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Informação de imprensa 

BASF comemora prêmio de melhor fornecedora de 

matéria-prima no Natura QLICAR 2016  

 Prêmio avalia pilares de aprimoramento da rede de parceiros 

A BASF recebeu o prêmio QLICAR 2016, da Natura, na categoria 

Matéria-Prima. O Programa corporativo QLICAR tem o objetivo de 

criar uma cadeia de fornecimento de alta competitividade e relações 

de qualidade com os parceiros estratégicos da Natura. O prêmio 

reconhece fornecedores que tiveram a melhor performance nas 

respectivas categorias em 2016.   

“Esta é uma conquista bastante relevante para nós, porque 

representa o reconhecimento e a valorização por parte de um 

parceiro muito importante. Procuramos sempre entregar inovação, 

qualidade e temos a sustentabilidade entre nossos pilares 

estratégicos. Essas características têm total afinidade com o 

programa da Natura”, afirma Renata Oki, gerente sênior do Negócio 

de Personal Care da BASF na América do Sul. 

O QLICAR avalia os pilares que fundamentam o aprimoramento 

contínuo da rede de parceiros: Qualidade, Logística, Inovação, 

Competitividade, Ambiental e social e Relacionamento. A BASF se 

diferenciou por seu alto nível de serviço, além do fato de liderar 

relevantes projetos socioambientais. "Engajamos os principais 

fornecedores em nossas estratégias, com o objetivo de disseminar 

as crenças e os valores da empresa e abrir o canal para propostas 

de inovação em primeira mão”, diz Josie Romero, vice-presidente de 

operações e logística da Natura. “Juntos, podemos alcançar a 
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excelência em qualidade de produtos e de serviços para nossas 

consultoras e consumidoras", afirma.  

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. Os 112 mil colaboradores do Grupo BASF trabalham para contribuir para o 

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

mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, Produtos de 

Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricultura e 

Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 70 bilhões em 2015. 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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