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BASF apoia a cadeia de fornecimento e a sociedade no 

enfrentamento da crise do Covid-19 

 A doação do limpador concentrado Soluprat™ Hospitalar deve render 20 
toneladas do produto diluído para os municípios de São Bernardo do 
Campo, Guaratinguetá e Jacareí (SP) 

 Em parceria com clientes, a companhia também doou  matéria-prima para 
produção de álcool em gel que será revertido para comunidades 
carentes, hospitais e postos de saúde 

A BASF continua focada no propósito de evitar a propagação do Coronavírus, 

assegurar o bem-estar de seus colaboradores e ao mesmo tempo a continuidade 

dos negócios. Além dos esforços internos, a empresa está apoiando a cadeia 

de valor e a sociedade no enfrentamento da crise do Covid-19. Em alinhamento a 

sua estratégia de engajamento social, as ações da empresa incluem doações de 

matérias-primas para clientes e parceiros produzirem e distribuírem produtos de 

higiene e limpeza para hospitais e outros serviços emergenciais. 

As ações preventivas de higiene estão entre as principais frentes para impedir a 

disseminação do vírus. Em sua mais recente ação, a companhia doou uma 

quantidade da solução Soluprat™ Superfícies para o distribuidor Royal Marck, que 

ficou responsável pela diluição, envase e distribuição do produto que será doado 

para limpeza hospitalar de pisos e superfícies.  

O material foi entregue em abril para a prefeitura de São Bernardo do Campo e 

para as prefeituras de Guaratinguetá e Jacareí, cidades onde estão localizadas 
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fábricas da BASF. Essa quantidade, após diluição para forma final de uso, gerará 

para as prefeituras cerca de 20 toneladas da solução para limpeza e desinfecção 

dos hospitais e postos de saúde. 

Além disso, para ajudar a suprir a necessidade de álcool em gel, a BASF realizou 

a doação de um espessante fabricado pela companhia, utilizado no processo de 

produção do álcool em gel, para clientes que estão produzindo esse antisséptico 

importante para o combate ao Covid-19. Os produtos finais serão doados para 

comunidades carentes, hospitais e postos de saúde. 

Com o apoio da empresa, os colaboradores em diferentes unidades também têm 

se mobilizado e organizado campanhas de doação para aliviar os efeitos da crise 

causada pelo Coronavírus. Uma das ações organizada pelas comissões de 

voluntariado estimula a doação de recursos financeiros para as cooperativas de 

catadores Amigos do Lixo e Reluz, respectivamente em Guaratinguetá e São 

Bernardo do Campo, que reúnem cerca de 100 profissionais em situação de 

vulnerabilidade social e sem a possibilidade de trabalharem devido ao risco de 

contágio. A empresa irá dobrar o valor que for doado pelos colaboradores para as 

duas instituições. 

Todas estas ações visam ajudar no enfrentamento da situação, proteção de 

recursos e garantia de empregabilidade, baseadas na estratégia de engajamento 

social da BASF. 

Sobre a BASF 

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. Os mais de 117.000 colaboradores do Grupo BASF 

trabalham para contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase 

todos os países do mundo. Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções para Indústria, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados Pessoais e Soluções para 

Agricultura. A BASF gerou vendas de 59 bilhões de euros em 2019. As ações da BASF são 

comercializadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts 

(BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com.br. 
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