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a América do Sul
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Caminhando em busca da excelência!
O Glasurit Color Solution é um sistema
que reúne as principais variantes de cores
importadas e nacionais das principais
montadoras de automóveis.
Fidelidade na reprodução das cores e
economia de produto, mão-de-obra e
tempo são algumas das vantagens
apresentadas por esta incrível ferramenta.
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A equipe da Glasurit e seus
convidados participaram do evento
BMW Driving Experience Road
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Editorial

Caminhando em busca
da excelência!
Caros leitores,
É com muita satisfação que apresentamos para vocês a segunda edição da nossa revista
Glasurit Express.
Continuando com o compromisso que a BASF tem com o mercado de repintura, destacamos
nesta edição uma verdadeira inovação, o Glasurit Color Solution.
O Glasurit Color Solution é uma ferramenta de cor feita na medida para as necessidades do
mercado da América do Sul e é o resultado de muita pesquisa e investimento.
Com certeza esta ferramenta revolucionará o processo de busca e acerto de cor nas oficinas de
reparação, tornando-o mais econômico, mais produtivo, mais seguro e mais fácil. Convido a
todos para que conheçam esta grande novidade.
Consolidando a liderança na América do Sul na introdução da tecnologia da tinta à base de água,
aproveitamos esta oportunidade para apresentar os novos parceiros e pioneiros que já estão
trabalhando com a Linha 90 em suas oficinas e gostaríamos de destacar entre eles a Oficina
Assistencial da Fiat localizada na fábrica de Betim em Minas Gerais. A BASF é um dos parceiros
PIQ (Programa de Incentivo à Qualidade na Funilaria e Pintura) da Fiat, que tem um compromisso
muito forte com a utilização de uma tecnologia ecologicamente correta, como é a Linha 90. Outro
ponto de destaque desta edição é a certificação recebida por parte do CESVI, o que comprova
ainda mais a qualidade desta linha inovadora.
Ainda falando de produtos, a partir desta edição vamos apresentar para vocês os Sistemas de
Portfólio. A Glasurit não busca apenas oferecer produtos de qualidade, mas também identificar
as diferentes necessidades de cada cliente e esta é uma das soluções que integram o Refinish
Excellence, nosso programa em busca da excelência na repintura automotiva.
Nessa busca pela excelência, além de produtos, ferramentas e profissionais capacitados, sabemos que podemos contar com importantes parceiros. Na seção Parcerias de Sucesso vocês vão
conhecer alguns deles: a Simafer, completando 10 anos no mercado de repintura do Brasil, a
Rex, que começou como uma pequena loja de bairro e hoje é uma das redes de loja mais importantes da Argentina e a Fuentes Faúndez do Chile, que nos mostra uma história de muita
persistência e determinação.
Esperamos que vocês aproveitem a leitura!

Ignacio Cabrera
Gerente de Vendas e Marketing - América do Sul
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A BASF está lançando uma nova ferramenta de cores
para a América do Sul. Após um estudo detalhado do
mercado de cores da região e da complexidade em reproduzir com fidelidade as cores originais dos veículos dentro
das oficinas de reparação, surge o Glasurit Color Solution, um
sistema que reúne as principais variantes de cores importadas e
nacionais das principais montadoras de automóveis.
Para Constanza de Benedetti, coordenadora da área de Suporte a Vendas da
Argentina, a fidelidade da cor é tão importante na reparação como as técnicas de aplicação, a qualidade da mão-de-obra e os equipamentos utilizados. "Os proprietários dos veículos estão cada
vez mais exigentes e buscando um serviço perfeito, com isso precisamos oferecer melhores soluções para os
centros de reparação, que muitas vezes acabam desperdiçando muito tempo na busca e acerto da cor”.
“O Glasurit Color Solution foi desenvolvido com o objetivo de oferecer para os centros de reparação e para as lojas
de tintas, uma ferramenta que ajudará a identificar de maneira mais rápida e eficiente a cor que precisar ser reparada.
Foram selecionadas as cores da América do Sul dos últimos 10 anos, bem como as variantes mais importantes e
representativas do mercado”, complementa André Oliva de Palma, coordenador técnico do Laboratório de Desenvolvimento de
Cores do Brasil.
Para identificar as principais variantes do mercado, o Laboratório de Cores realiza uma checagem no campo, visitando locais como
concessionárias, portos, montadoras, etc. Além da checagem visual é utilizado um aparelho chamado espectofotômetro para análise
e identificação de novas variantes. “O objetivo do nosso trabalho é anteciparmos a identificação de novas variantes de cores no
mercado para que possamos disponibilizar uma informação completa e atualizada, visando a satisfação dos nossos clientes”, afirma
Ronaldo Silvério da Silva, do Laboratório de Desenvolvimento de Cores.

M a t é r i a
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VANTAGENS:
1 – Fidelidade na reprodução da cor
2 – Disponibilidade das principais
variantes do mercado
3 – Rapidez na busca da cor
4 – Economia de tinta, mão-de-obra
e tempo
5 – Fácil manuseio e durabilidade

O conceito deste novo sistema é, ao mesmo tempo, inovador e
simples para quem manuseia. São 15 espaços com grupos de
chips que contemplam as principais montadoras da América do
Sul. Cada chip representa uma variante de cor, que traz no
verso as seguintes informações: nome da cor, código, variante,
ano, montadora e origem. Com base no código indicado pelo
fabricante do veículo, está garantida a rápida identificação da
cor desejada. O sistema possui grupos de chips com cortes das
Linhas 55 e 90 para facilitar o ajuste de tonalidade. Para que
seja possível confeccionar e armazenar cores personalizadas
no mesmo padrão de organização, um grupo de chips em
branco também acompanha o sistema.
Os chips são pintados com a própria tinta de repintura automotiva (Linha 55 e Verniz PU 923-155), e não por processos
gráficos de reprodução, garantindo a máxima fidelidade da cor.
Dessa forma, o processo de desenvolvimento de cor (ajuste de
cor da tinta, chapas ou cartão, tempo e mão-de-obra) pode ser
eliminado.
Por ser atualizada uma vez ao ano, a ferramenta se mantém
sempre atual e cada vez mais completa. Sua exatidão e atualidade, assim como a forma de trabalho que economiza tempo e
produto, fazem do Glasurit Color Solution um investimento para
o futuro, mas com retorno imediato!
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Você já parou para pensar no que pode influenciar as cores dos automóveis que vemos nas ruas? Tendências de coleções de
roupas, brinquedos e, atualmente, até o debate sobre proteção climática e conscientização ambiental ditam as tendências de
cores para carros.
Pesquisadores de cores da BASF, que se baseiam nas observações sobre a sociedade, acreditam que a ecologia se tornou um
elemento que define tendências do futuro e, em inúmeras áreas, levou à mudança total na forma de pensar do consumidor. “Seja
nos hábitos de consumo ou a partir de pesquisas, sustentabilidade é o nome do jogo”, afirmam Michaela Finkenzeller e Mark
Gutjahr, da BASF na Europa.
No Brasil, as tendências são também
influenciadas pelas necessidades das
montadoras e a BASF, como fornecedora de
soluções em tintas automobilísticas, investe
em novidades para o consumidor final que,
atualmente, busca opções mais coloridas,
porém sem deixar de lado os tons pastéis.
Cores como prata, cinza, preto e branco,
que correspondem a 60% da preferência do
consumidor brasileiro, combinam com tudo,
mas para André Oliva, coordenador técnico
do laboratório de desenvolvimento de cores
no Brasil, “a cor base de preferência pode
continuar a mesma, mas com diferentes
tonalidades para que exista um diferencial
entre um modelo e outro”.
Como as cores das tintas decorativas, as
automobilísticas também podem despertar
sensações, alterar o estado de espírito,
influenciar comportamentos e, mesmo que
escolhidas de forma inconsciente, revelar
também desejos, necessidades e aspectos
da personalidade. O preto, por exemplo,
demonstra autoritarismo e o vermelho,
disposição.
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A Linha 90, presente na América do Sul desde 2004, continua
conquistando o seu espaço no mercado de reparação. Na
primeira edição da revista Glasurit Express apresentamos o
depoimento das montadoras e dos centros de reparação,
comprovando o sucesso do produto. Conheça agora outras
empresas que também já estão trabalhando com “A tinta
ecologicamente correta”.

BRASIL

ARGENTINA
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Linha 90 recebe certificação do CESVI
Brasil
No dia 18 de julho aconteceu a entrega oficial do certificado de avaliação técnica de produto da Linha 90.
O CESVI tem o importantíssimo papel de testar e
homologar os produtos que serão utilizados nas
oficinas de reparação de todo o mercado. Ter o
sistema de produtos à base de água homologado por
uma instituição como o CESVI é para a BASF como
uma chancela de qualidade do mesmo.
"A Linha 90 da Glasurit atende com satisfação todos
os itens avaliados pelo CESVI BRASIL no processo
de pintura, sendo considerada uma linha de alto
desempenho. Apresenta uma ótima qualidade no

Ignacio Cabrera (à direita), da BASF, recebe o certificado de Emerson Feliciano, do CESVI Brasil.
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acabamento final e melhora as condições de trabalho
do pintor, além de colaborar com a preservação do
meio ambiente". ressalta Daniel Araújo Filipe, analista
técnico do CESVI.
O CESVI é referência para o mercado de reparação
automotiva e os produtos da BASF são reconhecidos por
sua qualidade superior, tecnologia e constante inovação.
“BASF e CESVI têm o objetivo comum de desenvolver
a indústria da reparação automotiva, por isso acredito
que a parceria entre as duas empresas tem tudo para
ser bem sucedida. Essa parceria não está limitada
apenas ao mercado brasileiro, na Argentina e na
Colômbia também já é uma realidade”, afirma Ignacio
Cabrera, Gerente de Marketing e Vendas da repintura
automotiva.
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Concessionária GM realiza evento
para comemorar a mudança para a
tecnologia à base de água
A Sinoscar, localizada em Novo Hamburgo, foi a
primeira concessionária GM a utilizar a Linha 90
da Glasurit para o reparo de veículos.
No dia 11 de junho foi realizado um evento para
comemorar a introdução da tecnologia à base de
água. O evento contou com a presença da diretoria da Sinoscar, do prefeito e do secretário do
Meio Ambiente de Novo Hamburgo, de clientes e
parceiros da concessionária.

cada entre as mais destacadas do país, comprovado
pelos títulos de Concessionária Padrão “A” pelo 14º ano
consecutivo e pelas 15 certificações do SDS (Sistema de
Desenvolvimento de Serviços), que demonstram a sua
excelência em serviços.
“Sendo uma concessionária inovadora, a Sinoscar tem
orgulho de poder disponibilizar ao consumidor gaúcho a
melhor tecnologia disponível para a reparação de veículos. Acreditamos que, com a Linha 90, atenderemos cada
vez melhor os nossos clientes e, ainda, contribuiremos
para a preservação do meio ambiente”, comemora Olívio
Jacobus, diretor da Sinoscar.

“Estamos em plena fase de expansão do produto
no mercado brasileiro e desejamos que os
melhores centros de reparação do Brasil, como a
Sinoscar, façam a escolha pela tinta que traz
benefícios econômicos e ambientais”, afirma
Ignacio Cabrera, gerente de vendas e marketing
de repintura automotiva da BASF.
A Sinoscar de Novo Hamburgo atua como
concessionária GM desde 1968 e está classifi-

BASF e Sinoscar comemoram juntas o sucesso da parceria.
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A Oficina Assistencial da FIAT agora pinta os veículos com a tecnologia à base de água
da Glasurit
No dia 08 de outubro de 2008 aconteceu o evento de lançamento oficial da Linha 90 na Oficina Assistencial da
Fiat em Betim, Minas Gerais. A Oficina Assistencial é localizada dentro da fábrica da Fiat e funciona como uma
concessionária modelo para toda a rede.
De acordo com George Ferreira, gerente da assistência técnica da Fiat, a Oficina Assistencial é sempre uma
referência para testes, inovações e possibilita o conhecimento e aplicação de novas tecnologias. "Com a ajuda
da BASF nós estamos introduzindo a pintura à base de água. A idéia é levar a inovação para todo o nosso
pós-vendas da rede Fiat no Brasil, levando assim tecnologia, mais qualidade no serviço a ser reparado e rentabilidade".
O evento contou com a presença de representantes da assistência técnica da Fiat, pós-vendas, industrial,
laboratório de cores e funcionários da Oficina Assistencial. A BASF enviou seus representantes dos departamentos de Key Account Management, assistência técnica e vendas. "A tinta à base de água é um avanço tecnológico
que vai trazer para a concessionária mais visibilidade, inclusive diversas seguradoras já estão preocupadas com
a qualidade do produto que está sendo aplicado no carro dos seus clientes, e isso pode se reverter em algum
tipo de benefício ou fidelização da concessionária ", afirma Marcelo de Araújo, Key Account Manager da BASF.
Para garantir o sucesso na introdução da Linha 90, a cabine de pintura, o laboratório de cores e o processo de
pintura passaram por uma revisão e processos de melhoria. Os pintores receberam dos técnicos da BASF treinamento de produtos, equipamentos e processos
"Estamos percebendo que existe uma demanda muito grande do mercado em busca de novas tecnologias que
são benéficas ao meio ambiente. A tinta à base de água veio para ficar e está alinhada com as nossas ações do
PIQ (Programa de Incentivo à Qualidade na Funilaria e Pintura) na nossa rede de concessionárias", ressalta Airton
Rosendo, marketing de pós-vendas da Fiat.

Representantes da BASF, Fiat e Oficina Assistencial celebram a implantação da Linha 90.
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Brasil

Simafer – 10 anos de sucesso
no mercado de repintura automotiva

Equipe comemora os 10 anos da Simafer.
foto - Daniel Alacahan
A Simafer iniciou suas atividades em outubro de 1998. A
empresa nasceu da experiência em repintura automotiva
que seus sócios fundadores já possuíam na época, e
todos eles, os Srs.: Cláudio Antônio Stradiotti, Ariovaldo
Bianchim, Vanderlei Almeida, Isolda Maria Scheneider e
Claudir da Rosa permanecem ao longo destes 10 anos
juntos nesta sociedade. Além dos cinco sócios, a Simafer
contava na época com quatro funcionários. Foram muitos
os obstáculos, mas com garra, determinação e profissionalismo, as dificuldades foram vencidas. “É verdade
também que contamos com a colaboração de nosso
principal fornecedor, a BASF, e com a sua ajuda conquistamos a confiança de nossos clientes” diz Ariovaldo
Bianchim, sócio fundador da Simafer.
O local escolhido para iniciarem os trabalhos foi o Bairro
Líder, Rua Francisco Alves, em um barracão alugado de
aproximadamente 1.200m², que em 2003 ficou pequeno
e não suportava mais o fluxo de mercadoria, foi então que
os sócios decidiram adquirir um terreno e construir a sua
própria sede. Tudo foi planejado de acordo com as
necessidades dos clientes e colaboradores. Hoje são
4.000 m² de área construída contando com estacionamento próprio, tanto interno, quanto externo, centro de
treinamento, salão de festas, amplo depósito, televendas
e escritórios, entre outras comodidades.

Hoje a Simafer possui 3 filiais, a primeira é a BASFER em
São José e é administrada pelo Sr. Valmir Bassani, a
MABRAFER instalada em Santa Maria-RS, administrada
pelo Sr. Vanderlei Almeida, e a TINEFER em Tubarão
administrada pela Srta. Elaine Dildey. Todas trabalham
exclusivamente com a BASF. Hoje a rede de lojas SIMAFER, MABRAFER, BASFER E TINEFER, conta com mais
de 46 funcionários à disposição dos clientes, e aproximadamente 100 equipamentos de fabricação de tinta
automotiva entre revendas e oficinas.
A Simafer está muito bem e faz planos de crescimento.
Seus sócios têm orgulho em afirmar que nunca perderam
um cliente por falta de comprometimento ou quaisquer
outras questões que pudessem prejudicar a parceria com
a BASF. “Somos apaixonados pelos nossos clientes e
isso nos faz figurar entre os maiores distribuidores de
tintas e complementos automotivos do Brasil. Somente
conseguimos chegar até aqui com a colaboração de
todos, sócios, clientes, fornecedores e principalmente a
dedicação de nossos funcionários. Agradecemos a todos
e principalmente a Deus por mais esta conquista e esperamos comemorar muitos outros aniversários, afinal
estamos trabalhando para isso” afirma Bianchin.

Argentina

Rex – parceria e sinergia
com a BASF

As lojas Rex foram criadas por três irmãos:
Juan, Arturo e Daniel Alacahan. A empresa
nasceu quando Juan decidiu realizar um
empreendimento diferente do da sua família,
que confeccionava e vendia roupas de couro. A
loja de tintas abriu suas portas em abril de 1979.
“Desde o início comercializamos produtos para
o mercado de repintura automotiva. Naqueles
tempos só eram vendidos primers, massas
vermelhas, vernizes e corantes. Não existia o
sistema mixing e nem a exigência pelo ajuste de
tonalidade. A complexidade era menor, bem
como a concorrência”, recorda Daniel Alacahan,
Diretor das lojas Rex S.A..
Naquela época era impossível presumir que
aquele pequeno negócio de bairro daria origem a
uma das redes de lojas de tintas mais importantes da Argentina.
Com o passar do tempo a empresa foi
crescendo junto com as necessidades do
mercado e perseguindo o objetivo de expansão.
“Em determinado momento percebemos que
havia a necessidade de uma mudança no
modelo do negócio. Abrimos pontos de vendas
exclusivos para a repintura automotiva e fomos
construindo junto com a Glasurit o que hoje
podemos considerar uma clara aliança estratégica, destacando o trabalho em equipe e a
sinergia entre as empresas” comenta Daniel
Alacahan e completa:
“Hoje as oficinas de reparação estão mais
exigentes. É preciso ser inovador e eficiente
para diferenciar-se da concorrência e
conquistar mercado”.
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Daniel Alacahan, diretor e um dos
três irmãos fundadores da Rex.

Se é difícil prever o futuro, o que se vê no presente são duas empresas
(BASF e Rex) sendo as pioneiras na comercialização da tecnologia à base
de água, a Linha 90, a mesma tecnologia utilizada na Europa. Ambas
acreditam que a capacitação é uma forma de poder enfrentar as exigências
criadas pelo desenvolvimento da indústria automotiva.
Desde o início da empresa até os dias de hoje, o desenvolvimento das lojas
Rex teve como objetivo principal satisfazer todas as necessidades e expectativas dos seus clientes. O atual slogan “nós te atendemos melhor” é uma
premissa que deve ser cumprida por todas as pessoas que fazem parte da
empresa.

Chile

Fuentes Faúndez - uma história
de persistência e sucesso

Em 1997 Soledad Fuentes Faúndez, nascida em
Cauquenes no Chile, começou a trabalhar em um
distribuidor da marca Glasurit no país. Ela foi responsável
pela instalação da maioria das máquinas na época.
Em 1990, ela esteve no Brasil visitando o Refinish Competence Centre (Centro de Treinamento), e até hoje se
lembra das informações que recebeu: como preparar uma
cor, que a pressão da pistola deve ser levada em conta
para a pintura de uma peça e como calcular o custo de
uma pintura. “Com este treinamento eu consegui adquirir
maior confiança nos produtos que distribuía” conta
Soledad.
Algum tempo depois, decidiu buscar o seu próprio
caminho e procurou a BASF com a intenção de tornar-se
distribuidora, mas como não conseguiu começou a
trabalhar com uma marca regional. O escritório ficava na
sua própria casa, onde conheceu seu atual sócio Raúl
Diaz, que trabalhava em uma oficina muito bem
conceituada no mercado.

Decidiram começar uma sociedade e voltaram a procurar
a BASF com o tema da distribuição, mas como a resposta
não foi positiva foram trabalhar com uma empresa concorrente. Seguiram insistindo até que receberam a oportunidade para trabalhar com os produtos Glasurit.
A qualidade dos produtos e a fidelidade de cores foram os
fatores que levaram à escolha da marca Glasurit como
parceira. O pioneirismo com a tecnologia à base de água
através da implementação da Linha 90 mostra que a
marca também está preparada para o futuro. “A cada dia
percebemos o avanço da tecnologia, e neste mercado não
será diferente. Teremos mais qualidade na informação e
nos serviços, carros cada vez menos poluentes e uma
preocupação cada vez maior com o meio ambiente” afirma
Soledad.
foto - Daniel Alacahan
O objetivo principal da distribuição é crescer e consolidarse cada dia mais no mercado de repintura automotiva.
Soledad acredita que o próximo ano será muito competitivo, mas com determinação e o trabalho em conjunto com
a BASF os resultados serão alcançados.
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Sistemas de Portfólio

Soluções personalizadas
para o mercado de reparação

O foco dos Sistemas é ganhar produtividade dentro
das oficinas. Seu uso permite ainda a garantia dos
trabalhos realizados.
Cada etapa é descrita para explicar como o cliente
deve proceder com o produto, saber do tempo
necessário de secagem, a quantidade de demãos e
temperatura ideal da cabine de pintura. São seis
sistemas oferecidos ao mercado:

Sempre em busca de estabelecer parcerias
sólidas com os clientes, a BASF desenvolveu diferentes Sistemas de Portfólio que
visam atender às necessidades particulares
de cada um deles. Os sistemas são indicados a partir da avaliação da estrutura do
negócio do cliente, suas instalações,
equipamentos, produtivos e o perfil dos
serviços de reparação.
A partir desta edição da revista disponibilizaremos os Sistemas, começando pela
Linha 90. O material poderá ser destacado
para consulta.
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Glasurit dá dicas para você conservar a pintura do seu carro

Sol, calor e excrementos de pássaros.
Como proteger o meu carro?

A pintura de um automóvel é delicada. Durante todo o
ano o revestimento exterior de um veículo tem que
resistir às mais diversas agressões. Quem não quiser
assistir de braços cruzados à transformação da pintura
brilhante num simples revestimento opaco tem que
tomar alguns cuidados regulares que permitem conservar o brilho e a capacidade de resistência da pintura.
Quem costuma utilizar alguns meios de polimento ou
ceras de proteção deve ter o cuidado de antes lavar
cuidadosamente o carro. Depois da secagem do veículo
molhado com uma camurça macia, recomenda-se a
fase da conservação da pintura propriamente dita.
Aplique em movimentos circulares cera de brilho, com
algodão para polimento, que deverá ser depois polida
com um pano leve para se conseguir o máximo brilho. É
importante não polir o carro sob o sol porque uma
superfície pintada aquecida é mais sensível e assim
mais difícil de tratar. Normalmente é suficiente aplicar no
carro cera de brilho duas vezes por ano. Em geral, a
película de proteção criada desta maneira deve ser
renovada quando a água começa a alastrar na superfície
da pintura em vez de formar gotículas.
Recomendam-se cuidados especiais para o tratamento
de repinturas “frescas”. Nas primeiras quatro a seis
semanas depois da repintura, o carro pode ser lavado
apenas com água pura, sempre sem aditivos, e nunca
nas instalações de lavagem automática. Apenas
passado este período a nova pintura curou em profundidade e pode ser submetida aos tratamentos habituais.
Carros novos ou praticamente novos às vezes apresentam um ligeiro véu sobre o brilho da pintura. Aplicando-se um polidor de alto
brilho que depois de começar a secar é removido com panos é possível resolver também este problema. Pinturas mais antigas ou
gastas precisam de cuidados mais intensos: um pré-tratamento cuidadoso com líquido de limpeza para pinturas deveria ser completado com uma proteção da superfície com cera de brilho.

A Glasurit recomenda que, além dos cuidados regulares com a pintura, deve haver uma
manutenção periódica para verificação dos danos causados por batidas de pedra, entre
outros, para evitar o alastramento da ferrugem e manter a pintura em ótimo estado.
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BMW Road Show

A Glasurit marca presença
no BMW Road Show
Clécio Arruda Jobim, proprietário da BMC Tintas de
Manaus, participou do evento na etapa de Interlagos
e elogiou a iniciativa: "O evento BMW Driving Experience foi muito importante para a BMC Tintas
porque, além de comprovarmos a importância e
representatividade da BASF no segmento de repintura automotiva, tivemos a oportunidade de estarmos mais próximos da liderança da empresa e
aumentarmos ainda mais a confiança de que temos
o suporte necessário para crescermos neste
mercado".
Equipe da BASF marca presença na etapa de Interlagos.

A equipe da BASF e seus convidados compareceram ao
Evento BMW Driving Experience Road Show 2008, nas áreas
especialmente criadas pela montadora, em duas etapas
realizadas: uma no Campo de Provas Pirelli (Sumaré) no
dia 13 de julho e a outra no Autódromo de Interlagos (SP)
em 17 de agosto. A ocasião não poderia ser melhor para a
confraternização de todos.
Com descontração, calor e animação, na estrutura criada
pela BMW especialmente para o evento, os presentes
tiveram a oportunidade de discutir o mercado de repintura
automotiva, gerando novas oportunidades de negócios.

Os irmãos Clécio Arruda Jobim e Klinger Ferreira
Jobim da BMC Tintas.

Os clientes fizeram test drives nos modelos BMW
escolhidos por eles, sempre acompanhados de um
funcionário BMW. Foram experiências únicas e
muito divertidas. Momentos de interação entre as
equipes da BASF, seus clientes e a equipe da BMW.
A parceria BASF e BMW começou no Brasil em
2005 com a introdução da tecnologia à base de
água nas concessionárias. Ser um dos parceiros
globais da BMW é um diferencial para a Glasurit,
pois a partir do momento em que um veículo de
série sai da linha, seja qual for a cor ou o efeito de
sua pintura, o mercado sabe que pode contar com
uma solução da Glasurit para a repintura.
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Capacitação para executivos
de pós-vendas da GM no Chile
No dia 28 de agosto foi ministrado pela BASF do
Chile um treinamento sobre gestão de oficinas para
os executivos de pós-vendas da GM. Este treinamento foi realizado nas modernas instalações da
GM, em Santiago.
Os objetivos deste encontro foram:
- Conhecer a estrutura dos cursos que a BASF
pretende implementar no projeto chamado “Casa
Matriz GM”.
- Conhecer a aplicabilidade dos temas para as
necessidades da rede de concessionárias e representantes da marca.
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Um dos principais pontos desta capacitação foi a
realização de um trabalho prático.
Os participantes tiveram que desenvolver um projeto
para um centro de reparação da marca localizado em
Temuco. Foram analisadas as necessidades de
espaço físico, de mão-de-obra e do número de
setores produtivos necessários para uma determinada demanda.
A BASF foi parabenizada pela GM pela apresentação.

N O

N O T Í C I A S
BMW promove capacitação na BASF
Centro de treinamento de repintura automotiva abre as
portas para capacitação de equipe de concessionários
da BMW da América Latina.

O treinamento, denominado Spot Repair, incluiu
atividades como martelinho de ouro, consertos de vidro e
de couro e pequenos retoques na pintura. Hans Teusch,
responsável pelo treinamento global do setor de carrocerias da montadora, comandou pessoalmente a capacitação. “Na BMW damos muita importância para a
qualidade da capacitação dos profissionais que
trabalham com a reparação dos nossos veículos. Temos
um grande centro na Alemanha, em Munique, onde
preparamos multiplicadores. Além disso, também
promovemos cursos internacionais como este
organizado no Brasil”, diz Hans.
A capacitação para os 12 técnicos de concessionárias da
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Panamá e Paraguai ocorreu no final de julho, no
Refinish Competence Centre (Centro de Treinamento) da
BASF, em São Bernardo do Campo. “Na BMW do Brasil
temos um centro de treinamento, mas não dispomos de
uma estrutura especializada como esta que nos foi
oferecida. Por isso escolhemos fazer o treinamento na
BASF, que é nosso parceiro aqui no país”, explica Paulo
Vitor, supervisor técnico da BMW no Brasil.

Tecnologia base água é o futuro
A BMW utiliza a tecnologia base água desde o início dos
anos 90 na pintura original de fábrica em todo o mundo
para atender à legislação ambiental européia. Aos
poucos, como é de se esperar com toda inovação, a
tecnologia começou a se expandir para vários países e
invadiu as oficinas de repintura.

“Além do argumento de marketing e do retorno positivo
em imagem, há a contribuição para o meio ambiente, pois
se trata de uma tecnologia que utiliza uma quantidade
mínima de solvente”, avalia Paulo Vitor. José Augusto
Penalva, gerente de suporte de vendas da repintura da
BASF, lembra que o cliente BMW é diferenciado e não
abre mão da qualidade. “Ele prima pelo bom desempenho dos produtos utilizados no carro, pelo design do
veículo e pela assistência colocada à sua disposição, o
que inclui os serviços de repintura com produtos ambientalmente corretos”.
A BASF é a principal fornecedora da BMW na Alemanha.
Na América do Sul, a implantação do sistema base água
nas concessionárias ocorreu no Brasil, em 2005, de forma
pioneira, na Agulhas Negras. “Temos um projeto de
padronização das oficinas de funilaria e pintura de nossas
concessionárias em todo o mundo. E um dos pilares
desse projeto se chama BMW Color System, que utiliza a
Linha 90 de tinta base água da BASF. Aqui no Brasil
temos o apoio total da BASF para que o projeto seja um
sucesso total”, avalia Paulo Vitor.
O Brasil conta com 19 concessionárias BMW, sendo que
7 delas possuem oficinas de funilaria e pintura que já
adotam o sistema de pintura base água. Das 11 concessionárias da Argentina, 2 contam com o sistema. E as 14
concessionárias dos outros países da América Central
caminham para no futuro também implantar a tecnologia.
“Nossa equipe assessora o concessionário para que ele
faça a adequação do equipamento, que envolve a análise
de pistolas, cabine de pintura e de todos os itens
necessários para a adoção da tecnologia base água”,
explica Penalva, da BASF.
“Na linha de produção ou nas oficinas de repintura, a
tecnologia base água representa o futuro”, lembra Hans
Teusch. Afinal, 90% do produto é formado por água,
aspecto que para a saúde do pintor e para o meio
ambiente é mais do que louvável. Tanto é que está
previsto em lei na Europa, e acreditamos que isso não
demorará para se tornar uma realidade por aqui também.
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