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Desafios e
Oportunidades

esta vez não dá para fa-

Dlar de economia, supply 

chayn, meritocracia, ou 

algum outro tema que a gente já falou a-

qui, sem abordar a vertente da educação, 

um fator primordial para o crescimento do 

povo brasileiro como um todo.

 O destino do nosso país está nas 

mãos da juventude que precisa ser bem 

preparada para o futuro. A crítica não é 

apenas com relação ao acesso à educa-

ção, uma vez que esse índice cresceu 

nas últimas décadas, mas também com 

relação à qualidade do ensino ofertado, 

especialmente na educação de base.

 O relatório da Organização para 

C o o p e ra ç ã o  e  D e s e nvo lv i m e nto 

Econômico (OCDE), referente aos gastos 

do Brasil com educação, revelou a 

tendência do país de investir mais no 

ensino superior do que no ensino 

fundamental. Esse problema bastante 

conhecido me faz relembrar o diferencial 

da reconstrução impressionante do 

Japão, uma das nações mais importantes 

do mundo na atualidade.

 O principal e grande legado do 

crescimento japonês após a Segunda 

Guerra Mundial é que tudo é possível 

quando se investe na base de um sistema 

educac iona l .  Afina l ,  pa ra  fo rmar 

p rofiss iona is  técn icos  a l tamente 

qualificados e pesquisadores com senso 

crítico, é preciso olhar primordialmente 

para a base da pirâmide educacional, 

depois para o topo. Nesse sentido, basta 

compará-lo com o ensino do Brasil para 

identificarmos a deficiência da formação 

brasileira, que aponta para os desafios 

gigantescos que os próximos governos 

terão de enfrentar.

 Em resposta à enquete “Que 

Brasil você quer para o futuro?”, eu res-

ponderia: um país onde as políticas públi-

cas em educação sejam prioridades para 

o desenvolvimento da nação, pois os ou-

tros anseios – igualdade, bem-estar so-

cial, crescimento econômico – depen-

dem dessa importante alavanca e ainda 

estamos muitos distantes de poder afir-

mar que a educação é prioridade no 

Brasil.

 Mas e se eu te perguntasse: o 

que nós brasileiros podemos fazer para 

construir o futuro do nosso país? O Brasil 

que temos é o Brasil que queremos? É 

nesta fase de eleições presidenciais que 

devemos pensar e repensar, assim como 

é nas urnas que devemos reivindicar os 

nossos direitos, como os de investimen-

tos públicos eficientes em educação.

 E nós empreendedores, como 

podemos contribuir para que a educação 

se desenvolva cada vez mais? É possível 

darmos suporte às instituições educacio-

nais e possibilitar uma maior competitivi-

dade do nosso país nesse mundo 

globalizado?

 Diante dessas questões e de sua 

responsabilidade social, a Associação 

Comercial e Empresarial de Guaratin-

guetá definiu o tema da próxima edição 

do Meeting Empresarial – “A Educação 

como alavanca para o crescimento 

industrial: Desafios e Oportunidades” – 

com o objetivo de promover o networking 

entre empresas e instituições de ensino, e 

o desenvolvimento da sociedade.

 A sexta edição do Encontro das 

Indústrias de Guaratinguetá e Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba 

acontecerá no dia 6 de junho, a partir das 

18h, no Complexo Químico da BASF, em 

Guaratinguetá, reunindo profissionais do 

segmento industrial e representantes de 

instituições educacionais.

 Na oportunidade convidamos 

você para partilhar suas ideias e experi-

ências conosco. Mais informações sobre 

o meeting podem ser obtidas através dos 

telefones (12) 3128-2200 / 3128-2205.
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Complexo Químico da BASF em Guaratinguetá
opera em linha com desenvolvimento sustentável

om 11 fábricas e capa-

Ccidade de produção de 

340 mil toneladas por 

ano, o Complexo Químico de Gua-

ratinguetá é o maior da BASF na América 

do Sul. Mais do que foco em pro-

dutividade e qualidade, opera em linha 

com a estratégia de sustentabilidade 

da BASF com o uso eficiente dos recur-

sos naturais, projetos socioambientais e 

diálogo. Desta forma, contribui para o 

desenvolvimento do município de Gua-

ratinguetá, onde está presente há quase 

60 anos.

 O consumo consciente da água 

é um exemplo de uso eficiente dos 

recursos naturais. Entre 2002 e 2017, o 

Complexo Químico reduziu em 80%.

 “A utilização responsável de re-

cursos naturais é de extrema importância 

para a BASF, não somente pelo impacto 

ao meio ambiente e para a humanidade, 

mas também para a sustentabilidade dos 

negócios”, comenta Patrick Silva, Diretor 

do Complexo Químico de Guaratinguetá 

e de Infraestrutura da BASF para América 

do Sul.

 A BASF também contribui para 

melhorar o abastecimento de água na 

cidade, ao apoiar a realização do 

Programa Produtor de Água, desde 2010. 

A iniciativa, foi o primeiro modelo de 

pagamento por serviços ambientais – 

PSA – no Estado de São Paulo. O alvo da 

ação são os agricultores em cujas 

propriedades existem nascentes que 

contribuem para ampliar o volume de 

água do Ribeirão Guaratin-

guetá, responsável pelo 

abastecimento de 90% da 

cidade. Foram realizadas 

práticas e manejos de con-

servação do solo , de recu-

peraçào de matas ciliares e 

de proteção dos remanes-

centes de vegetaçõa nativa 

e nascentes.

 Uma outra ação ambi-

ental cujo impacto extrapo-

la os muros da empresa é o 

Programa de Educação e 

Conservação Ambiental 

Mata Viva. Uma das verten-

de do projeto é o plantio de 

mudas na mata ciliar do Rio Paraíba do 

Sul. “Desde 1984, o Mata Viva® já 

reflorestou mais de 260 mil mudas na 

mata ciliar ao longo de quatro quilôme-

tros na margem direita do rio. Hoje é con-

siderada a maior área verde urbana do 

município de Guaratinguetá.“, diz Patrick.

 A segunda vertente é a educa-

ção ambiental que acontece na rede mu-

nicipal de ensino com o programa „Atlas 

Ambiental“ que capacitou professores e 

disponibilizou metodologia para aborda-

gem de conteúdo de ciências, ambiental, 

geografia e história.

 “Eficiência energética também 

está na pauta de atuação da BASF, que 

conta com a iniciativa Triple E – Excelên-

cia em Eficiência Energética, cujo intuito é 

aumentar a competitividade da BASF por 

meio de melhoria na eficiência energética 

e sustentabilidade dos custos de energia, 

bem como mitigar os impactos ambien-

tais.

 Os resultados esperados com a 

aplicação das iniciativas do Triple E no 

Complexo Químico de Guaratinguetá, são 

a redução da emissão de gases (CO2eq) 

em 3.070 toneladas/ano, redução no 

consumo de energia 19,3 mil MWh/ano e 

redução de custos em R$ 9,0 milhões.

 Após ser a primeira indústria 

química no Brasil a receber a certificação 

internacional ISO 50001 de Sistema de 

Gestão de Energias para três plantas em 

2017, agora a BASF recebe a mesma 

certificação para todas as unidades 

produtivas do Complexo Químico de 

Guaratinguetá, incluindo as áreas de 

infraestrutura e logística.

Engajamento social

 A BASF possui uma estratégia de 

engajamento socia l com foco na 

identificação e mitigação de riscos e de 

oportunidades de desenvolvimento da 

soc iedade  e  da  empresa  com a 

implementação de projetos socioambi-

entais e de valor compartilhado. Nesta 

l inha ,  são apoiados pro jetos que 

envolvam as seguintes prioridades de 

impacto social: Educação científica e 

ambiental; Empregabilidade; e Proteção 

dos recursos naturais.

 No Complexo Químico de Gua-

ratinguetá, entre os projetos selecionados 

em edital, que serão apoiados em 2018, 

estão Robótica Educacional, da OSCIP 

Rever Juntos e Universidade Estadual 

Paulista; Programa Experimento, da 

Fundação Siemens; e Mobil ização 

Socioambiental O Verde e Azul no Vale - 

Caminhos da Mata Atlântica, da OSCIP 

Corredor Ecológico. Juntos devem 

impactar 12 mil pessoas, sendo que delas 

4.500 são estudantes no município de 

Guaratinguetá.

 A fim de fortalecer o relaciona-

mento com o público da região, o com-

plexo ainda conta com o Conselho Comu-

nitário Consultivo (CCC). Juntamente com 

a comunidade, são analisados temas de 

Saúde, Segurança e Meio ambiente, com 

patrocínio a projetos comunitários. Para 

analisar e acompanhar os resultados das 

iniciativas a empresa conta com uma go-

vernança que tem como base uma co-

missão local de sustentabilidade, que 

também está constituída em Guara-

tinguetá.

 Desta forma a BASF combina 

prosperidade e sustentabilidade, assegu-

rando que desenvolvimento econômico, 

responsabilidade social e proteção 

ambiental caminhem lado a lado.

Comunicação Corporativa
BASF SA

Patrick Silva em sua palestra sobre as atividades 
sociais da empresa na câmara de Guaratinguetá
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Educação e engajamento dentro das indústrias

O ano de 2018 reserva 

muitas surpresas para o 

segmento industrial. Em 

junho acontece a 6ª edição do Meeting 

Empresarial, dia 6 (quarta-feira), das 18h 

às 22h. O Complexo Químico da BASF 

Guaratinguetá abre as portas mais uma 

vez para a realização deste audacioso 

e importante evento promovido pela 

Associação Comercia l e 

Empresarial de Guaratinguetá 

(ACEG).

 A proposta deste ano 

é abordar a Educação dentro 

das empresas,  apontada 

como primeiro elemento para 

desenvolver uma instituição, 

visto que é a base para uma 

construção individual e co-

letiva de ideias. Com o tema “A 

Educação como alavanca 

para o crescimento industrial: 

Desafios e Oportunidades”, 

a iniciativa pretende atrair 

150 pessoas do segmento 

industr ial ou áreas afins, 

dentre elas engenheiros, 

diretores, gestores, empreendedores e 

proprietários.

 Para o presidente da ACEG, 

Ricardo Teberga, o tema principal surgiu 

nos preparativos do evento, pois foi 

observada a urgência em proporcionar 

discussões sobre educação dentro das 

indústrias, principalmente para os novos 

colaboradores dessas empresas. “Já 

sabemos que a educação é indispensável 

para o desenvolvimento de pessoas e de 

seus resultados dentro das indústrias e é 

através dela que chegam as inovações, 

possibilitando o avanço da sociedade e da 

tecnologia”.

 Nosso objetivo principal é pro-

mover o desenvolvimento socioeconô-

mico da cidade e região neste Encontro 

das Indústrias de Guaratinguetá e Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, além 

de propor discussões sobre os rumos, os 

meios, as necessidades e as tendências 

de cada momento para o segmento 

industrial. Para isso, escolhemos com 

dedicação os parceiros para formar os 

elos desta corrente educativa, como a 

BASF, Sicredi, Vale Shop TV da Band, 

Sebrae, Senac e a Rádio Metropolitana.

 Segundo o diretor de infraes-

trutura da BASF para a América do Sul e 

do Complexo Químico em Guaratinguetá, 

Patrick Marcelino da Silva, o projeto 

carrega um pouco da essência da 

companhia que “acredita que o diálogo, a 

troca de experiências e a construção de 

redes de relacionamento são funda-

mentais para os negócios. São prin-

cípios para a nossa atuação. Por isso, a 

BASF tem muito orgulho em acolher 

iniciativas como esta que nos colocam 

numa posição de aprendizagem con-

tínua”.

 Nesta linha de aprendizagem, os 

participantes poderão discutir 

sobre alguns outros temas 

como educação corporativa, 

capacitação nas indústrias e 

políticas públicas. Será uma 

noite de grandes conheci-

mentos e experiências com-

partilhadas.

 Patrick Silva segue o 

pensamento de Teberga  e 

afirma que “a educação é a 

base do desenvolvimen-

to humano. Investir em e-

ducação significa acreditar 

que as pessoas podem e 

merecem melhorar e ocupar 

m e l h o r e s  e s p a ç o s  n a s 

empresas e na sociedade. 

Quando tratamos do tema educação em 

um ambiente de negócios, como será o 

6º Meeting Empresar ial ,  estamos 

sinalizando a urgência e a importância de 

cada vez mais buscarmos direcionar 

nossos recursos públicos e privados para 

o desenvolvimento do nosso principal 

capital social: nossos profissionais. As 

instituições e especialistas convidados 

são de renome nacional e têm trabalhos 

importantes na área”.

 Segundo Teberga, com um 

público fiel já acolhido em edições 

anteriores, sua expectativa para este ano 

é a melhor possível, pois “todos estão 

interessados, muitos empresários, 

inclusive. Expectativa de sucesso. Só va-

mos avançar com a Educação”.

 “Minha expectativa é que todos 

possam identificar novas oportunidades 

para nossos negócios e, se possível, si-

nergias para atuarmos juntos. Nossas por-

tas estão e estarão sempre abertas para 

eventos como este que trazem retorno 

para toda a sociedade”, espera Silva.

 Entre suas reflexões para o 

Meeting, durante e após sua realização, o 

presidente Teberga conclui que a 

educação  também leva as pessoas à 

felicidade.

       Minha expectativa é que 
todos possam identificar novas 

oportunidades para nossos 
negócios e, se possível, sinergias 

para atuarmos juntos. Nossas 
portas estão e estarão sempre 

abertas para eventos como este 
que trazem retorno para toda 

a sociedade

Patrick Marcelino da Silva
Diretor de infraestrutura da BASF 

para a América do Sul e do Complexo 
Químico em Guaratinguetá

Imagens ilustrativas do 5º Meeting 2016
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Farmácia de Manipulação

PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE QUALIDADE, 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO E 

ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO.



Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho
 Consulte-nos!
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- PPRA   -  PCMSO
- LTCAT  -  PCMAT
- CIPA     - PPP
- Curso de Nrs
- Risco Ambiental

COMPLEMENTARES
- Audiometria
- Espirometria
- Eletrocardiograma
- Eletroencefalograma
- Acuidade Visual (Escala Optométrica)

- Exames Laboratoriais
- Radiológicos de Tórax/Coluna
- Psicológico

- Admissional
- Demissional
- Periódico
- Retorno ao Trabalho
- Mudança de Função
- Avaliação
  

EXAMES DE SAÚDE

Rua Coronel Pires Barbosa, 475
Campo do Galvão - Guara�nguetá/SP

contato@drmaro�a.com.br
sesmt@drmaro�a.com.br
financeiro@drmaro�a.com.br

Emails: Tel. (12) 3133.3631



Clínica Exclusiva de Vacinas

Av. Presidente Vargas, 135 - 2º andar - Sala 21 - Vila Paraíba
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Vacinação é 
a forma mais 

segura e eficaz
 de prevenir 

doenças graves e 
suas complicações
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Todos os destinos em um só lugar.
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