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Prêmio BASF de Excelência reconhece fornecedores em sete 

categorias 

 Em sua 10º edição, premiação valorizou projetos inovadores e ações que 
contribuíram para o desenvolvimento da cadeia 

 61 empresas foram avaliadas sob critérios de performance e inovação 
sustentável 

  

São Paulo, 09 de abril de 2018 – A BASF apresentou nesta segunda-feira (09) 

os vencedores do 10º Prêmio BASF de Excelência aos Fornecedores em evento 

realizado na CasaE, em São Paulo. A premiação tem como objetivo estimular o 

desenvolvimento da cadeia de fornecimento por meio da avaliação de 

performance e reconhecer parceiros que contribuam para a evolução conjunta de 

processos, atingindo alto nível de excelência. Neste ano, 61 empresas foram 

avaliadas em sete categorias: Armazenagem, Equipamentos e Materiais, Matérias 

Primas, Embalagens, Serviços, Armadores e Transportes. 

Para concorrer ao Prêmio, os fornecedores precisam participar do “Together for 

Sustainability”, iniciativa que busca promover a sustentabilidade e aumentar a 

transparência na cadeia de fornecedores da indústria química. Já a avaliação 

técnica foi dividida em duas etapas: Performance, onde todos os fornecedores 

foram avaliados nos quesitos Qualidade, Entrega e Atendimento; e Inovação 

Sustentável. Os três primeiros colocados de cada categoria apresentaram um 

case de sustentabilidade e foram avaliados sob as óticas de desafios e soluções 

inovadoras, sustentáveis e de impacto social. 

“A BASF acredita que uma economia de sucesso está alinhada a 

responsabilidades sociais, ambientais e financeiras. Ao definir inovação 
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sustentável e performance como pilares do Prêmio BASF de Excelência, nós 

reforçamos nosso comprometimento com o desenvolvimento de toda a cadeia e 

do setor químico nacional”, afirma Marcelo Leonessa, Vice Presidente de 

Compras da BASF para a América do Sul. 

Confira os sete vencedores do Prêmio BASF de Excelência aos Fornecedores 

2017: 

Equipamentos e Materiais 

MOMESSO INDUSTRIA DE MAQUINAS 

Serviços 

MONTEVALE MONTAGENS 

Embalagens 

VASITEX VASILHAMES 

Matérias Primas 

OXITENO SA INDUSTRIA E COMERCIO 

Armadores 

CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL 

Transportes 

TRANSPORTES TONIATO 

Armazenagem 

VOPAK BRASIL 

 

 

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. 
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INFORMACÕES PARA A IMPRENSA 

Aline Boniolo / Andrea Benedetti  

3147- 7231 / 7467  

basfcorp@maquinacohnwolfe.com  
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