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Gestão ecoeficiente reduz o consumo de energia e evita a emissão de 

CO2 em fábrica de tintas da BASF  

 Redução da emissão de 963 toneladas de CO2 na atmosfera equivale a 18 
voltas de caminhão ao redor da Terra 

 As 10 principais melhorias mapeadas no estudo envolvem eficiência 
energética, consumo de água, matérias primas e logística   

 

São Paulo, 11 de junho de 2018 – Um programa iniciado no Complexo Industrial de 

Tintas e Vernizes da BASF, em São Bernardo do Campo, evitou a emissão de 963 

toneladas de CO2 na atmosfera, o equivalente a 18 voltas com um caminhão ao redor 

da Terra, e contribuiu para reduzir o consumo de energia elétrica em 15% entre 2010 e 

2016. A iniciativa, chamada Demarchi+Ecoeficiente , visa medir e otimizar os 

processos de produção de tinta com foco na melhoria contínua e na implementação de 

uma gestão cada vez mais ecoeficiente.  

O estudo, desenvolvido pela consultoria para sustentabilidade Fundação Espaço 

ECO®, analisa toda a cadeia de valor englobando 10 iniciativas ligadas à otimização e 

reaproveitamento de matérias-primas, melhorias na cadeia logística para reduzir o 

número de viagens de caminhão, eficiência energética e utilização consciente de 

recursos hídricos. Os dados permitem que os gestores possam tomar melhores 

decisões considerando tanto os impactos ambientais como econômicos. 

Para Ricardo Gazmenga, Diretor de Operações de Tintas da BASF para a América do 

Sul e do Complexo de Tintas, esses indicadores mostram a evolução da ecoeficiência 

da unidade desde a implementação do programa: “A performance de ecoeficiência da 

fábrica foi melhor em 2016, principalmente pelo menor consumo de matérias-primas 
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por tonelada de tinta produzida. Para o consumidor, isso significa que ele está 

comprando uma tinta com menor impacto ambiental”, afirma.  

 “Iniciativas como o Demarchi+Ecoeficiente mostram como é possível conectar os 

atuais desafios mundiais a soluções que estão ao alcance dos gestores nas 

organizações, implementando boas práticas de gestão em sustentabilidade” comenta 

Rodolfo Viana, Diretor-presidente da Fundação Espaço ECO®, consultoria para 

sustentabilidade responsável pelo estudo. 

 

Na fábrica, o consumo específico interno de água, energia e emissões tem 

acompanhado uma significativa melhora ao longo dos anos, resultado de maior 

monitoramento e  decisões mais rápidas para solução de problemas. Como resultado, 

houve uma melhor performance com redução de aproximadamente 12% do custo 

específico em 2016, se comparado ao ano anterior.  

Sobre o Complexo Industrial de Tintas e Vernizes 

 Localizado no bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo, o Complexo Industrial de Tintas e Vernizes 

da BASF tem capacidade de produção de até 330 milhões de litros de tintas, esmaltes, vernizes e 

resinas por ano. Na local, são produzidas tintas automotivas e tintas imobiliárias, incluindo as marcas 

Glasurit e Suvinil.  

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 mais de 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 Petróleo e Gás. A BASF 

gerou vendas de mais 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.              

 

INFORMACÕES PARA A IMPRENSA 

Bárbara Calache / Andrea Benedetti  

3147- 7231 / 7413 / 7467  

basfcorp@maquinacohnwolfe.com  

 

Sobre a Fundação Espaço ECO
® 

Criada e mantida pela BASF desde 2005, a Fundação Espaço ECO®   atua como consultoria para 
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sustentabilidade, desenvolvendo projetos customizados para organizações medirem e compreenderem 

impactos ambientais, sociais e econômicos de seus produtos e processos com base no pensamento de 

Ciclo de Vida. Nossa equipe oferece conhecimento para cocriar soluções a uma sociedade em constante 

evolução, visando apoiar os gestores em suas decisões estratégicas e conscientizar os cidadãos em 

suas escolhas. Assim, facilitamos os negócios, otimizando a utilização dos recursos, reduzindo custos, 

diferenciando produtos, agregando valor à marca e conquistando reconhecimento do mercado. Também 

desenvolvemos e implementamos projetos de valorização da diversidade, alinhados com as estratégias 

corporativas de forma a fomentar a inovação e a gestão de talentos. Ainda oferecemos soluções para 

apoiar certificações e protocolos de sustentabilidade, projetos de conservação ambiental e na concepção 

e mensuração de impacto de projetos socioambientais. Somos qualificados como OSCIP (Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público) e reinvestimos os recursos que obtemos no financiamento de 

novos estudos, pesquisas e ações que beneficiam toda a sociedade. Conheça mais em: 

www.espacoeco.org.br, no Facebook ou no LinkedIn 
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Lead Comunicação | Janine Saponara  
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