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A Axalta Divulga a sua Cor Automóvel para o Ano 2017 – o Cinza 
Gallant   
 

Clinton Township, Michigan, EUA – 17 de Janeiro de 2017: A Axalta Coating Systems (NYSE: 

AXTA), um dos principais fornecedores globais de tintas líquidas e em pó, tem o prazer de 

anunciar a sua Cor Automóvel para o Ano 2017 – o Cinza Gallant. Esta cor glamorosa é 

reforçada por partículas azuis e prata que produzem um efeito de brilho único e tons escuros 

que enriquecem o acabamento, adicionando um nível extra de sofisticação. A celebração anual 

da Cor do Ano iniciar-se-á com uma série de eventos a decorrer durante os dias de Pré-Estreia 

do Salão Automóvel Internacional Norte-Americano 2017 (NAIAS) em Detroit, Michigan, e vão 

incluir um vídeo apresentado no programa dos prémios EyesOn Design em 10 de Janeiro de 

2017. A cor beneficiará ainda de destaque no evento Charity Preview, durante o dia 13 de 

Janeiro de 2017, patrocinado pela Axalta e que se destina à angariação de fundos para apoiar 

serviços destinados a crianças.  

 

Inspirações diárias aliadas a uma extensa investigação, permitiram aos designers de cor e 

especialistas de produto da Axalta a escolha do Cinza Gallant como Cor Automóvel do Ano. 

Uma elevada percentagem de mercado está interessado numa paleta de cores neutras e a 

adição de pequenas nuances permite dar vida a essas cores. A cor Cinza Gallant foi 

desenvolvida para proporcionar uma imagem espectacular, independentemente do tamanho do 

carro. Esta cor complexa possui um valor escuro, com diversas partículas brilhantes que 

proporcionam profundidade e cor.  

 

“Na Axalta, monitorizamos as tendências e prevemos as mudanças nas escolhas de cor e o 

seu impacto no mercado automóvel,” comentou Nancy Lockhart – Global Color Marketing 

Manager da Axalta. “Temos o prazer de trabalhar conjuntamente com os fabricantes de 

automóveis, que através da utilização das nossas tintas conferem beleza e carácter aos 
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veículos. Estamos confiantes de que os clientes vão apreciar a cor Cinza Gallant. Com 

nuances de azul e verde é exemplo de modernidade e elegância. Tendo tudo isto em 

consideração, acreditamos que o Cinza Gallant é o novo prata.” 

 

A Axalta lançou recentemente o seu Relatório Global de Popularidade de Cor 2016, que 

documenta as tendências regionais de cor automóvel e onde é possível observar o aumento da 

popularidade dos tons cinza em todo o mundo. As cores neutras dominaram o mercado durante 

os últimos dez anos. Enquanto o branco e preto mantêm uma posição de topo a nível mundial, 

o cinza e o prata encontram-se empatados no terceiro lugar, com onze pontos percentuais. Na 

Europa, o cinza lidera a tabela de popularidade, com uma vantagem sobre o prata de cerca de 

seis por cento. Na América do Norte a diferença é de cinco por cento e na Coreia do Sul de 

sete por cento. O cinza é a cor mais popular na Europa, contando com 17 por cento das 

preferências, enquanto a América do Norte conta com 16 por cento, a Coreia do Sul com 19 

por cento e a Índia, 12 por cento. O Relatório Global de Popularidade de Cor 2016 da Axalta 

conta já com a sua 64ª edição consecutiva.  
  
Para mais informações sobre o Cinza Gallant, visite o site axalta.com/color.  
 

Sobre a 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 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 axalta.com e 

acompanhe-nos no Twitter  através de @Axalta e no LinkedIn. 
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