
 

 

Comunicação Corporativa 

Priscilla Mendes 

Telefone: +55 11 2039.2461 

priscilla.mendes@basf.com 

 

 BASF S.A 

Av. Nações Unidas, 14171  

São Paulo-SP / Brasil  

http://www.basf.com  

   
 

  

Informação de Imprensa   
 

 

 BASF é uma das vencedoras do Fornecedor do Ano da General 

Motors na América do Norte pela 13ª vez 

 
Pela décima terceira vez desde 2002, a BASF foi reconhecida na premiação 

Fornecedor do Ano da General Motors (GM) 2017. O prêmio é concedido a 

fornecedores que se destacam por atender aos padrões de desempenho de 

qualidade, execução, inovação e custo total da empresa.  

 
“Para a General Motors é uma oportunidade de homenagear os fornecedores que 

são realmente os melhores dos melhores", disse Steve Kiefer, Vice-Presidente 

Sênior da GM, Compras Globais e Cadeia de Fornecimento. “A indústria 

automotiva se transforma a uma velocidade impressionante. Nosso 

relacionamento com nossa base de fornecedores é tudo quando falamos de 

oferecer hoje uma robusta linha de veículos e os veículos e serviços de 

mobilidade inovadores de amanhã”.  

 
Os vencedores representam empresas que fornecem produtos e serviços para a 

General Motors nas áreas de componentes de veículos, cadeia de fornecimento e 

logística, atendimento ao cliente e pós-venda, além de serviços indiretos. Com 

sua ampla gama de soluções de cor e modernos processos de pintura, a divisão 

de Tintas da BASF ajuda a GM a melhorar a produtividade e o desempenho 

ambiental. A BASF disponibiliza para a GM na América do Norte seu Processo de 

Pintura Integrada, que economiza tempo e recursos, além de fornecer para a 
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maioria das fábricas da GM na América do Norte e no Brasil o seu e-coat 

CathoGuard®800 de alto nível, entre outras tecnologias.  

 
 “O duradouro relacionamento de confiança entre a GM e a BASF é um exemplo 

do que podemos alcançar com uma boa parceria” disse Teressa Szelest, 

presidente da divisão de Desenvolvimento de Mercados e Negócios da BASF 

América do Norte. “Juntos, colaboramos para impulsionar a inovação, 

atendimento ao cliente, segurança e sustentabilidade, além de abrirmos novos 

caminhos para o futuro da mobilidade”.  

 
Teressa Szelest recebeu o prêmio em nome da BASF, na 26ª cerimônia anual de 

premiação em Orlando, Flórida, em 20 de abril. 

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 e tintas decorativas, além de tratamentos para superfície 

aplicada para substratos de metal, plástico e vidro em uma ampla gama de indústrias. O portfólio é 

complementado pelo programa “Inovação Além da Tinta”, que visa desenvolver novos mercados e 

negócios. 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 2017, a divisão de Tintas alcançou vendas globais de cerca de 

€ 3,97 bilhões.   

Soluções além de sua imaginação - Tintas BASF. Para mais informações sobre a divisão de Tintas 

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

Sobre a BASF 

Na BASF nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso 

econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com 

aproximadamente 115 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 5 

segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para 

Agricultura e Óleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. As ações da BASF 

são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (BAS).  

Para mais informações, acesse: www.basf.com.  
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 INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA 

 
Andrea Benedetti 11 3147-7467 | Lígia Cerdeira 13 99760-3311 | Bruna Marconi 11 3147-7413 

e-mail: basfquimicos@maquinacohnwolfe.com   

www.maquinacohnwolfe.com 
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