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BASF nomeada pela 14ª vez Fornecedora do Ano pela General 

Motors  

 

A BASF foi nomeada pela General Motors (GM), globalmente, Fornecedora do Ano 

de 2018, pela décima quarta vez, desde 2002. O prêmio é concedido aos 

fornecedores que se diferenciam por atingir métricas de performance em termos de 

qualidade, execução, inovação e custo total da empresa. 

“Nosso nível de exigência para com os fornecedores é alto”, afirma Steve Kiefer, 

vice-presidente sênior de Compras Globais e Cadeia de Suprimentos da GM. "Eles 

superaram, indo além, entregando as inovações e qualidade que nos ajudarão a 

conquistar clientes para toda a vida”, considera. Os vencedores do prêmio são 

empresas que fornecem produtos e serviços para a General Motors nas áreas de 

componentes para veículos, cadeia de suprimentos e logística, atendimento ao 

cliente e pós-venda e serviços indiretos. 

Com sua ampla gama de soluções em cores, processos de pintura modernos, 

avanços nas tecnologias de plásticos de engenharia e poliuretano, a BASF ajuda a 

GM a melhorar a produtividade e o desempenho ambiental. A divisão de Tintas da 

BASF disponibiliza para a GM seu processo de pintura integrado, que economiza 

tempo e recursos, fornecendo tecnologias avançadas de pintura para muitas 

plantas da GM. 

“Este prêmio é o resultado do foco no cliente em toda organização. Nosso 

relacionamento comercial com a GM está baseado em inovação, performance e 
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melhoria contínua da experiência do cliente”, afirma Dirk Bremm, presidente global 

da divisão de Tintas da BASF. 

Sobre a Divisão de Tintas da BASF 

 
A divisão de Tintas da BASF é especialista mundial no desenvolvimento, produção e 

comercialização de uma vasta gama de produtos de alta qualidade para revestimentos automotivos 

OEM, repintura automotiva, revestimentos industriais e tintas decorativas. Nós criamos soluções 

avançadas de desempenho para que o design e novas aplicações atendam às necessidades dos 

nossos parceiros em todo o mundo. A BASF compartilha habilidades, conhecimentos e recursos de 

equipes globais interdisciplinares para o benefício dos clientes, operando uma rede colaborativa de 

sites na Europa, América do Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Em 2018, a divisão de Tintas 

alcançou vendas globais de cerca de € 3,86 bilhões. Para mais informações sobre a divisão de 

Tintas da BASF e seus produtos, visite www.basf-coatings.com. 

Sobre a BASF 
 
Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com 

proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os 

setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A 

BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no 

mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados 

Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com. 
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