
 

 

Unidade da BASF em Camaçari completa 5 anos  

• Live com colaboradores arrecada doações para músicos da Pracatum  

• Empresa desenvolve ações locais para auxílio no combate da Covid-19  

• Companhia doou mais de 600 litros de álcool em gel para prefeitura de Camaçari 

(BA)  

O complexo produtivo da BASF de produção de ácido acrílico, acrilato de butila e 

polímeros superabsorventes (SAP) localizado em Camaçari, Bahia, completou em 

junho cinco anos de sua criação. A unidade abriga as primeiras fábricas de ácido 

acrílico e polímeros superabsorventes na América do Sul, com capacidade para 160 

mil toneladas de ácido acrílico por ano.  

Neste momento de pandemia, 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 da Covid-19. 

As ações da empresa também incluem doações de matérias-primas para clientes e 

parceiros produzirem e distribuírem produtos de higiene e limpeza para hospitais e 

outros serviços emergenciais.  

Live arrecada doações para músicos da Pracatum  

Em alinhamento a sua estratégia de engajamento social, o negócio Agro da BASF, 

com o apoio do Movimento Estar Bem e as Comissões de Voluntariado da empresa, 

criou a campanha Cultivando o Legado - BASF Canta & Arrecada, e realizou uma Live 

com seus colaboradores com o objetivo de arrecadar fundos para profissionais da 

cadeia produtiva da música através da Pracatum, associação presidida pelo músico 

Carlinhos Brown, que tem como foco a transformação social e cultural por meio da 

música.  



Com a recomendação de isolamento social, bares e casas de espetáculos foram 

fechados, assim como shows e eventos cancelados. Muitos artistas e profissionais que 

trabalham no setor da música estão enfrentando dificuldade nesta quarentena. A 

iniciativa beneficiará músicos e profissionais de apoio que não são reconhecidos pelo 

grande público, mas que representam o legado no segmento na Bahia, gerando frutos 

para o Brasil e o mundo.  

"A música alimenta a nossa alma e está presente em todos os momentos de nossas 

vidas. Essa doação é como uma semente de vida. Vai ajudar a preservar o nosso legal 

musical, na Bahia, produzindo frutos para o Brasil e para o mundo. Somos um só, 

juntos, nessa rede solidária", afirma Carlinhos Brown, Presidente da Associação 

Pracatum.  

Iniciativas locais para auxílio no combate da Covid-19  

O complexo químico tem atuado junto à sociedade e organizou uma ação de apoio à 

caminhoneiros com entrega de um kit com itens básicos de higiene e 

alimentação e um folheto com instruções de como se manter protegido do 

Coronavírus. Além disso, apoiou a ação da Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia (Fieb), em conjunto com outras empresas do Polo Industrial de Camaçari, para 

doação de respiradores para o governo do Estado e ampliação da oferta de 

leitos de UTI exclusivos para pacientes com sintomas graves da Covid-19.  

A Suvinil, marca de tintas decorativas da BASF, doou para o município de Camaçari 

o equivalente a 672 litros de álcool em gel que contou com o auxílio da prefeitura da 

cidade para que o higienizador seja entregue ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para 

Tania Oberding, "a doação reforça o papel essencial da marca nesse momento de 

crise e contribui para que insumos tão necessários como o álcool em gel possam 

auxiliar o Sistema Único de Saúde da nossa região, em um cenário tão sensível como 

o que vivemos", finaliza.  

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: 

http://www.basf.com.br.  
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