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Informação de imprensa 

BASF recebe dois prêmios pela tecnologia de tintas 

funcionais automotivas no Salão Internacional de 

Frankfurt 

 O concurso de marcas, Automotive Brand Contest, do 
Conselho Alemão de Design, premia as contribuições 
relevantes para conceitos inovadores de mobilidade 

 Os prêmios foram nas categorias “Inovação do Ano” e 
“Conceitos” 

 

No concurso internacional de design Automotive Brand Contest de 

2017, a tecnologia de tintas funcionais da divisão de tintas 

automotivas da BASF foi premiada nas categorias “Inovação do 

Ano” e “Conceitos”. O Conselho Alemão de Design entregou os 

prêmios na Feira Internacional do Automóvel (IAA) em Frankfurt, 

Alemanha. 

Uma combinação de proteção ambiental e design atraente 

O júri, composto por representantes da mídia, comunicação de 

design e marca e acadêmicos, premiaram a abordagem visionária 

da tecnologia de tintas.  A eficiência energética e os materiais 

inteligentes são dois pontos essenciais para os conceitos 

inovadores de mobilidade. Segundo o júri, “com suas soluções de 

controle de temperatura a BASF capta a ideia do momento”.  Stefan 

Sickert, líder de Produtos Basecoat/Primer da BASF Europa 

acrescentou: “os dois prêmios destacam nosso compromisso e 

sucesso na combinação de um design arrojado com excelentes 

propriedades e o desenvolvimento de soluções inteligentes de tinta”.  
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O sistema de tinta específico conta com um basecoat permeável a 

raios UV e um primer que reflete raios UV. Nesta combinação, nos 

dias quentes de verão, a tinta reduz a temperatura da superfície do 

veículo em até 20 °C, resultando em menor aquecimento do interior. 

Assim, a necessidade de ligar o ar condicionado para aliviar o calor 

no interior do carro é menor. O sistema aumenta o conforto e, ao 

mesmo tempo, reduz o consumo de combustível ou aumenta a 

autonomia dos veículos elétricos.  

A formulação especial da BASF pode ser integrada aos processos 

convencionais de aplicação sem qualquer esforço extra, além de 

atender aos padrões de alta qualidade para a vida útil da pintura. Ao 

mesmo tempo, as pessoas que compram os carros podem escolher 

entre uma grande variedade de cores, desde cores complexas a 

cinzas e pretos. Essa inovação já recebeu o Prêmio alemão 

German Federal Ecodesign Award, em 2016, para produtos 

sustentáveis, concedido pela Agência Federal Alemã de Meio 

Ambiente (German Federal Environmental Agency, UBA) e pelo 

Ministério Federal de Meio Ambiente da Alemanha (German Federal 

Environment Ministry, BMUB), em cooperação com o International 

Design Center Berlin. 

Sobre a Divisão de Tintas da BASF 

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

produção e comercialização de tintas automotivas OEM inovadoras e 

sustentáveis, repintura automotiva, bem como 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 2016, 

a divisão de Tintas alcançou vendas globais de cerca de € 3,2 bilhões.   

Em 2016, a BASF adquiriu a Chemetall, um dos principais fornecedores mundiais 

de tratamentos de superfície aplicados para substratos de metal, plástico e vidro 

em uma ampla gama de indústrias e mercados finais. Com essa expansão no 

portfólio, a BASF se torna um fornecedor mais completo de soluções  para tintas 

e revestimentos. 



 

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 a proteção ambiental e responsabilidade 

social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 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 Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões 

em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse: 

www.basf.com.br. 
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