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Informação de Imprensa 

BASF implementa novo modelo de negócios para 

pigmentos na América do Sul  

 

A BASF implementará um novo modelo de negócios para os pigmentos 

comercializados sob a marca global Colors & Effects na América do Sul. 

Com a nova estratégia, este portfólio de produtos será distribuído pela 

empresa IMCD, distribuidora com presença global em mais de 40 países, 

sediada em Roterdã (Holanda) e líder em vendas de especialidades 

químicas. A distribuição dos pigmentos BASF será realizada via IMCD, a 

partir de 1º de dezembro de 2017, para os clientes do Brasil, Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e Peru. Já a Colômbia, Venezuela e 

Equador serão atendidos pela BASF México. 

A decisão é resultado da análise do mercado e dos estudos de viabilidade 

de negócios que são realizados globalmente, a fim de promover 

crescimento e rentabilidade sustentáveis à longo prazo. O negócio de 

pigmentos da BASF continuará atuando com um único modelo global de 

distribuição, resultando em processos mais enxutos e ágeis. O mercado 

da América do Sul continua sendo estratégico para a companhia, que 

está empenhada em oferecer seus pigmentos e serviços de alta 
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qualidade com o apoio da IMCD, assegurando o abastecimento de 

produtos e respeitando as condições de fornecimento pré-estabelecidas.  

É importante ressaltar que não haverá alterações no atendimento das 

áreas de Dispersões & Resinas, Aditivos e Home & Personal Care da 

BASF S.A.  

 

Sobre a marca Colors & Effects 

A marca Colors & Effects abrange o amplo portfólio da BASF de corantes e 

pigmentos de efeito. Com base em sua experiência química nos mercados de 

tintas, plásticos, impressão, cosméticos e agrícolas, os especialistas da BASF 

oferecem consultoria em soluções. Alimentada pelo espírito empreendedor, 

permitem inovação e crescimento. Para os nossos clientes e nossa empresa: 

Nós vivemos cores. Nós impulsionamos os efeitos. Para mais informações sobre 

a marca Colors & Effects, visite www.colors-effects.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 114 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 € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

http://www.colors-effects.basf.com/


 

 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 

 

 

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 
 

Andrea Benedetti - (11) 3147-7467 

Lígia Cerdeira - (13) 99760-3311 

Bruna Marconi - (11) 3147-7413 

BASFquimicos@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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