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BASF é uma das vencedoras do Prêmio REI 2018 com solução 

inovadora e sustentável 

 CathoGuard® 800, que protege as superfícies metálicas dos automóveis 

contra a corrosão, foi o case ganhador na categoria Autopeças e 

Sistemas  

 Inovação da BASF gera economia de água  

 

 

*Equipe da BASF recebe o troféu em cerimônia de entrega, realizada em São Paulo 

http://www.basf.com/
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O case do CathoGuard® 800, eCoat produzido pela BASF que possui alta 

performance na proteção das superfícies metálicas dos automóveis contra a 

corrosão, foi o vencedor da categoria Autopeças e Sistemas do prêmio REI 2018, 

iniciativa da Automotive Business que consagra empresas e profissionais de 

destaque no segmento automotivo a cada ano, por meio de votação aberta ao 

público. Esta é a primeira vez que a BASF vence esse prêmio, entregue em 

cerimônia realizada em São Paulo, no dia 26 de junho.  

“Fornecer soluções que tornem a produção de nossos clientes mais sustentáveis 

faz parte de nossa estratégia e ficamos muito orgulhosos por sermos 

reconhecidos por uma premiação relevante como essa, com um produto que está 

alinhado a um de nossos principais valores, a sustentabilidade. Nós somos a 

maior fornecedora química para a indústria automotiva global e esse consagrado 

prêmio reforça nossa atuação com foco nesse segmento”, comenta Gisela 

Pinheiro, vice-presidente de Materiais e Soluções Funcionais da BASF para a 

América do Sul. “Além das tintas, a BASF contribui para a evolução da indústria 

automotiva, fornecendo catalisadores, aditivos e lubrificantes, componentes, 

espumas funcionais e plásticos de engenharia, entre outras soluções que 

permitem aos fabricantes de automóveis promover a redução das emissões, 

diminuir peso e melhorar a segurança, conforto e design de seus veículos”. 

O CathoGuard® 800 é aplicado na primeira fase do processo de pintura do 

veículo com a imersão do corpo metálico no material. O produto é feito com base 

d’água e sem metais em sua formulação, trazendo benefícios para o meio 

ambiente e para as pessoas que fazem esse manuseio nas linhas de produção. 

Além disso, ele diminui entre 15 e 20% do volume de tinta utilizado na pintura, 

reduzindo a quantidade de água usada na produção, o que resulta em economia 

no tratamento de resíduos.  

Sobre o Prêmio REI 

O Prêmio REI Automotive Business valoriza empresas e profissionais com 

atuação notável na indústria automotiva. Ao todo, são premiados cases em 15 

diferentes categorias, incluindo as áreas de gestão, marketing e produtos. 

Atualmente está em sua oitava edição.  

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 
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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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