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BASF é TOP 1 Indústria Química em inovação aberta e cresce no 

ranking geral do TOP 100 Open Corps 2021 

◼ Empresa é classificada como a primeira do setor químico  e conquista o 

4º lugar no ranking geral que reconhece as corporações que mais 

praticaram inovação aberta com startups  

◼ A inovação aberta é trabalhada em diversas frentes e tem promovido 

mudança na cultura empresarial 

A BASF, pelo segundo ano consecutivo, é considerada a empresa a TOP 1 da 

Indústria Química e a 4ª colocada no ranking das TOP 100 Open Corps 2021 que 

reconhece as corporações que mais praticaram inovação aberta com startups no 

Brasil no último ano. Esta é a sexta edição da premiação que, a partir de dados 

gerados pelo próprio mercado, registrou este ano um crescimento de 96% nos 

relacionamentos declarados por corporações e startups. 

“Foi com muito entusiasmo que recebemos a notícia sobre o nosso desempenho 

positivo no ranking criado pela 100 Open Startups, porque reforça como nossa 

jornada em inovação aberta tem sido muito rica e bem-sucedida”, comemora 

Renata Milanese, diretora de Customer Enabling da BASF América do Sul. “Temos 

várias iniciativas em andamento que têm sido fundamentais para o crescimento da 

cultura de inovação aberta na empresa”, afirma. Entre outras atividades, a BASF 

mantém o AgroStart, um programa de aceleração de startups do agronegócio para 
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promover inovação e empreendedorismo no setor; o Suvinil Fora da Lata, programa 

de aceleração que visa cocriar soluções para desafios da marca e alavancar ambos 

os negócios; o reciChain, plataforma baseada em blockchain para escalar soluções 

de economia circular, em parceria com a Fundação Espaço Eco; além da Central 

de Startups, do hub de inovação onono, centro de experiências científicas e digitais 

criado para promover conexões transformadoras entre a BASF os clientes e o 

ecossistema de innovacao aberta. 

“Acreditamos no potencial inovador dos ecossistemas, as novas possibilidades que 

as conexões entre as empresas e as pessoas têm de impulsionar soluções 

disruptivas, com base em economia criativa e tecnologia”, afirma Ornella Nitardi, 

gerente de Inovação Aberta e Ecossistemas Digitais da BASF América do Sul. 

“Essa dinâmica tem promovido uma forte mudança de mindset na empresa e isso 

se revela nos números do ranking das TOP 100 Open Corps: estávamos em 35º 

lugar em 2019, subimos para o 6º em 2020 e, agora, estamos entre as TOP 5, o 

que representa um enorme avanço para todos nós”, comemora. 

Com a inovação aberta, a BASF promove uma conexão maior com seus clientes, 

contribuindo de forma efetiva, com uma nova dinâmica e que vai muito além de 

oferecer produtos ao mercado. O desenvolvimento digital é um grande aliado para 

estreitar a relação com os ecossistemas e tem trazido, cada vez mais, o cliente para 

o centro de todas as ações da empresa. 

 

Sobre a BASF no Brasil 

A BASF, empresa alemã e líder mundial na área Química, comemora em 2021, 110 anos de 

presença no Brasil. Ao longo desse período, a empresa tem investido em produtos e soluções para 

os diferentes segmentos da indústria brasileira, ressaltando a sustentabilidade e a inovação como 

temas transversais e considerados chave para o sucesso da companhia. Do total de mais de 110 

mil colaboradores da BASF no mundo, 5.850 deles na América do Sul, sendo 5.850 colaboradores 

América do Sul e 4.215 no Brasil - todos atuam com o propósito de criar química para um futuro 

sustentável, em um ambiente inclusivo, aberto e criativo, que preza por uma cultura de respeito e 

diversidade.  

Com oito unidades fabris no Brasil, a BASF tem como compromisso uma atuação responsável em 

parceria com clientes e com as comunidades onde está inserida. O portfólio da empresa está 

organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de 

Superfície, Nutrição & Cuidados e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de € 59 bilhões em 

2020 e investiu cerca de € 2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e soluções 

www.basf.com.br. 
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Sobre a 100 Open Startups 

A 100 Open Startups é a plataforma de open innovation pioneira e líder na América Latina, que tem 

como missão transformar o mercado e a sociedade a partir da inovação pela colaboração entre 

empresas e startups. Desde 2008, organiza a Open Innovation Week - Oiweek, comunidade que 

reúne mais de 150 mil profissionais e, desde 2016, publica o Ranking 100 Open Startups, que 

monitora a evolução da prática da inovação aberta e premia as empresas e startups líderes. A 

plataforma digital já facilitou mais de 1 milhão de interações que resultaram no registro de mais de 

39 mil acordos de open innovation e R$ 2 bilhões em contratos entre startups e corporações. 

Atualmente, são 18.300 startups e 3.600 corporações participantes da plataforma. 
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