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BASF é reconhecida como líder global em ação climática 

corporativa e segurança hídrica 

 
A organização internacional CDP (antigo Carbon Disclosure Project) classificou a 

BASF com nota A na Lista de Mudança Climática 2018. Todos os anos, mais de 

sete mil empresas divulgam à CDP os impactos, riscos e oportunidades 

ambientais associados às suas atividades de negócio, para uma avaliação 

independente. A CDP representa mais de 650 investidores, com ativos superiores 

a US$ 87 trilhões, e 115 grandes organizações compradoras, com US$ 3,3 

trilhões em poder aquisitivo. A BASF participa do programa da CDP para relatar 

dados relevantes para a proteção climática desde 2004. 

Depois de ter uma nota A- por vários anos, que resultou no status de "Liderança", 

a BASF recebeu em 2018 a nota A, o maior índice possível. As empresas neste 

nível se destacam pela integralidade e transparência de seus relatórios, seus 

métodos para gerenciar as oportunidades e os riscos associados à mudança 

climática e pelas claras estratégias corporativas para reduzir as emissões. 

“Estamos orgulhosos do nosso reconhecimento como Líder CDP. Nossa inclusão 

na lista A de Mudança Climática confirma que o tema está solidamente 

incorporado à nossa estratégia e é um claro sinal que nos apropriamos do 

assunto. Nossa meta é de crescimento neutro em CO2 até 2030”, diz Saori 

Dubourg, membro da Junta Diretiva da BASF. 
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Para alcançar seu objetivo climático, a BASF aprimora continuamente seus 

processos existentes, substituindo gradualmente os combustíveis fósseis por 

fontes de energia renovável e desenvolvendo processos de produção inovadores 

com baixas emissões. A empresa agrupa esses esforços sob seu ambicioso 

Programa de Gestão de Carbono. A estratégia climática da BASF contribui para o 

alcance do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas 

número 13 – Ação contra a Mudança Global do Clima.  

A BASF também é líder global em segurança hídrica 

 
A CDP também reconheceu a BASF como líder global na gestão hídrica 

sustentável, dando nota A- para a companhia por suas ações para uma gestão 

hídrica mais sustentável. 

 
 

Mais informações 

 
 

Mais informações sobre o programa de Gestão de Carbono da BASF podem ser 

encontradas em https://on.basf.com/2AWifQh e sobre a gestão hídrica 

sustentáveis em: https://on.basf.com/2AXXeES. 
 

A lista completa das empresas na “Lista de Mudança Climática da CDP” podem 

ver visualizadas no website: https://www.cdp.net/en/scores. 

Mais informações sobre a CDP podem ser encontradas no site: 

https://www.cdp.net/en 

 
 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção 

ambiental e responsabilidade social. Os mais de 115.000 colaboradores do Grupo BASF trabalham para 

contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do 

mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções para Indústria, 

Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados e Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de 

mais de € 60 bilhões em 2017. As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt 

(BAS), Londres (BFA) e Zurique (BAS). Para mais informações, acesse: www.basf.com.br 
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