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Como é possível agregar ainda mais valor

Conclusão
Seguiremos criando química

A BASF segue firme em seu propósito

de “criar química para um futuro

sustentável”, inovando e buscando

oportunidade todos os dias para seus

clientes e para a sociedade.

Suportados pelos pilares de inovação,

operações, portfólio, sustentabilidade,

pessoas e digitalização, estamos de

maneira eficiente, posicionando o cliente

no centro de nossas decisões.
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1 Um pouco sobre a BASF
Criando química desde 1865
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BASF
no seu 
dia-a-dia
Ela está 
onde você 
nem imagina

TRAVESSEIRO

TECIDO 
(elasticidade, 
antialérgico e 
antidobra)

TÊNIS

AZUL DO 
JEANS 

TINTAS 
SUVINIL

OLED’S

SHAMPOO

MAQUIAGEM

FILTRO SOLAR

CREMES

PERFUME

ISOLANTE 
TÉRMICO PARA 
CONSTRUÇÕES

PROTEÇÃO 
DE CULTIVOS

PINTURA 
AUTOMOTIVA

PRODUTOS 
DE LIMPEZANUTRIÇÃO HUMANA

AGENTES FILTRANTES 
PARA CERVEJA

NUTRIÇÃO ANIMAL

REVESTIMENTO PARA 
REFRIGERADORES
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BASF – América do Sul

|  Optionale Zusatzinformationen5

* including Chemetall, Wintershall and BASF Services Americas

Cerca de

6.200* colaboradores
na região

Mais de

4.000 colaboradores
no Brasil

17 sites produtivos na região

9 deles são no Brasil

Total Net Sales 2020:

€3.4 billion

€2.7 billion in Brazil

São Paulo

(Brazil)

Bogotá

(Colombia)

Santiago

(Chile)
Buenos Aires

(Argentina)
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2 Ampliação de portfólio
Conceitos e propriedades
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Ampliação de portfólio

◼ No início de 2020, a BASF concluiu a aquisição do negócio de poliamida da Solvay:

❑Capacidade ampliada de plásticos de engenharia permite soluções inovadoras;

❑Melhor acesso aos mercados de crescimento na Ásia e nas Américas;

❑ Integração vertical consolidada cobre toda a cadeia de valor da poliamida 6.6.

26.04.20217

Ultramid®Ultramid®
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Por que “Kit Cadeira”?

◼ Somos o único fornecedor capaz de fornecer

praticamente 100% de toda a gama de

materiais presentes em cadeiras de escritório e

de uso doméstico.

◼ Na BASF, você encontra, em um único

fornecedor, todo o suporte técnico para o

desenvolvimento de suas cadeiras.

26.04.20218

PA6
GF30

PA6.6 ou PA6
GF30

Sistemas 

de PU

TPU ou PA

TPU

Cellasto ®

POM



Internal

Produção local de sistemas de poliuretanos e poliamidas
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◼ Sistemas de poliuretano: produção em site de Guaratinguetá

❑Poliuretano é o produto da reação entre o poliol e o isocianato;

❑Ambos os componentes são produzidos e fornecidos localmente;

❑Uma das principais linhas de poliuretanos para o mercado de 

móveis e a linha Elastoflex®

◼ Poliamidas (PA66 / PA6): produção no site do Batistini (SBC)

❑A Poliamida é um polímero termoplástico;

❑Trata-se de um material extremamente versátil que existe em 

grande variedade dependendo de sua composição polimérica;

❑A linha BASF de poliamidas tem a marca Ultramid®

Planta da BASF em Guaratinguetá-SP

Planta da BASF no Demarchi-SP
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Sistemas de poliuretano: Elastoflex®
Principais grades

LIGHT
Elastoflex® BR 27540 R 

➢ 40 g/L

➢ Leveza e qualidade

➢ Propriedades que 

garantem 

durabilidade

FIRE RESISTANCE
Elastoflex® FL 4855

➢ 45 g/L

➢ Alta resiliência (HR)

➢ Toque aveludado

➢ Velocidade queima = 0

HIGH STRENGHT 
Elastoflex® BR W 5165/150

EASY PROCESS
Elastoflex® BR W 5512/106

➢ 50 g/L

➢ Fácil processamento

➢ Tempo de cura 

otimizado

➢ Não é necessário 

calandrar

➢ 45 g/L

➢ Ampla gama de durezas 

através da variação do 

índice

➢ Diversas aplicações, 

liberdade e autonomia 

de design
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Poliamidas - Ultramid® 
Conceitos e propriedades
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3 Soluções inovadoras
Um novo olhar para o mercado de cadeiras
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Reflexos da pandemia: um novo olhar para a casa
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Fonte: ISTO É - https://istoe.com.br/sucessos-da-quarentena/ZZ

Fonte: Valor Investe - https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-

variavel/empresas/noticia/2020/07/03/com-quarentena-vendas-de-itens-de-home-office-explodem.ghtml

◼ Com a quarentena, passamos a desejar

trabalhar em um ambiente confortável e

prático;

◼ “No Mercado Livre, marketplace que

reúne vários vendedores em um mesmo

site, de março a junho de 2020 a venda

de cadeiras de escritório cresceu

1.362% em relação ao mesmo período

do ano anterior.”

Cadeiras caseiras passam a ter perfil profissional: alta performance!
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Elastoflex®: leveza e qualidade

❑ Maior durabilidade: DPC até 40% menor do que espumas do mercado

❑ Variedade de aplicaçõesLIGHT

Elastoflex® BR 27540 R

LightMercado

Deformação Permanente a Compressão

Maior

Menor

Padrão



Internal

26.04.202115

Elastoflex®: melhor processabilidade

❑ Fácil processabilidade

❑ Massa otimizada

❑ Tempo de cura otimizado

❑ Maior segurança ao operador

❑ Não é necessário quebrar células

EASY 

PROCESS 

Elastoflex® BR W 

5512/106
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Elastoflex®: maior resistência mecânica

❑ Excelentes propriedades mecânicas

❑ Aumento da dureza através da variação de índice

❑ Perfeito para uma alta gama de aplicações

HIGH 

STRENGHT

Elastoflex® BR W 

5165/150
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Elastoflex®: requisitos especiais

❑ Possibilidade de atendimento a requisitos e normas específicas;

❑ Toque primoroso;

❑ Espuma V0.

FIRE 

RESISTANCE

Elastoflex® FL 4855
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Aplicação de poliamidas no mercado de cadeiras
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>PA6 GF 30<

>PA 6<

>PA66 OU 6 GF 30 <

BASE

ENCONSTO

RODÍZIO

◼ As propriedades físicas da poliamida

possibilitam a utilização das mesmas em

boa parte dos componentes estruturais no

mercado de cadeiras de escritório.
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Aplicação de poliamidas no mercado de cadeiras
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BASE

ENCONSTORODÍZIO

Ultramid®

◼ Na BASF, trabalhamos com soluções em poliamidas 6 e poliamidas 6.6

com ou sem a presença de fibra de vidro;

◼ Trabalhamos, também, com grades industriais, pigmentados e não

pigmentados;

◼ Produção local e materiais com especificações de alta qualidade;

◼ Assistência técnica especializada e disponível para atendimento

presencial e remoto.
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4 Mais oportunidades
Como é possível agregar ainda mais valor
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◼ Nossa força no mercado de cadeiras também vai além dos produtos apresentados:

❑ Ultraform®: trata-se do poliacetal co-polimérico da BASF;

❑ Elastollan®: marca BASF de TPU (poliuretano termoplástico).

Outras soluções para desenvolvimento conjunto

26.04.202121

Benefícios:

- Material autolubrificante

- Baixa emissão de voláteis

- Fácil processabilidade

Benefícios:

- Resistente a risco e rasgo

- Toque suave (emborrachado)

- Alta resistência à abrasão

- Boa resistência química

- Alta aderência

- Redução de ruído
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Outras soluções para desenvolvimento conjunto
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❑ Cellasto®: é a marca BASF um componente feito de poliuretano elastômero celular;

Benefícios:

- Elasticidade

- Resistência à impacto

- Resiliência

- Conjunto de baixa compressão

Utilizado como um sistema 

multifuncional para ajustar a 

posição do assento e do encosto 

como batente e em molas de 

pressão a gás com altura ajustável.

❑ Ultrasim®: é um versátil e flexível CAE (Engenharia assistida por computador), uma tecnologia que

permite aprofundar-se em cálculos de componentes utilizando plásticos BASF. Dessa forma, podemos

apoiar nossos clientes desde o início dos projetos de design.

Benefícios

- Materiais de performance BASF

- Simulação de fadiga;

- Simulação de fluxo de injeção;

- Amplo “data center” de materiais.
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5 Conclusão
Seguiremos criando química para um 

futuro sustentável
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Conclusão
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❑ BASF traz produção local de sistemas em poliuretanos

e poliamidas;

❑ Suporte técnico ao desenvolvimento: start de

operação, otimização de massa e consumo, assistência

local para processo de espumação e injeção plástica;

❑ Maior e mais completo portfólio de plásticos de

engenharia;

❑ Pioneirismo na utilização de soluções inovadoras no

mercado de cadeiras;

❑ Pacote total de soluções tanto para quem deseja se

desenvolver ou se verticalizar no mercado de

cadeiras!

Nós combinamos 

sucesso econômico, 

responsabilidade
social e proteção
ambiental.
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Luiz Roxo
Desenvolvimento e Assistência Técnica – Consumer

Materiais de Performance

Phone: 11 2349-2605 

Mobile: 11 9 9658-4536

E-Mail: luiz.roxo@basf.com
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Contatos técnicos e comerciais

Pâmela Bellini
Desenvolvimento e Assistência Técnica – Appliances & Furniture

Materiais de Performance

Phone: 11 2349-1535 

Mobile: 11 9 7362-0022

E-Mail: pamela.bellini@basf.com

Lucas Quintanilha
Coordenador de Negócios – Appliances & Furniture

Materiais de Performance

Phone: 11 2039-3066 

Mobile: 11 9 7514-8889

E-Mail: lucas.quintanilha@basf.com
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