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A Axalta Vai Construir uma Nova Unidade de Produção e Logística em 
Nanjing, China  
A unidade ampliará a rede de produção da Axalta a fim de apoiar o crescimento do mercado no centro 

e sul da China, assim como em toda a região Ásia-Pacífico.  

 

Xangai, China – 11 de Novembro de 2016 – A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), um dos 

principais fornecedores de tintas líquidas e em pó, anunciou hoje que será construída uma 

nova unidade de produção de tintas de alto desempenho para veículos ligeiros, comerciais e 

para o sector industrial, em Nanjing, China. A fábrica será construída sobre um lote de terreno 

de mais de 170,000m2, localizado no Nanjing National Chemical Industrial Park (NCIP). A 

unidade deverá estar em pleno funcionamento no final de 2020, com um centro de distribuição 

de produtos e uma capacidade de produção inicial prevista para o início de 2019. O projecto 

está sujeito a aprovações finais pela companhia e pelo governo e autoridades locais.  

 

A unidade fabricará uma vasta gama de produtos da Axalta, que incluem primários, bases 

bicamada, vernizes e produtos intermédios para resinas. Produzirá ainda os produtos de 

electrodeposição da linha AquaEC™ e tintas para Soluções Energéticas da família Voltatex da 

Axalta. Paralelamente, as novas instalações vão operar como centro logístico e ponto de 

distribuição dos produtos líderes da Axalta no sector da Repintura e da Indústria, para os 

clientes localizados no sul e centro do país. A unidade de Nanjing será provavelmente o 

terceiro maior centro global de operações da Axalta.  

 

“A China é, para nós, um mercado estratégico, e continuamos a investir na nossa rede e 

capacidade de produção neste país para servir de forma mais eficiente os nossos clientes e 

elevar os nossos padrões de serviço a fim de apoiá-los no seu crescimento,” afirmou Charlie 

Shaver, Chairman e CEO da Axalta. 
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Zhu Yuanshen, Director-Adjunto do Comité de Gestão do Nanjing Chemical Industrial Park, 

comentou, “É com grande satisfação que acolhemos e apoiamos a Axalta Coating Systems na 

criação desta nova unidade no Nanjing Chemical Industrial Park. Acreditamos que, enquanto 

fornecedor líder global de tintas, a Axalta pode dar um contributo significativo a esta nova base 

de produção, através das suas tecnologias de fabrico de vanguarda, e produzir revestimentos 

de alto desempenho e ambientalmente responsáveis, assim como apoiar e cooperar com a 

economia local e com o desenvolvimento sustentável das empresas Chinesas do sector 

automóvel.” 

 

“Estamos muito gratos pela excelente cooperação e orientação fornecidas pelas autoridades de 

Nanjing, que contribuem para transformar a nossa visão em realidade,” observou Luke Lu, 

Vice-Presidente da Axalta e Presidente da Axalta na Grande China. “Aguardamos com 

expectativa novas oportunidades de crescimento na China”.  

 

O trabalho de preparação avança a um bom ritmo, uma vez que a Axalta já encetou uma 

estreita colaboração com as autoridades locais para iniciar a fase de projecto e 

desenvolvimento das especificações de engenharia para a nova unidade. A construção da nova 

fábrica de Nanjing utilizará a mais recente tecnologia em termos de projecto de engenharia, 

materiais e equipamento para os processos de produção. A unidade fabril empregará ainda os 

sistemas mais recentes de redução de emissões e a tecnologia disponível para minimizar o 

consumo energético, a descarga de resíduos e a utilização de recursos. A adopção destas 

medidas assegura o alinhamento da nova unidade com as directrizes de sustentabilidade 

globais da Axalta a fim de proteger o meio ambiente.  

 

A Axalta, que celebra globalmente o seu 150º aniversário, entrou no mercado Chinês há 32 

anos. O novo Centro de Tecnologia Ásia-Pacífico (APTC) da Axalta, uma unidade fabril com 

15,500m2 em Xangai, será inaugurada no início de 2017. O APTC realizará pesquisas 

essenciais para o desenvolvimento de novas aplicações de revestimento e apoiará as 

necessidades dos seus clientes em toda a região.  

 

Sobre a Axalta Coating Systems – Comemoração de 150 Anos na Indústria das Tintas 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente a tintas líquidas 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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