
BASF reforça a sua posição global na produção de enzimas e 

biotecnologia 

 
 

◼ BASF investirá no Campus Kundl/Schaftenau da Novartis, na Áustria 

◼ O objetivo é garantir o desenvolvimento de um sistema de produção 
mundial de enzimas bacterianas e de produtos biotecnológicos 

A BASF fechou acordo com a Sandoz GmbH, uma subsidiária da Novartis, para 

investir no Campus Kundl/Schaftenau, na Áustria. Este acordo permite à BASF 

desenvolver ainda mais a sua pegada de produção para enzimas e produtos 

biotecnológicos. Ambas as partes concordaram em não divulgar detalhes 

financeiros do acordo. 

"Este investimento é um sinal claro do nosso compromisso com a indústria de 

enzimas e de biotecnologia. A BASF fortalecerá sua posição no mercado, já que 

o Campus Kundl/Schaftenau tem 75 anos de prática de biotecnologia e 

infraestrutura correspondente, incluindo um profundo know-how", explica 

Michael De Marco, vice-presidente de Gestão Global de Negócios para Enzimas 

da BASF. 



"O acordo nos permite expandir a nossa pegada de produção de enzimas em 

detergentes e melhorar ainda mais o nosso portfólio de produtos e a posição de 

liderança no mercado na indústria de Cuidados Domésticos e Industrial & 

Institucional", afirma Soeren Hildebrandt, vice-presidente Sênior de Cuidados 

Domésticos, I&I e Formuladores Industriais da Europa. "Com este passo, 

apoiamos nossos clientes para atender às principais necessidades do mercado, 

como produtos de limpeza com perfis de sustentabilidade superiores e novos 

formatos de produtos, baseados na inovadora tecnologia de enzimas da BASF”. 

"O Tirol é uma localização fundamental para a nossa rede de produção global. 

Os investimentos no Kundl e Schaftenau reforçam o nosso compromisso com a 

região", afirma Steffen Lang, chefe de Operações Técnicas da Novartis e 

membro do Comitê Executivo da Novartis. "Com o futuro desenvolvimento de um 

Life Science Park e o estabelecimento da BASF, um importante agente no 

domínio da biotecnologia, estamos fortalecendo a competência e a capacidade 

de inovação da área”. 

A BASF procura também explorar o potencial de crescimento por meio de um 

envolvimento mais profundo no Campus Kundl/Schaftenau. O início da produção 

está previsto para 2024. 

Sobre a divisão de Nutrição e Saúde da BASF 

A divisão de Nutrição e Saúde da BASF oferece uma ampla gama de produtos e serviços para 

as indústrias de nutrição humana e animal, farmacêutica, de bioenergia e sabor e fragrância. 

Com o nosso portfólio dirigido pela ciência, atendemos clientes em mercados em crescimento 

global para atender às demandas de uma população mundial em expansão. Em conjunto com 

os nossos clientes, desempenhamos um papel ativo na melhoria da nutrição, da saúde e do bem-

estar dos consumidores em todo o mundo. Nossos produtos cumprem os mais altos padrões de 

segurança, regulação e sustentabilidade. A divisão de Nutrição e Saúde da BASF atua na 

Europa, na América do Norte, na América do Sul e na Ásia-Pacífico. Para mais informações, 

acesse www.basf.com. 

Sobre a divisão de Produtos Químicos para Cuidados Pessoais da BASF 

A divisão da BASF de Produtos Químicos para Cuidados Pessoais oferece uma ampla gama de 

ingredientes para cuidados pessoais, higiene, cuidados domiciliares, limpeza industrial e 

institucional e aplicações técnicas. Somos o principal fornecedor global para a indústria de 

cosméticos, assim como a indústria de detergentes e produtos de limpeza, e apoiamos os nossos 

clientes com produtos, soluções e conceitos inovadores e sustentáveis. O portfólio de produtos 

de alto desempenho da divisão inclui surfactantes, emulsificantes, polímeros, emolientes, 

http://www.basf.com/


agentes quelantes, ingredientes ativos cosméticos e filtros UV.  Possuímos unidades de 

produção e desenvolvimento em todas as regiões e estamos expandindo nossa presença nos 

mercados emergentes. Para mais informações, acesse www.care-chemicals.basf.com.     

Sobre a BASF 

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

proteção ambiental e responsabilidade social. Mais de 110.000 funcionários do Grupo BASF 

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

países do mundo. Nosso portfólio está organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados e Soluções Agrícolas. A 

BASF gerou vendas de € 59 bilhões em 2020. As ações da BASF estão listadas na Bolsa de 

Valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Mais informações em www.basf.com. 

Sobre a Novartis 

A Novartis está a reinventando a medicina para melhorar e prolongar a vida das pessoas. Como 

líder global em medicamentos, utilizamos inovações científicas e tecnologias digitais para criar 

tratamentos transformadores em áreas de grande necessidade médica. Com foco na descoberta 

de novos medicamentos, estamos entre as principais empresas do mundo que investem 

consistentemente em pesquisa e desenvolvimento. Os produtos da Novartis alcançam cerca de 

800 milhões de pessoas em todo o mundo e estamos encontrando maneiras inovadoras de 

expandir o acesso aos nossos tratamentos mais recentes. Cerca de 110.000 pessoas de mais 

de 140 nacionalidades trabalham na Novartis em todo o mundo. Saiba mais em 

https://www.novartis.com. 
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Lígia Cerdeira - 11 99879-3473 | 13 99760-3311 

Chaian Raiad - 11 96674-2492  

basfquimicos@maquinacohnwolfe.com  

www.maquinacohnwolfe.com 
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