
 
 

 

 
 

Comunicado de Imprensa 
4 de abril de 2022 

 
Cooperação para a proteção do clima 
 
A BASF e a Henkel apostam nas matérias-primas renováveis nos 
produtos de consumo da Henkel 
 

• Cerca de 110 000 toneladas de matérias-primas fósseis serão substituídas por matérias-
primas renováveis, utilizando a abordagem de equilíbrio de biomassa certificada da BASF 

• A iniciativa crescerá rapidamente e evitará cerca de 200 000 toneladas de emissões de CO² 
• O projeto reforça o compromisso das duas empresas na criação de um futuro sustentável 

 
Ludwigshafen/Düsseldorf – A BASF e a Henkel unem forças e comprometem-se a substituir as 
matérias-primas fósseis por matérias-primas renováveis na maioria dos produtos na Europa de 
Laundry & Home Care e Beauty Care da Henkel nos próximos quatro anos. Esta parceria surge na 
sequência de um projeto piloto bem-sucedido com a marca de detergentes e limpeza da Henkel Love 
Nature em 2021. Através da cooperação das duas empresas, as 110 000 toneladas de matérias-
primas fósseis serão substituídas por matéria-prima renováveis, utilizando a abordagem de equilíbrio 
de biomassa certificada da BASF. Como resultado, a Henkel reduzirá a sua pegada de carbono e 
alcançará, com as suas marcas principais, uma redução de cerca de 200 000 toneladas de emissões 
de CO² no total. 
 
“Estamos muito satisfeitos em cooperar com a BASF e aumentar significativamente a participação 
de biomassa na nossa cadeia de valor, na qual milhões de pessoas em todo o mundo utilizam os 
nossos produtos, todos os dias”, refere Carsten Knobel, CEO da Henkel. “Para promover um planeta 
regenerativo, devemos transformar o nosso modelo de negócio a nível ambiental. Na Henkel 
tentamos melhorar diariamente os nossos processos e produtos, e é por isso que queremos aposta 
na utilização de matérias-primas renováveis e utilizar os recursos de forma eficiente, para viver num 
mundo neutro em carbono. Integrar a abordagem de equilíbrio de biomassa da BASF na nossa cadeia 
de abastecimento é um marco que nos aproxima um pouco mais do futuro sustentável em que 
queremos viver”. 
 
“Estou muito orgulhoso que a Henkel reconheça os esforços que a BASF está a fazer para fornecer 
produtos com uma pegada de carbono reduzida”, refere Dr. Martin Brudermüller, Presidente do 
Conselho de Administração da BASF. “Estamos também muito felizes em apoiar uma empresa tão 
inovadora e pioneira a disponibilizar aos seus consumidores soluções mais sustentáveis a uma 
escala global. Este projeto destaca o compromisso das nossas empresas na criação de um futuro 
sustentável”. 
 
A substituição de matérias-primas fósseis é possível através da abordagem de equilíbrio de biomassa 
da BASF: são usados recursos renováveis nas primeiras etapas de produção química. A quantidade 
de matéria-prima de base biológica é então alocada a produtos específicos através do método 
certificado. 
 



 
 

 

 
 

A BASF estabeleceu uma cadeia fechada de custódia desde a matéria-prima renovável que utiliza 
até ao produto final. A TÜV Nord, um organismo de certificação independente, apoia a implementação 
prática e confirma, de acordo com o esquema de certificação REDCert2, que a BASF substitui as 
quantidades necessárias de recursos fósseis para o produto de biomassa equilibrada por matérias-
primas renováveis. 
 
Mais informações sobre a abordagem de equilíbrio de biomassa da BASF: 
Abordagem de equilíbrio da biomassa da BASF: Abordagem de equilíbrio da biomassa (basf.com) 
Vídeo explicativo: Equilíbrio da biomassa Aborfafem BASF - YouTube 
 
Sobre a BASF  
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos o sucesso económico com a proteção ambiental e a 
responsabilidade social. Cerca de 110 000 funcionários do Grupo BASF contribuem para o sucesso dos nossos clientes em 
quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. O nosso portefólio compreende seis segmentos: Químicos, 
Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados e Soluções Agrícolas. A BASF gerou 
vendas de 78,6 mil milhões de euros em 2021. As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) 
e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Mais informações em www.basf.com. 
 
Sobre a divisão Care Chemicals da BASF  
A divisão de Care Chemicals da BASF oferece uma ampla gama de ingredientes para o cuidado pessoal, cuidado do lar, 
limpeza industrial e institucional e aplicações técnicas. Somos um fornecedor global líder para a indústria de cosméticos, 
bem como para a indústria de detergentes e produtos de limpeza, e apoiamos os nossos clientes com produtos, soluções 
e conceitos inovadores e sustentáveis. O portefólio de produtos de alto rendimento da divisão inclui tensoativos, 
emulsificantes, polímeros, emolientes, agentes quelantes, ingredientes ativos cosméticos e filtros UV. Temos unidades de 
produção e desenvolvimento em todas as regiões e estamos a expandir a nossa presença nos mercados emergentes. Está 
disponível mais informação online em www.care-chemicals.basf.com. 
  
Sobre a Henkel  
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém posições de liderança 
com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no grande consumo, graças à força das marcas, 
inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos 
da indústria. Nos seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos 
mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. 
Em 2021, a Henkel atingiu um volume de vendas de 20 000 milhões de euros e um lucro operacional depurado de cerca de 
2.700 milhões de euros. A Henkel emprega cerca de 52 000 pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente 
diversificada e unida por uma forte cultura corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. 
Como líder reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e classificações 
internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações DAX.  
Para obter mais informações, visite      www.henkel.pt ou siga as contas oficiais de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica 
 
 
Para mais informações:  
MEDIA CONSULTING 
André Gerson | +351 912 293 131 | andre.gerson@mediaconsulting.pt 
Lúcia Espanhol | +351 910 960 222 | lucia.espanhol@mediaconsulting.pt 


