
 
 

 

Para Divulgação Imediata 

 

A Axalta Coating Systems nomeia novo Vice-Presidente e 
Presidente para a Europa, Médio Oriente e África.  
 

Colónia, Alemanha, 7 de Outubro de 2015 – A Axalta Coating Systems, 

(NYSE:AXTA), fornecedor líder global de tintas líquidas e em pó, nomeou Matthias 

Schönberg como Vice-Presidente da Axalta e Presidente para a região da Europa, 

Médio Oriente e África (EMEA). Matthias Schönberg assumirá as suas funções em 1 

de Outubro de 2015.  

 

A função de Schönberg será gerir uma estratégia de crescimento para a região EMEA. 

Dará continuidade ao desenvolvimento da Axalta de forma a promover ainda mais a 

qualidade dos produtos e os excelentes serviços a que os clientes da empresa já 

estão habituados. Ingressa na Axalta proveniente da Continental AG, onde exerceu 

inúmeros cargos de liderança, incluindo, mais recentemente, a função de CEO do 

negócio ContiTech Fluid Technology e Vice-Presidente Executivo da Continental AG. 

Durante os 17 anos de mandato na Continental AG Schönberg desenvolveu 

excelentes competências de negociação / relacionamento com áreas de negócio 

multimarca,multicanais e nos modelos empresariais orientados para o distribuidor, 

assim como no trabalho em estreita colaboração com as OEM’s.  

 

Charlie Shaver, Chairman e Chief Executive Officer da Axalta, afirma, "A vasta 

experiência de Matthias durante os últimos 14 anos em funções superiores de 

liderança na América do Norte e do Sul, no sector automóvel e de revenda, oferece à 

Axalta uma combinação excepcional de competências. No âmbito da equipa global da 

Axalta, Matthias trabalhará no sentido de colocar os nossos cerca de 150 anos de 

experiência em revestimentos à disposição dos nossos clientes da região EMEA, de 

elevado índice de crescimento, a fim de produzir os máximos resultados.” 
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Schönberg comenta, “Estou impressionado com a dinâmica da Axalta e, naturalmente, 

com o seu sucesso empresarial. Agora, como membro da equipa Axalta, aguardo com 

expectativa poder fazer parte do sucesso futuro da empresa. Os alicerces da Axalta 

assentam na inovação, e isto aliado à sua forte penetração no mercado e orientação 

para o cliente, ajudar-nos-á a criar uma óptima plataforma para o crescimento em toda 

a região.”  

 

Schönberg possui um Mestrado em Administração de Empresas, Finanças e 

Fiscalidade outorgado pela Universidade de Bayreuth, Alemanha.   

 

Sobre Axalta Coating Systems 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente a tintas líquida e em pó 

e a proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras, sustentáveis e que aportam 

cor e beleza. Desde os veículos ligeiros das OEM’s, veículos comerciais e aplicações 

de repintura, aos motores eléctricos, construção e “pipelines”, as nossas tintas foram 

desenvolvidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e possibilitar maior 

durabilidade aos materiais que pintamos. Com um legado de quase 150 anos na 

indústria de Tintas, os aproximadamente 12,800 funcionários da Axalta continuam a 

desenvolver as melhores soluções para atender, cada dia, através dos nossos 

melhores sistemas, e processos de aplicação e tecnologia, os mais de 120,000 

clientes da Axalta espalhados por 130 países. Para obter mais informação visite o site 

axaltacoatingsystems.com e acompanhe-nos no Twitter através de @axalta e no 

LinkedIn.     
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