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Informação de imprensa 

BASF é nomeada Fornecedora do Ano pela General 

Motors pela 12ª vez 

 

A BASF foi nomeada Fornecedora do Ano 2016 pela General Motors 

(GM). É a 12a vez que a companhia recebe o prêmio, desde 2002. 

Os vencedores foram escolhidos por uma equipe global de 

executivos de compras, engenharia, qualidade, produção e logística 

da GM. A seleção seguiu critérios de desempenho na compra de 

produtos, compras indiretas, logística, atendimento ao cliente e pós-

venda. Com sua ampla gama de soluções de cores e processos 

modernos de pintura, a divisão de Tintas da BASF ajuda a GM a 

melhorar a produtividade e desempenho ambiental. 

"Nosso foco é estabelecer relacionamentos positivos com os 

fornecedores, trazendo inovações que sejam centradas no cliente, 

sendo a GM a fabricante OEM (do inglês Original Equipment 

Manufacturer) de escolha entre os fornecedores", afirma Steve 

Kiefer, vice-presidente global de compras e cadeia de suprimentos 

da GM. "As empresas que reconhecemos não só trouxeram 

inovação, mas trouxeram a qualidade que nossos clientes merecem". 

"A relação da BASF com a GM demonstra a importância de cultivar 

parcerias que levem à inovação", considera Teressa Szelest, 

presidente da divisão de Desenvolvimento de Mercados e Negócios 

da BASF América do Norte. "Há uma lacuna criativa entre um 

fornecedor de materiais e um fabricante de automóveis e a BASF 

procura preencher essa lacuna com produtos e soluções de ponta". 

O prêmio foi entregue a Teresa Szelest durante a 25ª cerimônia anual 
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de premiação em Orlando, Flórida, no dia 31 de março. 

 

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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