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A Axalta Coating Systems em Alemanha Investe 60 Milhões de 
Dólares na Alemanha  
Expansão da Capacidade de Produção de Produtos Aquosos 
 

WUPPERTAL, ALEMANHA – 27 de Fevereiro de 2014 – A Axalta Coating Systems, 

fornecedor líder global de tintas líquidos e em pó, anunciou hoje o compromisso de 

investir 60 milhões de dólares em Wuppertal, Alemanha, para construir uma instalação 

de última geração para aumentar a sua capacidade de produção de tintas industriais em 

base aquosa.  

A produção de tintas aquosas, no novo centro de operações está prevista para ter inicío 

no primeiro trimestre de 2015. 

 

Wuppertal passa a ser o centro mais importante das 35 instalações de fabricação de 

Axalta a nível Mundial o investimento irá reforçar o site Wuppertal e Alemanha como 

centro de operações de fabricação de tintas à base de água de Axalta na região da 

Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Este investimento representa o compromisso da 

empresa na fabricação de tintas à base de água que respeitam as regras do meio 

ambiente para os clientes Axalta do OEM Construtores e repintura, transporte público 

comercial, industrial em geral, e os segmentos de arquitetura e decoração. Além de 

fabricar produtos para a Europa Ocidental, os produtos fabricados em Wuppertal, 

continuarão a ser exportados para a Europa Oriental, Ásia e América Latina.  

 

A unidade, de última geração, utilizará uma tecnologia de fabricação que irá melhorar a 

eficiência da produção, reduzindo o desperdício, e ajudando a minorar ainda mais o 

impacto ambiental das operações, e correspondem as necessidades crescentes dos 
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clientes da Axalta. A produção adicional de tintas base aquosa constitui uma reacção 

directa ao interesse crescente dos clientes por produtos ecologicamente responsáveis.  

 

“Estamos extremamente motivados com a nossa capacidade de construir novas 

unidades na Europa, e especialmente em Wuppertal,” explicou Charlie Shaver, Axalta 

Chairman e CEO. “Na Alemanha encontramos algumas das melhores engenharias para 

automóvel do mundo, e é ainda o país de origem de alguns dos nossos clientes chave. 

Tendo como base o nosso grande legado, com origem em Wuppertal em 1866, estamos 

optimistas quanto ao constante crescimento de clientes que poderemos atender no 

futuro.”   

 

A unidade vai produzir tintas para alguns dos maiores fabricantes de automóveis 

Europeus, que actualmente são já clientes da Axalta. Uma série de marcas de repintura 

automóvel, líderes da Axalta, incluindo as suas marcas principais Standox®, Spies 

Hecker® e Cromax®, utilizadas pelas oficinas, serão igualmente fabricadas nesta nova 

unidade, ajudando deste modo a expandir a sua oferta de pintura aquosa de última 

geração.  

 

“A nossa decisão de investir na Alemanha reflete não só o nosso compromisso para com 

os nossos clientes, mas também a nossa confiança na economia Alemã e na maior 

região EMEA,” explicou Otmar Hauck, Axalta’s Chief Operating Officer na região EMEA. 

“Construir em Wuppertal é também uma homenagem aos nossos funcionários e à sua 

dedicação quer à nossa empresa quer aos nossos clientes.”   

 

A Axalta desempenha um papel de liderança no desenvolvimento da tecnologia aquosa, 

quer para as OEM´s quer para os clientes de repintura. O processo de produção de 

produtos em base aquosa da empresa utiliza um sistema de tecnologia aquosa de forma 

a produzir “Tintas para a indústria automóvel Lean e Green” que as OEMs podem utilizar 

para reduzir significativamente os compostos orgânicos voláteis (COVs), o consumo de 

energia e o investimento necessário para suportar a tecnologia tradicional da fabricação 

de tintas. O processo “Tintas para a indústria automóvel Lean e Green” traduz-se na 

economia de demãos de primário e de 3 demãos húmidas que podem alcançar um 

desempenho mais eficaz sem tempos de espera entre demãos. O aumento da 

produtividade traduz-se em resultados finais melhorados para os clientes enquanto se 

continuam a produzir acabamentos ainda com mais qualidade nos veículos. 



 

 

 

A notícia de hoje sucede a outros anúncios recentes de investimento. Em Fevereiro, a 

Axalta anunciou a terceira etapa de um programa de investimento de três anos de 32 

milhões de dólares para a expansão da capacidade de produtos aquosos no Brasil. Em 

Janeiro, a Axalta dá início da construção de um novo projecto para a capacidade de 

expansão de produtos aquosos em Xangai, para atender o crescimento da fabricação de 

automóveis na China. O investimento de 50 milhões de dólares tinha sido anunciado em 

Maio de 2013.  
### 

 

Axalta Coating Systems é um dos principais fornecedores a nível mundial de pintura líquida e em pó no 
sector automóvel, no sector de transportes, na indústria generalista e em nichos de mercado arquitectura e 
decorativos seleccionados. Axalta Coating Systems continuará a crescer sobre uma base de experiência em 
revestimentos, com um forte legado de mais de 145 anos na indústria de revestimentos. Para mais 
informações visite www.axaltacoatingsystems.com   

 
 


