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Informação de imprensa
BASF recebe Selo de Fornecedor Qualificado da ABIHPEC
O negócio de Personal Care da BASF recebeu o Selo de Fornecedor Qualificado
2018, concedido pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos, a ABIHPEC, em cerimônia realizada em 12 de julho.
Este reconhecimento é concedido a partir de uma pesquisa realizada pela
associação junto a companhias de produtos acabados que avaliam a qualidade da
performance dos seus fornecedores em quesitos como desenvolvimento de
produtos e serviços, atendimento comercial, entrega e pós-venda.
“Estamos muito felizes com esse reconhecimento. Para nós, atender bem aos
nossos clientes vai muito além do desenvolvimento de matérias-primas inovadoras.
Queremos estar próximos, oferecendo serviços de qualidade e consultorias
completas de tendências de mercado, para que nossos clientes tenham à
disposição soluções que satisfaçam os desejos e as expectativas do consumidor”,
afirma Renata Oki, gerente de marketing de Personal Care para América do Sul.
Este selo foi criado há mais de dez anos pela ABIHPEC com o objetivo de incentivar
a competitividade, fortalecer os negócios, promover a interação entre as empresas
e aprimorar a eficiência dos fornecedores. A importância desta iniciativa é cada vez
mais representativa para as indústrias e vem apresentando crescimento na
participação de avaliadores e fornecedores. “Este cenário reflete na contribuição da
cadeia produtiva que busca proporcionar ao consumidor produtos e serviços com
a melhor qualidade possível”, diz João Carlos Basilio, presidente-executivo da
Comunicação Corporativa
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ABIHPEC.
Sobre a unidade de Care Chemicals
A divisão da BASF Care Chemicals oferece uma grande gama de ingredientes para higiene,
cuidados pessoais, limpeza doméstica, limpeza industrial & institucional e aplicações técnicas.
Somos o fornecedor líder global para a indústria de cosméticos bem como para a indústria de
detergentes e produtos de limpeza e damos suporte aos nossos clientes com produtos sustentáveis
e inovadores, soluções e conceitos. O portfólio da divisão de produtos de alta performance de Care
Chemicals inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, princípios
ativos de cosméticos e filtros UV. Os polímeros superabsorventes, desenvolvidos para uma
variedade de aplicações higiênicas, completam a gama de produtos. Possuímos sites de produção
e desenvolvimento em todas as regiões e estamos expandindo nossa presença nos mercados
emergentes. Mais informações estão disponíveis no endereço www.care-chemicals.basf.com.
Sobre a BASF
Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso
econômico com a 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 (AN). Para
mais informações, acesse: www.basf.com.br.
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