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Informação de imprensa 

Negócio de químicos para couro da BASF torna-se 

parte do Grupo Stahl 

 Companhia se tornará líder no setor de químicos para couro 

 BASF terá uma participação minoritária no Grupo Stahl  

São Paulo, Brasil – 23 de março de 2017 – A BASF e a Stahl 

assinaram um acordo na última quarta-feira, 22 de março de 2017, 

para unir o negócio de químicos para couro da empresa com o Grupo 

Stahl. A transação está sujeita à aprovação de autoridades 

relevantes e sua conclusão está prevista para acontecer no quarto 

trimestre de 2017. 

Conforme os termos do acordo, a BASF terá uma participação 

minoritária de 16% no Grupo Stahl. Além disso, a BASF irá fornecer 

volumes significativos de químicos para couro para a Stahl, regido 

por um acordo de abastecimento de médio a longo prazo. A operação 

engloba o negócio global de químicos para couro da BASF, bem 

como o site de produção de químicos para couro localizado em 

L’Hospitalet, Espanha. Cerca de 210 cargos no mundo todo estão no 

escopo da operação, sendo que 110 deles estão na Ásia.  

“A parceria é o passo certo para o sucesso no negócio de químicos 

para couro da BASF” disse Michael Heinz, Membro do Conselho 

Diretivo da BASF SE. “Com seus pontos fortes se complementando, 

a BASF e o Grupo Stahl estão criando um líder mundial em químicos 

para couro, com um forte foco em inovação. ” 

“Nossos clientes irão se beneficiar em conjunto, pois vamos 

alavancar uma força incomparável na produção, expertise técnica, 
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inovação e sustentabilidade por toda a cadeia de valor do couro”, 

disse o Dr. Christian Fischer, Presidente de Químicos de 

Performance.  

O Grupo Stahl é líder no processamento de químicos para produtos 

em couro e revestimentos de performance, no futuro administrado 

pelo Wendel Group, Clariant e BASF. O negócio de químicos para 

couro da BASF está presente ao longo de toda a cadeia de valor da 

indústria, oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis para todos 

os processos, desde wet-end até acabamento, na indústria do couro. 

Sediado em Cingapura, o negócio opera vendas, fábricas de 

produção e pesquisa e desenvolvimento globalmente. Atualmente, 

faz parte da divisão de Químicos de Performance da BASF. 

Sobre Químicos para Couro da BASF 

O negócio de Químicos para Couro da BASF é um fornecedor líder global de 

soluções químicas para a indústria do couro. Presente ao longo de toda a cadeia 

de valor da indústria, oferece soluções inovadoras e sustentáveis para todos os 

processos, desde wet-end a acabamento, na indústria do couro. Sediado em 

Cingapura, o negócio opera vendas, fábricas de produção e pesquisa e 

desenvolvimento globalmente. Maiores informações sobre seus produtos e 

serviços estão disponíveis em www.basf.com/leather. 

 

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 112 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 

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

www.basf.com.br. 
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