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Case: Como a parceria da BASF com a empresa Royal 
Marck está ajudando a reduzir o avanço do coronavírus 
em ambientes hospitalares
Solução: Fórmula pronta Soluprat™ para limpeza de 
superfícies e pisos   
Segmento: Químicos

A limpeza hospitalar no 
combate ao coronavírus
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Desafio

Panorama do coronavírus

Auxiliar na higienização e desinfecção de ambientes hospitalares durante a pandemia de 
coronavírus no Brasil.

Desde que os primeiros casos do novo coronavírus 
foram detectados em Wuhan, capital da província 
de Hubei, na China, o vírus começou a se espalhar 
de forma preocupante em todo o mundo. O número 
de óbitos cresce de maneira vertiginosa e registra 
tristes recordes, principalmente, em países como 
Brasil e Estados Unidos. Um balanço global da 
Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore 
(EUA), apontou que, até a terceira semana de 
junho, mais de 7,8 milhões de pessoas já haviam 
sido infectadas pela doença e acarretou mais 
de 431 mil mortes, 75% delas na Europa e nos 
Estados Unidos. Deste total, mais de 3,8 milhões 
de indivíduos estavam recuperados da Covid-19.

Embora os dados já sejam impressionantes, a 
estimativa é que a soma esteja ainda maior 
considerando que pode haver uma subnotificação 
de pessoas oficialmente diagnosticadas com a 
Covid-19. O estudo Epicovid-19, coordenado 
pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas 
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e 
financiado pelo Ministério da Saúde, indica que, 
somente no Brasil, o número de infectados deve 
ser cerca de sete vezes acima do apresentado nas 
estatísticas oficiais. 

Enquanto a pandemia segue sem previsão para 
encerrar, conforme afirmativa da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a esperança está 
depositada dentro da comunidade científica. Cerca 
de 200 grupos de cientistas, do mundo inteiro, 
trabalham incansavelmente em busca de uma 
vacina segura e eficaz que auxilie no combate a 
Covid-19. Ao menos oito delas já estão em fase 
de testes em voluntários humanos, segundo dados 
divulgados pela OMS.

Iniciativas da comunidade 
científica brasileira em 
prol da sociedade
No Brasil, duas grandes pesquisas estão em 
andamento, uma é realizada pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), em Minas Gerais e é liderada pelo 
pesquisador Alexandre Vieira Machado. O estudo 
é feito em parceria com outras instituições, como a 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o 
Instituto Butantã, a Universidade de São Paulo (USP) e 
a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A segunda 
é encabeçada pelo Instituto do Coração (Incor), de 
São Paulo, sob liderança do médico Jorge Kalil. 
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Impactos econômicos e mobilização da indústria
Foco principal no noticiário nacional e internacional, o avanço da pandemia obrigou a paralisação de 
diferentes atividades econômicas globalmente. Com isso, levou boa parte da sociedade mundial a se 
adaptar a uma nova realidade, marcada pelo isolamento social que tem, como principal objetivo, auxiliar 
na redução da intensidade da contaminação pela doença.

Tais medidas trouxeram impactos, em maior ou menor escala, na produção industrial, comércio, startups, 
empreendedores, emprego, renda, entre outros, que podem se estender até 2021. A estimativa da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) é que o comércio global recuará em até 32% em 2020. A recessão, ocasionada 
pela Covid-19, pode ser 63% mais intensa no Brasil do que nos outros 190 países com previsões de Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita acompanhados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em meio ao cenário de escassez de recursos e superlotação em hospitais, uma rede de solidariedade 
se formou dentro da indústria a fim de beneficiar as comunidades mais vulneráveis. Empresas privadas 
e estatais têm unido forças e realizado campanhas, doações em dinheiro ou de insumos, além de outras 
iniciativas, com o objetivo de diminuir o avanço da doença e aliviar o impacto causado pela Covid-19.

Ajudar os profissionais da saúde, que estão na linha de frente do tratamento da Covid-19 e, por consequência, 
os pacientes e familiares, tem sido um dos principais focos de algumas empresas durante a pandemia. 
Entre as iniciativas destinadas ao setor estão a arrecadação de dinheiro para fundos ligados ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), compra de insumos hospitalares e equipamentos, doações de testes rápidos, 
álcool em gel e itens de higiene básica.
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Importância da limpeza hospitalar
Com o intuito de evitar a propagação do coronavírus, além dos esforços internos para garantir a segurança 
e bem-estar de todos os seus colaboradores, a BASF tem apoiado a sociedade no enfrentamento à crise 
provocada pelo coronavírus. Desde o início da pandemia, a companhia, alinhada com a sua estratégia 
de engajamento social, tem realizado trabalhos que incluem doações de matérias-primas para clientes 
e parceiros fabricarem e distribuírem produtos de higiene e limpeza para hospitais e outros serviços 
emergenciais.

Em abril deste ano, a BASF doou a solução Soluprat™ Superfícies Premium para a empresa Royal 
Marck, que ficou responsável pela diluição, envase e distribuição do produto que, por sua vez, foi doado 
para limpeza hospitalar de pisos e superfícies. O material, diluído para a forma final de uso, rendeu 20 
toneladas da solução para higienização e desinfecção de hospitais e postos de saúde. A distribuição foi 
efetuada nas prefeituras de São Bernardo do Campo, Guaratinguetá e Jacareí, cidades do estado de 
São Paulo onde estão localizadas fábricas da BASF.

Para toda a operação, profissionais de diferentes setores da Royal Marck foram mobilizados para atuar 
no recebimento do material, sugestão da fórmula (a companhia acrescentou ao produto um agente 
bacteriostático muito eficiente, utilizado na formulação de desinfetantes aprovados pela Anvisa - Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), diluição do produto, envasamento e, por fim, entrega nas instituições 
já pré-definidas com a BASF.

“A BASF está presente em vários segmentos 
e o nosso papel, como empresa, é identificar 
quais dos nossos recursos podem, de alguma 
forma, minimizar os impactos causados pelo 
coronavírus. Logo no início da pandemia, 
procuramos empresas parceiras e clientes 
que se engajassem conosco a fim de ajudar 
hospitais e comunidades mais necessitadas 
nesse momento de crise”, descreve Fabrício 
Soto, diretor do negócio de Home Care da 
BASF América do Sul.

“Quando a BASF nos comunicou sobre a intenção de realizar a doação de um agente de limpeza de 
superfície com efeito sanitizante, prontamente, nos colocamos à disposição para colaborarmos. Nosso 
incentivo, ao ingressar na parceria, foi a possibilidade de contribuir para salvar ou proteger vidas de um 
mal maior. A ação teve uma repercussão grande e isso nos comoveu muito”, afirma Luiz França sócio 
proprietário da distribuidora química Royal Marck.
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Solução BASF
Desenvolvida e lançada no Brasil em 2019, a 
marca Soluprat™, soma o conceito “solução” e 
“praticidade”. A linha reúne formulações para lava-
roupas líquido, lava-louças manual, limpadores 
de superfícies, shampoos e sabonetes líquidos 
que precisam apenas ser customizadas de acordo 
com as características do fabricante. O Soluprat™ 
serve como um produto base para que o fabricante 
possa diluir e personalizar com perfume, textura 
e coloração de acordo com o conceito que quer 
oferecer ao consumidor final.

A solução foi desenvolvida para dar mais agilidade, 
praticidade e segurança às marcas. Os produtos 
de limpeza, por exemplo, necessitam de uma 
grande variedade de matérias-primas, tensoativos, 
agentes quelantes, branqueadores ópticos, entre 
outros. Com Soluprat™ o intuito é oferecer uma 
menor complexidade nas formulações e reduzir 
o tempo de produção de materiais.

O Soluprat™ tem sido um importante aliado da 
indústria durante a Covid-19. Um estudo feito pela 
Confederação Nacional da Industria (CNI) sobre os 
hábitos de consumo dos brasileiros na pandemia 
revelou que produtos de limpeza registraram um 
aumento de vendas de 68% e produtos de higiene 
pessoal apresentaram um crescimento de 56% no 
último trimestre. Normalmente, o cliente levaria 
em torno de oito horas para chegar à formulação 
final do seu produto. Com a solução é possível 
concluir o processo em menos de uma hora. A 
fórmula pronta permite que as empresas atendam 
a grande demanda do mercado com produtos de 
alta performance.
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Jeito E
A doação de produtos de limpeza para hospitais 
e postos de saúde, em um momento em que 
o Brasil e o mundo sofrem com os efeitos da 
pandemia de coronavírus, faz parte do Jeito E 
da BASF. Dessa forma, mostra que mesmo em 
momento de crise humanitária é possível unir 
produtividade E sustentabilidade. Eu me cuido E 
cuido dos meus colegas. BASF E sociedade juntas 
contra a Covid-19. É assim que a companhia foca 
seus esforços E se preocupa em colaborar para 
um mundo melhor, oferecendo mais qualidade E 
segurança para a vida de todos.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
As ações preventivas de higiene a fim de impedir a disseminação do vírus se aplicam em vários Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tais como:

ODS 3  – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades  
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Setor de Saneantes do Departamento de Microbiologia do 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), alertou que limpar e desinfectar adequadamente 
todos os utensílios e ambientes é importante para evitar a propagação do novo coronavírus.

ODS 5 – Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas  
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU), indicam que 70% dos cargos nos setores social e de 
saúde, em todo o mundo, são ocupados por mulheres que se dividem entre a administração da agenda 
profissional e a responsabilidade como mães.

ODS 8 – Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo e trabalho decente para todos        
A área da saúde emprega milhares de pessoas em todo mundo e as medidas de desinfecção hospitalar 
ajudam a resguardar a vida dos profissionais do setor e, também, dos pacientes e familiares.

ODS 9 – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação           
Um estudo da Fiocruz apresentou que é importante uma infraestrutura hospitalar adequada para garantir o 
atendimento e segurança de todos os pacientes, familiares e profissionais da saúde. A pesquisa indicou que, 
em locais onde não existem equipamentos e insumos hospitalares adequados, como em Manaus, o número 
de óbitos pode aumentar de forma dramática.

ODS 12 – Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis    
A busca por matérias-primas biodegradáveis, encontradas em formulações mais concentradas, têm sido 
uma das principais preocupações da indústria e que demandem menor volume de embalagem e custo 
de transporte. Por meio de ciência e inovação, será possível garantir a limpeza dos hospitais e proteger 
o meio ambiente.


