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A Axalta Coating Systems recebe Prémio Fornecedor Daimler 
 

Wuppertal, Alemanha, 10 de Março de 2016. A Axalta Coating Systems figurou entre os dez 

fornecedores distinguidos pela Daimler AG com o Prémio Fornecedor Daimler 2015, pela 

excelência do seu desempenho ao longo do último exercício. Fornecedor líder global de tintas 

líquidas e em pó, a Axalta foi premiada na categoria de Aprovisionamento Global para 

Camiões e Autocarros, no fornecimento de materiais de pintura de alta qualidade.  

 

“Em nome da equipa global da Axalta, sentimo-nos muito orgulhosos pelo reconhecimento 

concedido pela Daimler,” disse Joseph Wood, Vice President da Axalta Coating Systems 

Commercial Transportation Global. “Este prémio é a melhor prova de que as iniciativas 

extraordinárias da nossa equipa estão a obter bons resultados, e de que o compromisso da 

Axalta para com a prestação de serviços e inovação é sólido.” 

 

Os cobiçados prémios inseridos nas categorias de Qualidade, Parceria e Inovação foram 

entregues, pela oitava vez, na filial da Mercedes-Benz em Stuttgart, Alemanha, perante uma 

plateia de aproximadamente 450 convidados.  

 

O Prémio Fornecedor Daimler distingue, num evento anual, fornecedores cujo desempenho e 

colaboração de parceria é de qualidade superior. O desempenho é avaliado em termos de 

qualidade, custos, fiabilidade no fornecimento e poder de inovação. A parceria entre a Daimler 

e os seus fornecedores está baseada na confiança e na abertura de comunicação. Este 

relacionamento inclui ainda a observância de práticas negociais sustentáveis, destinadas a 

criar incentivos aos fornecedores no sentido de progredir, de forma continuada, em mercados 

novos e existentes.  

 

Sobre a Axalta Coating Systems – Comemoração de 150 Anos na Indústria das Tintas 
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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 150 anos na indústria de Tintas, os 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 100,000 

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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