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Nossa história de engajamento social

• Quando a BASF foi fundada em 1865, a
companhia voluntariamente prestava
serviços sociais aos seus funcionários.
• Atividades voltadas para educação e cultura
logo integraram o compromisso da BASF,
mesmo fora do ambiente de trabalho.
• Atualmente o engajamento social da BASF
se dá por meio de atividades sem fins
lucrativos e também projetos que
incorporam os negócios
• A BASF investe ~50 Mil € anualmente
(Ø 2010-2015) em atividades* de cidadania
corporativa.
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Um dos objetivos da nossa estratégia de
engajamento social é contribuir para os ODSs*

Os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas (UN SDGs)
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*ODSs = Objetivos do desenvolvimento sustentável

Contribuímos com nossos projetos sem fins
lucrativos e também com os direcionados para
o negócio
Duas abordagens
Cidadania Corporativa





Doações
Engajamento com comunidades
vizinhas
Voluntariado
Patrocínios
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Projetos orientados para os negócios

Contribuição conjunta
Melhorando a qualidade de
vida…
… para pessoas
que estão
localizadas
próximas ao nossos
sites

… para pessoas em
situação de
vulnerabilidade
social ao redor do
mundo

Valor Compartilhado em poucas
palavras…
Exemplos
Potencial de
Negócios

Impacto Social

 + Vendas
 - Custos
 - Risco na
cadeia

Exemplos

 Empregabilidade
 Nutrição
 Acesso à agua e esgoto
 Melhores condições de
vida

Exemplos
Modelo de
Negócios
Inovadores

 Parceria Público Privada
 Negócios Sociais
 Abordagem inovadora com
clientes e fornecedores
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Capacitação de Pintores – Projeto Vitrine Suvinil

Impacto
Social
- Baixo nível educacional e de
capacitação;
- Alto risco de acidentes;
- Discrepância entre os avanços
tecnológicos e a competência da
força de trabalho.
- Qualificação de 2.500
profissionais em três anos e
melhorar a qualidade de
serviço prestado ao
consumidor

Potencial de
Negócio
- Consumidores deixam de
pintar porque não possuem um
professional de confiança tanto
na parte professional como na
integridade

- Aumento da recomendação
da marca e preferencia pelo
produto Suvinil.
- Potencial de aumento de
vendas .

6

Desenvolvimento de pintores e melhores condições de
trabalho para colocá-los em contato com os consumidores.

Modelo de
Negócio
Inovador
- Parceria com SENAI
FEE, ABRAFATI e Tigre.

- Inclusão de profissionais
qualificados no aplicativo
- Acesso aos diferentes públicos
pelo treinamento a distância

Visite:
http://www.vitrinesuvinil.com.br/

+ de 1000 Impactados Diretamente

+ de 3000 Impactados Indiretamente
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Exemplos de Starting Ventures
Projeto no Perú - Every Potato Counts

Impacto
Social



Desafio: Pequenos
produtores de batata que
vivem em situação de
vulnerabilidade social e
produzem em escala de
subsistência

 Benefícios: Aumento da
renda mensal de 200*
famílias
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Novas
abordagens
de negócios

Valor para o
negócio



Baixa produtividade das
safras e alta volatividade nos
preços

 Aumento de 20% no
rendimento da produção e
na qualidade



Parcerias: BASF, governos
locais, ONGs e parceiros
da cadeia de valor

 200* produtores ganham
conhecimento e experiência
em técnicas mais eficazes

