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BASF recebe prêmio Honda por “Excelência em Qualidade e 

Entrega” com negócio de Catalisadores 

 

O negócio de Catalisadores da BASF foi contemplado com o prêmio da indústria 

de automóveis Honda na categoria “Excelência em Qualidade e Entrega” 

concedido durante o 21º Encontro de Fornecedores, realizado na nova fábrica em 

Itirapina, interior de São Paulo. Ao todo, 25 parceiros foram premiados em cinco 

categorias. 

“Ficamos muito orgulhosos por mais essa conquista, fruto de trabalho em equipe, 

comprometimento, foco no nosso cliente e excelência em tudo o que fazemos”, 

comemora Letícia Mendonça, diretora da Unidade de Catalisadores da BASF para 

a América do Sul. “Todos esses aspectos contribuíram para o reconhecimento 

desse cliente que é estratégico para nosso negócio”, considera. 

A companhia atende com alto nível de excelência aos rígidos processos de 

produção e logística exigidos nas operações da Honda. Além de atender as 

exigências, o objetivo é garantir segurança e qualidade no fornecimento para seus 

clientes.  

A BASF é criadora do catalisador de três vias, considerado o dispositivo mais 

importante já inventado no combate à poluição, que recebeu da ONU o Prêmio da 

Década de 1980 e a Medalha Nacional de Tecnologia pela invenção. Componente 

fundamental nos veículos, o catalisador é capaz de reduzir mais de 90% dos 

poluentes produzidos pelos motores à combustão. Desde que foram inventados, 
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os catalisadores da BASF contribuíram para que carros, motos e caminhões 

deixassem de lançar no ar mais de um bilhão de toneladas de poluentes. 

Sobre a BASF 

Na BASF nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 

clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (BAS).  

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

Sobre a Divisão de Catalisadores da BASF  

A divisão de Catalisadores da BASF é a fornecedora líder mundial de catalisadores ambientais e 

de processo. O grupo oferece expertise excepcional no desenvolvimento de tecnologias que 

protegem o ar que respiramos, produz os combustíveis que alimentam o mundo e garante a 

produção eficiente de uma grande variedade de químicos, plásticos e outros produtos, inclusive 

materiais avançados de bateria. Aproveitando a nossa liderança na indústria nas plataformas 

R&D, a paixão pela inovação e conhecimento profundo de metais preciosos e de base, a divisão 

de Catalisadores da BASF desenvolve soluções de catalisadores e adsorventes únicas que 

impulsionam o sucesso do cliente. Para mais informações sobre a divisão de Catalisadores da 

BASF visite  www.catalysts.basf.com. 

 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
 

Lígia Cerdeira - (13) 99760-3311 

Juliana Fernandes - (11) 3147-7420/ (11)97077-6233 

basfquimicos@maquinacohnwolfe.com 

www.maquinacohnwolfe.com 

 

 

http://www.basf.com/
mailto:basfquimicos@maquinacohnwolfe.com
http://www.maquinacohnwolfe.com/

