entre 26 e 39 anos 53,0%

3 Entre 40 e 54 anos 35,4%

4 55 anos ou mais 4,2%

1

2

3

4

Qualidade de vida

Com base em uma cultura focada em resultado e pessoas, o 
Programa Equilibre visa oferecer alternativas modernas e flexí-
veis referente ao horário e o local de trabalho. Flexibilidade no 
trabalho significa, para a BASF, uma oportunidade de se criar 
um excelente lugar para se trabalhar e foi desenhado para 
contribuir com o equilíbrio sustentável entre as necessidades 
de um ambiente profissional altamente competitivo e o seu 
gerenciamento perante as responsabilidades da vida pessoal.

Diversidade

 ▪ Rede de Embaixadores D + I
 ▪ Rede de Mulheres
 ▪ Fórum de Empresas e Direitos LGBT
 ▪ Inclusão de pessoas com deficiência

A BASF entende a química como impulsionadora da inovação 
e sustentabilidade em todas as indústrias. Novas soluções e 
serviços contribuem para as necessidades da sociedade, as-
segurando melhor qualidade de vida para a população. Pro-
mover um ambiente propício à inovação significa promover 
um ambiente aberto a ideias e pessoas diferentes. É por isso 
que, para a empresa, diversidade e inclusão vão além de boas 
práticas. São estratégias de excelência, inovação e sustenta-
bilidade que se materializam por meio das iniciativas abaixo.

Rede de Embaixadores D + I: O grande objetivo da rede, 
além de ser um espaço para troca de experiência, é o de dis-
seminar conceitos e práticas de diversidade e inclusão na roti-
na das áreas da BASF. A partir da Rede de Embaixadores, fo-
ram criados grupos de afinidades: colaboradores com defi-
ciência, diversidade sexual e diversidade racial.

Rede de Mulheres: Uma das metas da BASF é manter o 
equilíbrio de gêneros. A Rede de Mulheres aplicou uma pes-
quisa entre a liderança feminina e identificou três tópicos prin-
cipais como foco do grupo: promoção e retenção de mulheres 
na empresa, desenvolvimento da carreira e ascensão a cargos 
de liderança. Grupos de trabalhos serão formados para atuar 
em cada um dos temas.

29%
Mulheres empregadas na América do Sul

27%
Mulheres em cargo de liderança na América do Sul
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O investimento em novas tecnologias está em linha com a 
atitude da BASF de olhar para o futuro, pensar a longo pra-
zo, estar preparada para os diversos tipos de cenários da 
economia e do mercado. 

A BASF entende, respeita e valoriza as interações dos 
colaboradores como embaixadores da companhia. Por isso, 
a empresa estimula seus colaboradores a, voluntariamente, 
estarem presentes nas redes sociais, como LinkedIn e Face-
book. A campanha Social Experience contou com a partici-
pação de aproximadamente 1.700 colaboradores no Brasil e 
mais de 500 na Argentina, Chile e Peru em 2016, o que 
comprova o sucesso da ação e traz uma referência ao orgu-
lho por pertencer.

Treinamento e desenvolvimento: A BASF investe na capa-
citação dos colaboradores e lideranças, por meio de ferra-
mentas para desenvolver competências e proporcionar um 
ambiente voltado para a excelência. Em 2016, alguns desta-
ques foram:
 – New Leader Program: Traz a visão global da BASF sobre 
liderança, expectativa em relação à gestão e quais são os 
valores, as prioridades e as competências de um líder, por 
meio de ferramentas para a gestão e a promoção das com-
petências inerentes ao líder.

 – Be Leader: Abordagem inovadora de capacitação que con-
siste em um fórum de líderes para a troca de experiências e 
discussões sobre temas atuais e relevantes ao negócio, com 
a moderação de Recursos Humanos.

“Por meio de uma gestão colaborativa, buscamos 
reforçar o espírito empreendedor e promover o 

engajamento dos nossos profissionais. Assim, os 
tornamos parte essencial da construção do 

sucesso da BASF.” 
Ewald Maier-Erhart, vice-presidente de  

Recursos Humanos da BASF para a América do Sul

Fórum de Empresas e Direitos LGBT: A BASF participa do 
fórum desde seu início, em 2013, como integrante do comitê de 
empresas. Possibilita a troca de boas práticas que promovem 
um ambiente inclusivo para o público composto por lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT).

A empresa também aderiu aos 10 compromissos das 
empresas com a promoção dos direitos LGBT.

Inclusão de pessoas com deficiência: A BASF inclui pes-
soas com deficiência em diversas funções e níveis hierárqui-
cos, baseada nos pilares:
 – Acessibilidade arquitetônica e de comunicação: acesso aos 
locais de trabalho, aos computadores e demais equipamen-
tos eletrônicos, assim como a toda informação.

 – Acessibilidade atitudinal: workshops focados na gestão e no 
convívio com pessoas com deficiência.

 – Informação: formação técnica das equipes de atração e se-
leção, medicina do trabalho, recursos humanos, jurídico e TI.

 – Formação acadêmica: em parceria com associações, reali-
zação de cursos de capacitação profissional para pessoas 
com deficiência.

Atração e gestão de talentos

A cultura de excelência estimula a empresa a criar progra-
mas para apoiar o desenvolvimento dos colaboradores e a 
formação de liderança.

Plataformas digitais: Os processos de Recursos Humanos 
na América do Sul, como seleção, atração e gestão de talen-
tos, foram padronizados e unificados em uma plataforma. 
Ela traz mais transparência e autonomia para o usuário, além 
de otimizar recursos. 

Novas vagas de trabalho também são divulgadas nesta 
plataforma, simplificando e agilizando o processo e contri-
buindo, assim, para incentivar os colaboradores a assumi-
rem novos desafios.

Colaboradoras na Argentina: participação em ações que promovem o engajamento digital
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Saúde e segurança

A BASF tem como diretriz organizacional práticas, conceitos e 
ferramentas que asseguram a integridade do colaborador, a 
partir da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. 
Realiza treinamentos e campanhas específicas que reforçam a 
conscientização com relação à segurança.

A empresa busca conscientizar todos os colaboradores 
sobre a importância da alta performance em segurança e 
tem como visão o zero acidente. Destaque para o Segurança 
360o, iniciativa que promove ações de proteção nos 360º ao 
redor do colaborador; uma hora de discussões sobre 
segurança promovida pelas lideranças em várias localidades; 
iniciativas associadas aos cuidados com as mãos e como 
evitar acidentes ao caminhar e no trânsito.

As 18 unidades fabris da BASF na América do Sul 
operam dentro dos mais altos padrões globais de segurança 
e proteção ambiental. O “Guia Rápido de Segurança de 
Processos” foi disponibilizado para os colaboradores e 
contratados e conquistou o Prêmio BASF de Excelência 
2016 na categoria Gestão de Área Funcional.

Prêmio BASF de Segurança: Todos os anos, a BASF reco-
nhece os colaboradores empenhados em projetos que pro-
movem e reforçam a cultura de segurança da empresa. Em 
2016, foi realizada a premiação de dois projetos referentes à 
quarta e quinta edições, respectivamente, em 2015 e 2016, 
do Prêmio BASF de Segurança.

O vencedor da 4ª edição tem como foco a “Sustentabili-
dade nos Indicadores de Segurança de Processo”. O objeti-
vo do projeto, desenvolvido no Complexo Industrial de Tintas 
e Vernizes em São Bernardo do Campo (SP), foi assegurar 
uma gestão adequada dos incidentes de segurança de pro-
cesso, reduzindo os índices de acidentes relacionados a va-
zamentos e também à exposição de colaboradores a produ-
tos químicos, bem como perdas de produtividade e custos 
desnecessários.

O projeto vencedor da 5ª edição, “Implementação de 
novo padrão de full LOTO no Business Center Sul” propor-
ciona a redução de acidentes com energias (energia elétrica, 
vapor, gases etc.). Com a padronização implementada por 
meio deste projeto, pode-se identificar, bloquear e sinalizar 

Indicadores de segurança (Brasil, por milhão de horas trabalhadas)

2016 2015 2014

Acidentes com afastamento
(colaboradores próprios) 0,5 0,7 0,9

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

Acidentes fatais (total) 1 0 0

as energias de forma ainda mais eficaz, tornando os proces-
sos mais simples e seguros.

Proteção à saúde: Nossos padrões internacionais de medi-
cina ocupacional e de proteção à saúde estão especificados 
em diretiva que é implementada por uma rede global de es-
pecialistas. Nossa administração global de saúde serve para 
promover e para manter a saúde e a produtividade de nos-
sos colaboradores.

Medimos nosso desempenho em proteção à saúde 
utilizando o Índice de Desempenho de Saúde (Health 
Performance Index, HPI). O HPI tem cinco componentes: 
doenças ocupacionais confirmadas, planejamento médico 
de emergência, primeiros-socorros, medicina preventiva e 
promoção da saúde. Cada componente contribui com o 
máximo de 0.2 pontos para o valor total. O valor total 
máximo é 1.0. Nosso objetivo é atingir um valor de mais de 
0.9 todos os anos. Com um HPI de 0.96, conseguimos 
novamente atingir o ambicioso objetivo de exceder 0.9 por 
ano (2015: 0.97).

Em 2016, nossa campanha global de saúde para os 
colaboradores teve como foco a prevenção de ataques 
cardíacos e de acidentes vasculares. A fim de obter uma 
autoavaliação da idade de seu coração e de seu risco de 
sofrer ataques cardíacos e acidentes vasculares, os 
colaboradores preencheram cerca de 32.000 questionários 
no mundo inteiro. A oferta incluiu recomendações 
personalizadas para fatores de risco individuais e contato 
com um médico em caso de risco elevado. Nossa campanha 
de saúde global de 2017 será focada nos pulmões e no 
sistema respiratório. As Verificações de Saúde da BASF, 
oferecidas aos colaboradores regularmente, são a base de 
nosso Programa Global de Promoção à Saúde.

 Para mais informações sobre medicina ocupacional, campanhas de 
promoção à saúde e o HPI, acesse basf.com/health

Colaboradores são reconhecidos por promover e reforçar a cultura de 
segurança
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Resumo de dez anos – BASF Global

Milhões de € 2007 2008 2009 2010 2011 20121 20132 2014 2015 2016

Vendas e lucros

Vendas 57.951 62.304 50.693 63.873 73.497 72.129 73.973 74.326 70.449 57.550

Rendimentos de operações 
(EBIT) 7.316 6.463 3.677 7.761 8.586 6.742 7.160 7.626 6.248 6.275

Lucro antes dos impostos 6.935 5.976 3.079 7.373 8.970 5.977 6.600 7.203 5.548 5.395

Lucro antes de interesses 
minoritários 4.325 3.305 1.655 5.074 6.603 5.067 5.113 5.492 4.301 4.255

Lucro líquido 4.065 2.912 1.410 4.557 6.188 4.819 4.792 5.155 3.987 4.056

Lucro operacional antes da depreciação e 
amortização (EBITDA) 10.225 9.562 7.388 11.131 11.993 10.009 10.432 11.043 10.649 10.526

EBIT antes dos itens especiais 7.614 6.856 4.852 8.138 8.447 6.647 7.077 7.357 6.739 6.309

EBIT após custo de capital 2.895 1.621 (226) 3.500 2.551 1.164 1.768 1.368 194 1.136

Despesas de capital, 
depreciação e amortização

Adições aos imóveis, usinas 
e equipamentos e ativos 
intangíveis 4.425 3.634 5.972 5.304 3.646 5.263 7.726 7.285 6.013 7.258

Imóveis, instalações e 
equipamentos 2.564 2.809 4.126 3.294 3.199 4.084 6.428 6.369 5.742 4.377

Depreciação e amortização de imóveis, 
usinas e equipamentos e ativos intangíveis 2.909 3.099 3.711 3.370 3.407 3.267 3.272 3.417 4.401 4.251

Imóveis, instalações e 
equipamentos 2.294 2.481 2.614 2.667 2.618 2.594 2.631 2.770 3.600 3.691

Número de colaboradores

No final do ano 95.175 96.924 104.779 109.140 111.141 110.782 112.206 113.292 112.435 113.830

Média anual 94.893 95.885 103.612 104.043 110.403 109.969 111.844 112.644 113.249 111.975

Despesas com pessoal 6.648 6.364 7.107 8.228 8.576 8.963 9.285 9.224 9.982 10.165

As despesas com pesquisa e 
desenvolvimento 1.380 1.355 1.398 1.492 1.605 1.732 1.849 1.884 1.953 1.863

Dados-chave

Lucro por ação3 € 4,16 3,13 1,54 4,96 6,74 5,25 5,22 5,61 4,34 4,42

Caixa gerado pelas atividades 
operacionais4 5.807 5.023 5.693 6.460 7.105 6.602 8.100 6.958 9.446 7.717

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

Retorno sobre ativos % 16,4 13,5 7,5 14,7 16,1 11,0 11,5 11,7 8,7 8,2

Retorno sobre o patrimônio 
líquido após impostos % 22,4 17,0 8,9 24,6 27,5 19,9 19,2 19,7 14,4 13,3

Aplicação de resultados

Lucro líquido da BASF SE 5 2.267 2.982 2.176 3.737 3.506 2.880 2.826 5.853 2.158 2.808

Dividendos 1.831 1.791 1.561 2.021 2.296 2.388 2.480 2.572 2.664 2.755

Dividendos por ação3 € 1,95 1,95 1,70 2,20 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

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

1 Aplicamos as Normas Internacionais de Relatórios IFRS 10 e 11, bem como a Norma Internacional de Contabilidade 19 (revista) de 1 de Janeiro de 2013
Os números para 2012 foram reformulados; nenhuma correção foi feita para 2011 e anteriores 

2 Os números para 2013 foram ajustados para refletir a dissolução do grupo de gás natural
3 Realizamos desdobramento de ações no segundo trimestre de 2008. Os valores do ano anterior para o lucro por ação, dividendo por ação e o número de ações foram ajustados em 

conformidade para fins de comparação 
4 Inclui a mudança de relatórios a partir de 2009 dos efeitos das extensões regulares de operações de hedge dos Estados Unidos  
5 Calculado de acordo com GAAP alemão  
6 Após dedução de ações recompradas destinadas para cancelamento
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Contato

ENDEREÇO DA SEDE
BASF S.A.
Avenida das Nações Unidas, 14171
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
basf.com.br

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

BASF Bolivia S.R.L.
Avenida San Martín, 1800, 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, 3851
Santiago de Chile – Chile
tel. 56 2 640 7000 – fax 56 2 775 3095
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 Peruana S.A.
Avenida Oscar R. Benavides, 5915, Callao, Lima – Perú
tel. 51 1 5132500 – fax 51 1 5132518
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
basf.com.co

BASF Uruguaya S.A.
Luis Alberto Herrera, 1284
World Trade Center, Torre A, Of. 801
Montevideo – Uruguay
tel. 59 82 6281818 

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
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 in South America

BASF Ecuatoriana S.A.
Avenida Naciones Unidas, 1014 y Amazonas
Edificio La Previsora Torre A, Piso 2, Oficina 201
Quito – Ecuador
tel. 59 32 397 9500 – fax 59 32 397 9592
basf.com.ec

BASF Construction Chemicals Perú S.A.
Jr. Plácido Jimenez 630, Lima
tel. 51 1 2190630
basf.com.pe

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 

Informação adicional
Contatos na América do Sul
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Diretoria de Relações Institucionais da BASF 
para a América do Sul

Coordenação do projeto
Diretoria de Relações Institucionais e Gerência de Comunicação 
Corporativa – BASF América do Sul

Edição
Fabiana Nunes – Comunicação Corporativa
Ornella Nitardi – Sustentabilidade
Rosa Bafile – Comunicação Corporativa 
Thiago Caixeta – Sustentabilidade

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

Parceiros Externos
David Esperidião de Araújo – Diagramação
Global Conteúdo Estratégico – Consultoria, conteúdo e redação
Jaques Lemos – Revisão
Traduzca – Tradução

Fotografia
Arquivo BASF
Claudio Belli
Acervo Fundação Espaço Eco® (FEE®)
João Athaíde
Shutterstock, Inc
Sololumbre Produções

Créditos
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Comunicação Corporativa 
Fabiana Nunes
fabiana.nunes@basf.com | Tel. +55 11 2349 1936

Sustentabilidade 
Thiago Caixeta 
thiago.caixeta@basf.com | Tel. +55 11 2039 3795

Publicado em 
Você pode encontrar a versão online deste relatório no 

da BASF (basf.com.br)

Contato

Mais informações

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

Maio de 2017
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