
Uma nova
mentalidade
A Basf quer fazer com que funcionários
em todas as áreas conheçam o impacto
ambiental e social de seu trabalho
Beatriz Marques Dias

A
SUBSIDIÁRIA BRASILEIRA
da Basf, uma das maio-
res empresas químicas
do mundo, tem um gran-
de desafio para os pró-
ximos anos: implemen-
tar um sistema batizado

de matriz de sustentabilidade que irá
permitir a cada funcionário identificar
os impactos ambientais, econômicos e
sociais de seu trabalho. O pontapé ini-
cial foi dado em maio de 2006, quando
74% dos executivos passaram por um
treinamento sobre a matriz. "O Brasil
é piloto na adoção do sistema e, se ti-
vermos sucesso aqui, ele poderá ser im-
plementado mundialmente", diz Ana
Lúcia Suzuki, coordenadora de respon-
sabilidade social da Basf. A iniciativa
pretende transformar os funcionários
em catalisadores da estratégia da em-
presa, capazes de sugerir novos proje-
tos e propor indicadores para que os
processos sejam gerenciados com a vi-
são da sustentabilidade.

Ainda há um longo caminho até que
as ações sociais e ambientais da Basf
estejam completamente integradas ao
negócio. Mas o processo está evoluin-
do rapidamente. O Projeto PET é um
exemplo. Por meio dele, a Basf usa em-
balagens PET descartadas no lixo para
produzir esmaltes e vernizes da marca
Suvinil. O uso de PETs minimiza o em-
prego de matérias-primas derivadas do
petróleo e garante uma diminuição de
40% na quantidade de água utilizada no

processo convencional de produção de
resinas. Em 2005, isso gerou uma eco-
nomia de 3 milhões de reais para a em-
presa. Desde o início do projeto, a Basf
já retirou mais de 180 milhões de gar-
rafas PET do meio ambiente — mate-
rial que leva centenas de anos para se
decompor na natureza. Em 2006, apro-
ximadamente 60 milhões de unidades
de PET deixaram de ser enviadas a ater-
ros sanitários, rios e esgotos. A inicia-
tiva também gerou cerca de 600 empregos
indiretos para pessoas de baixa renda que
coletam as garrafas. "Além de produzir
resultados sociais e ambientais, o proces-
so ainda melhora a qualidade do produ-
to", diz Rolf-Dieter
Acker, presidente da
Basf América do Sul.

A companhia tam-
bém desenvolveu uma
metodologia e indica-
dores próprios para a
análise da ecoeficiên-
cia. Uma planilha cha-
mada ECO-T faz a
comparação entre os
processos e o ciclo de
vida dos produtos, com
a finalidade de avaliar
o grau de atendimen-
to a quesitos econômi-
cos, sociais e ambien-
tais — desde a extra-
ção de matérias-pri-
mas até a destinação
pós-uso. "Caso as aná-
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lises revelem um desequilíbrio entre es-
ses aspectos, pesquisamos alternativas
até que a idéia se mostre viável em to-
dos os sentidos", afirma Rui Goerck,
vice-presidente da Basf. Para avançar
na disseminação do conceito, a multi-
nacional também precisou ajudar ou-
tras empresas a se profissionalizar. Com
o projeto Elo do Futuro, por exemplo,

Fábrica de a Basf levou co-
tintas Suvinil: nhecimentos sobre
PET usado como sucessão e negó-

matéria-prima cios para aproxi-

grandes lojistas do
setor de materiais de construção — mui-
tos dos quais são empresas familiares.
"Tivemos a oportunidade de conhecer
casos de sucesso e tratar de desafios co-
muns a todos", diz Osmar Oliveira de
Araújo, gerente administrativo e finan-
ceiro da Dismel, revendedora da Tintas
Suvinil em Salvador.

A atuação responsável da Basf tam-
bém se dá por meio da Fundação Espa-
ço Eco, organização que realiza análises
e dissemina conhecimentos sobre ecoe-
ficiência para outras empresas, como
Braskem e Alcoa. Em 2005, a Basf in-
vestiu cerca de 1,7 milhão de reais na
fundação, que tem agora o desafio de
desenvolver um selo de ecoeficiência.
O programa de destinação final de em-
balagens vazias de defensivos agrícolas
— executado em parceria com o Inpev,
organização não-governamental manti-
da por fabricantes do setor — é outra
iniciativa voltada para a preservação do
meio ambiente. A expec-
tativa é que, até o final
de 2006, sejam recolhi-
das quase 20 000 tone-
ladas de embalagens va-
zias no campo, em locais
muitas vezes de acesso di-
fícil. "Já recolhemos 84%
do total de embalagens
de agrotóxicos fabri-
cadas no Brasil, um re-
corde mundial", afirma
João César Rando, pre-
sidente do Inpev.

Temos processos que dão
resultados ambientais e sociais,

além de melhorar a
qualidade do produto

Rolf-Dieter Acker — presidente da Basf

Ficha técnica

Com essas práticas, a Basf espera ge-
renciar melhor seus processos, ava-

liar seus riscos e aumentar a efi-
ciência do negócio. "Com o

tempo, nenhum funcioná-
rio precisará de ferramen-
tas para medir o impacto
de suas ações do ponto
de vista da sustentabili-
dade", diz Ana Lúcia
Suzuki. "A compreen-
são será automática." A
Basf estima que até
2008 todos os funcio-
nários estejam aptos a
medir o impacto das ati-
vidades que desenvol-
vem. O plano é transfor-

mar o conhecimento sobre
desenvolvimento sustentá-

vel num pré-requisito para
trabalhar na empresa. •
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