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capital. Levamos em conta as associações da indústria, reportagens da imprensa e vários modelos 
de relatórios de sustentabilidade, incluindo o GRI G4, o programa Responsible Care® do American 
Chemistry Council (ACC), o Carbon Disclosure Project (CDP) e as perguntas do questionário Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI). Por meios desse processo, elaboramos uma lista que foi priorizada 
em um grupo final de 11 questões. Esses elementos formam a estrutura e o conteúdo deste 
relatório. Consulte esses grupos na página 70.

Notas de rodapé esclarecem os dados apresentados, quando necessário. Metodologias de 
estimativa e cálculo de dados são destacadas ao longo do relatório, se forem relevantes. A 
Axalta ainda não realizou um processo independente de asseguração para o relatório ou para 
verificação dos dados, embora possamos considerar esse passo ao desenvolver nosso programa de 
sustentabilidade.

Para fazer comentários ou perguntas sobre este relatório, por favor, entre em contato via  
sustainabilityinfo@axaltacs.com 

Sobre o relatório

Este relatório reflete as informações anuais dos 
nossos negócios nos últimos três anos, de 2011 a 
2013. Elaboramos o informe seguindo as diretrizes 
G4, recentemente anunciadas pela Global Reporting 
Initiative (GRI). O relatório foi preparado de acordo com 
o nível “Core” do GRI. O índice GRI indica onde e como a 
Axalta cumpriu os requisitos desse nível, podendo ser 
encontrado em http://www.axaltacs.com/corporate/ 
en_US/

sustainability.html. Como empresa privada, não somos 
obrigados a divulgar resultados financeiros para 
a Securities and Exchange Commission (SEC) nem 
publicamos relatórios anuais. Apesar disso, levamos 
em conta os princípios e as divulgações recomendadas 
no modelo do International Integrated Reporting 
Council (IIRC) para relatórios integrados, quando 
elaboramos esse conteúdo.

Ao desenvolver nosso primeiro relatório, seguimos 
os princípios de sustentabilidade, inclusão das partes 
interessadas, materialidade e completude. Relatamos 
informações claras, confiáveis e precisas sobre 
nossa empresa. Mudanças recentes relevantes em 
instalações operacionais, composição da cadeia de 
suprimentos e estrutura de capital foram descritas ao 
longo do relatório.

O conteúdo presente neste relatório tem por 
objetivo refletir uma visão equilibrada do nosso 
atual desempenho e práticas. Reflete também nossa 
consideração sobre questões relevantes para nossos 
clientes, funcionários, governo, agências reguladoras, 
formuladores de políticas, comunidades em que 
mantemos operações, fornecedores, entidades de 
crédito, debenturistas e parceiros de investimentos de 
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Fatos importantes

Destaques em 2013 
Estes destaques ilustram algumas das realizações de P&D e da área comercial da Axalta durante o ano. 

Fevereiro
• A Axalta Coatings Systems se torna 
uma empresa independente depois 
da aquisição pela companhia de 
gestão de ativos The Carlyle Group

• Lançamento do novo sistema 
de tecnologia de pulverização 
IntelliMist™ para climas áridos

Abril
• Apresentação do poliuretano 
Rival™ de estágio único

Maio
• Anúncio do compromisso de 
US$ 50 milhões para expandir a 
capacidade de produção de produtos 
à base de água na China

• A Axalta se associa à Optima 
para ajudar as oficinas de reparo a 
aprimorar o marketing on-line

Junho
• Lançamento mundial da nova 
identidade da Axalta, com cores 
brilhantes e indicativas de nossos 
revestimentos, que reflete nosso 
negócio e nossa cultura

Agosto
• Inauguração do novo reator-piloto 
de US$ 5 milhões para apoiar a 
pesquisa de polímeros no Centro de 
Tecnologia de Revestimentos em 
Wilmington, EUA

• Operação da Axalta no Brasil 
celebra seu 50º aniversário

145
Mais de 145 anos de 
experiência no setor de 
revestimentos

12.000 
Mais de 12.000 
profissionais que criam, 
produzem, distribuem e 
dão suporte para nossos 
produtos e serviços

120.000 
Mais de 120.000 
clientes, incluindo 
3.900 distribuidores

130  
Negócios em 130 
países

35  
35 centros de 
manufatura no mundo
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7  
Sete Centros 
de Pesquisa e 
Desenvolvimento em 
quatro continentes

1.800  
Mais de 1.800 
patentes concedidas 
ou pendentes

42  
42 centros de 
treinamento para dar 
apoio aos clientes de 
repintura em todo o 
mundo

$4,3 B
Receita de $4,3 
bilhões em 2013

Setembro
• Anúncio do Cromax® como 
novo nome para o sistema de 
repintura automotiva global da 
Axalta

Outubro

• Sede da empresa muda para 
Filadélfia, e o escritório da 
América do Norte muda para Glen 
Mills

• A Axalta retoma a conhecida 
série de palestras da 
Universidade da Pensilvânia – 
Dr. Robert Langer, Professor 
do David H. Koch Institute do 
MIT, fala sobre biotecnologia e 
biomateriais

• Primeiro Simpósio Anual de 
Inovação em P&D da Axalta - Dr. 
Gareth H. McKinley, Professor 
de Ensino de Inovação e 
Chefe de Pesquisa da MIT 
School of Engineering, faz o 
discurso inaugural. Mais de 100 
pesquisadores da Axalta de 
mais de 10 países participam do 
simpósio para discutir pesquisa e 
desenvolvimento de produtos

Novembro
• A Axalta publica Six Decades of 
Automotive Color, retrospectiva 
de 60 anos dos relatórios de 
tendência de popularidade das 
cores no mundo

• O personalizado F-350 EcoTrek 
da Ford ganha o prêmio de design 
mais notável da Ford no evento 
da SEMA com a pintura Beyond 
Bronze da Axalta à base de água

Dezembro
• Anúncio da nova geração Nap-
Gard 7-2555 de revestimento 
funcional para oleodutos e 
gasodutos submarinos e de mar 
profundo com tolerância recorde 
a temperaturas de até 155°C 
(311°F)

2013
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Assim que este relatório chegar aos veículos de comunicação, 
a Axalta será uma empresa independente há pouco mais de 
um ano. Ao longo desse período, nossos 12 mil colaboradores 
estiveram em uma jornada de mudança e de empolgantes 
oportunidades. Nossa transição de divisão de uma empresa 
muito maior para uma companhia com visão, estratégia e 
abordagem próprias para questões globais esteve no foco 
central durante todo o ano.

Embarcamos nessa jornada como uma organização 
verdadeiramente global, com raízes em muitos cantos do 
mundo, da Alemanha do século XIX até Brasil, Estados Unidos 
e agora China – e muitos outros lugares do mundo. Nossa 
equipe de líderes reflete a diversidade global de colaboradores 
e clientes. Podemos reconhecer e desenvolver talentos em 
todos os lugares em que temos operações e explorar nosso 
conhecimento sobre mercados e culturas locais em seis 
continentes para melhor entender e atender às demandas dos 
clientes.

Parte de nossa perspectiva como empresa global é considerar 
como “nossa casa” o local onde atuamos. Para nós, isso significa 
que levamos a sério as interações com a comunidade, o 
ambiente, o cenário econômico e as agências governamentais 
locais quando fazemos negócios.

Em muitos lugares ao redor do mundo, quando me relaciono 
com líderes, clientes e agentes econômicos locais, as pessoas 
me perguntam frequentemente como a Axalta será parceira no 
crescimento, na prosperidade e na saúde da comunidade. De 
relevância para este relatório, algumas áreas ao redor do mundo 
sentem os efeitos da atividade econômica do passado com um 
impacto ambiental que está prejudicando a saúde das pessoas. 
Muitos grupos envolvidos com a Axalta estão interessados 
em conhecer nosso impacto ecológico, nossa abordagem para 

sustentabilidade e como a presença dos nossos negócios vai 
apoiar o desenvolvimento sustentável da comunidade.

Para ser claro, na Axalta, acreditamos que a sustentabilidade 
deve estar acima da produtividade e da rentabilidade no que 
diz respeito aos efeitos indiretos no ambiente e na sociedade. 
Achamos que, fazendo a coisa certa da maneira certa, será 
possível aumentar a produtividade, reduzir os custos, elevar os 
níveis de segurança no trabalho e ajudar os clientes a diminuir 
o consumo de recursos e o impacto ambiental. Dessa forma, 
processos e produtos cada vez mais sustentáveis colaboram 
para o crescimento do nosso negócio e nos tornam um parceiro 
melhor para os clientes.

Os revestimentos têm um papel vital no processo de geração de 
valor em muitos setores. Usamos insumos químicos e materiais 
de fonte biológica e consumimos energia na manufatura de 
produtos. Eles, então, vão garantir beleza e proteção a uma 
infinidade de outros materiais – estendendo a vida útil, reduzindo 
a necessidade de repintura ou substituição e os tornando 
belos, tudo ao mesmo tempo. A indústria como um todo está 
trabalhando para aperfeiçoar os efeitos dos produtos e serviços 
ao logo de todo o ciclo de vida. Estamos constantemente à 
procura de novas maneiras de aperfeiçoar nossas práticas de 
sustentabilidade, reduzindo o consumo de matéria-prima e de 
energia e diminuindo emissões potencialmente prejudiciais à 
água, terra ou ar.

Nossos revestimentos à base de água e tintas em pó, por 
exemplo, ajudam a reduzir os impactos da nossa indústria. 
Esses tipos de produtos, que estão sendo cada vez mais 
usados em diversas aplicações em todo o mundo, diminuem 
significativamente o uso de química potencialmente nociva, de 
resíduos e emissões potencialmente prejudiciais, tais como as de 
compostos orgânicos voláteis.

Carta do Presidente
Bem-vindo ao primeiro Relatório Anual de                                            
Sustentabilidade da Axalta Coating Systems.

“Reconhecemos e 
desenvolvemos talentos 
em todos os lugares em que 
temos operações e exploramos 
nosso conhecimento sobre 
mercados e culturas locais em 
seis continentes para melhor 
entender e atender às demandas 
dos clientes.”
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Para alguns de nossos clientes com uma base instalada de 
equipamentos e produção, a transição para esses produtos mais 
novos pode ter uma perspectiva de longo prazo. A Axalta continua 
sendo parceira de negócios de confiança para nossos clientes, não 
importando onde eles estejam no espectro de adoção de novas 
tecnologias.

Com algumas das nossas tecnologias de aplicação, tais como as 
ferramentas de combinação de cores e os sistemas de aplicação 
3-Wet, as tarefas de reparo e repintura, que costumavam levar 
um dia ou mais, podem ser feitas em menos de uma hora. Essas 
tecnologias ajudam a reduzir o impacto ambiental da Axalta e dos 
clientes e a aumentar a produtividade, gerando mais rentabilidade.

Para desenvolver nossos negócios com essas novas linhas de 
produtos, temos utilizado recursos para aumentar a capacidade 
de produção em importantes localidades ao redor do mundo. 
Recentemente, demos início à expansão das nossas instalações 
de Jiading, na China, no valor de US$ 50 milhões e anunciamos 
o compromisso de ampliar a produção no Brasil e na Alemanha. 
Ao expandir essas instalações com materiais e processos 
avançados, poderemos ficar à frente da curva de regulamentação 
governamental e ajudar os clientes a fazer o que é certo para 
eles. Esses investimentos são parte de uma estratégia global para 
sermos os melhores em nossa categoria e levar os benefícios de 
nossa tecnologia de manufatura e produtos para clientes em todas 
as partes do mundo.

 

Em todos os países, proteger a saúde da população, assegurar 
água e ar limpos e se concentrar em um crescimento que possa 
ser mantido em longo prazo são prioridades para o governo e 
a economia. A Axalta reconhece a importância de enfrentar 
esses desafios. À medida que avançarmos, vamos equilibrar os 
investimentos em vários países, em função do mundo complexo 
e em mudança em que vivemos, e continuar promovendo a 
prosperidade nos mercados em que atuamos.

Também reconhecemos que ao nos desenvolvermos e crescermos, 
vamos continuar enfrentando desafios. Nosso sucesso depende, 
em grande parte, dos colaboradores dedicados da Axalta e de 
sua criatividade e energia. Temos de continuar conquistando 
clientes, sendo um grande parceiro, oferecendo qualidade e nos 
apresentando como o tipo de empresa que todos gostariam de ter 
como vizinho.

Estamos satisfeitos em dar esse primeiro passo na criação de 
nossa base de sustentabilidade. Como leitores interessados, seus 
comentários sobre o relatório, sobre nossa empresa ou sobre outras 
questões relacionadas são muito importantes para nós.

Charles Shaver

Presidente y Director General 

“... sustentabilidade deve 
estar acima da produtividade 
e da rentabilidade no que diz 
respeito aos efeitos indiretos no 
ambiente e na sociedade mais 
indiretamente. Achamos que 
fazendo a coisa certa da maneira 
certa será possível aumentar a 
produtividade, reduzir os custos, 
elevar os níveis de segurança no 
trabalho e ajudar nossos clientes 
a diminuir o consumo de recursos 
e o impacto ambiental.”
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Apaixonados por Cores 
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Em 1º de fevereiro de 2013, a Axalta se tornou uma empresa 
independente, inaugurando um ano de transformação e 
oportunidades. The Carlyle Group, um dos maiores e mais 
bem sucedidos gestores de ativos e investimentos do mundo, 
adquiriu uma importante e talentosa empresa de revestimentos. 
Com o novo nome Axalta Coating Systems, a companhia trouxe 
consigo todos os recursos internos, experiência, conhecimento 
e clientes conquistados em mais de 145 anos no setor de 
revestimentos.

Um dos objetivos da Axalta para 2013 foi manter a continuidade 
dos negócios e o alto padrão de qualidade, segurança e 
responsabilidade ambiental, além de se estabelecer como 
uma empresa independente e próspera no mercado global de 
revestimentos industriais altamente competitivo e dinâmico. 
O sucesso de longo prazo da Axalta dependerá, em parte, da 
manutenção da fidelidade de colaboradores e clientes durante a 
transição para um negócio independente.

Embora sejamos novos no nome, somos uma empresa global 
com uma base sólida de mais de 145 anos oferecendo belas 
tintas e revestimentos de proteção para uma grande variedade 
de clientes no setor industrial e outros segmentos. Carregamos 
a tradição de inovação e um forte compromisso com os 
clientes. Essas características garantiram nosso sucesso no 
passado e nos permitirão crescer como uma nova empresa de 
revestimentos no futuro.

Nossa empresa se dedica exclusivamente a desenvolver, 
produzir e vender revestimentos líquidos e em pó. Anteriormente 
fazíamos parte de uma organização muito maior, porém hoje 
nosso foco específico na oferta de excelentes revestimentos 
é o que nos diferencia. Considerando nossa receita de 2012, 
a Axalta é a quinta maior fornecedora de revestimentos do 
mundo.*

Atendemos mais de 120.000 clientes globalmente nos 
negócios de OEM e repintura automotivos, transporte comercial, 
indústria em geral, arquitetura e decoração. Nossos produtos e 
serviços inovadores incluem tintas, ferramentas de combinação 
de cores, tecnologias de aplicação, treinamento para clientes 
e sistemas de gestão de negócios. Somos apaixonados por 
oferecer sistemas inovadores de revestimento superior aos 
clientes. Nossas marcas de revestimentos líquidos e em pó são 
vendidas em mais de 130 países, produzidas em 35 centros de 
fabricação em seis continentes e apoiadas por sete centros de 
pesquisa e desenvolvimento.

Hoje, a Axalta é uma empresa dedicada ao alto desempenho 
e a avançar ao lado de seus clientes, aonde quer que suas 
estratégias de crescimento os levem.

Quem somos
Nossa transição

Nossas marcas de revestimentos 
líquidos e em pó são vendidas 
em mais de 130 países, 
produzidas em 35 centros de 
fabricação em seis continentes 
e apoiadas por sete centros de 
pesquisa e desenvolvimento.

* Coatings World, juhno 2013
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Início brilhante

O conjunto de produtos da Axalta comercializado hoje deriva 
do nosso legado de mais de 145 anos de experiência no 
setor de revestimentos. As raízes da Axalta remontam à 
década de 1860 na Alemanha, com a fundação da Herberts, 
fabricante original dos produtos de pintura Standox®, e da 
Spies Hecker® anos mais tarde. Hoje, as marcas Spies Hecker 
e Standox trazem o melhor da tecnologia e da engenharia 
alemã para o portfólio de revestimentos da Axalta para 
repintura.

No início do século XX, nossa solução Permanent® 
representou um avanço tecnológico na área de esmaltes. 
Começamos a produzir laca à base de nitrocelulose que 
acelerou significativamente o tempo de secagem das 
tintas. Na década de 1920 e 1930, desenvolvemos tintas 
pulverizáveis e revestimentos mais duráveis com as marcas 
Duco®, Permaloid® e Dulux® que se tornaram líderes na 
categoria.

Inovação e sustentabilidade

Nossos cientistas e engenheiros sempre estiveram na 
vanguarda e reconheceram há muito tempo que minimizar o 
uso de recursos, elevar a eficiência, produzir revestimentos 
mais duráveis, mais seguros e mais fáceis de aplicar são 
essenciais para o nosso sucesso. Cada avanço nesse 
sentido faz com que os clientes sejam mais eficientes, os 
produtos durem mais e tenham melhor desempenho, com 
menor impacto ambiental. Esses aspectos econômicos, 
sociais, ambientais e de segurança do nosso negócio não 
eram chamados de ‘sustentabilidade’ antigamente – mas 
já reconhecíamos sua importância e utilizávamos inovação 
para abordá-los.

O setor de revestimentos desempenha um papel importante 
na cadeia de valor de muitos produtos comerciais e 
industriais. Usamos uma grande variedade de matéria-prima 
para produzir tintas e revestimentos de proteção que nossos 
clientes aplicam como parte de processos de fabricação 
e/ou repintura. Tendo uma visão ampla dessa cadeia de 
valor, reconhecemos que existem materiais que podem 
representar problemas de segurança e para o ambiente 

145 anos de inovação

Somos motivados a inovar por 
nossos clientes. Apoiar seus 
negócios diariamente significa 
ouvir o que eles precisam e 
encontrar soluções que tornem 
suas operações melhores.

• Herberts inicia produção; Lança Spies Hecker®

• Lançamento do Duco®, Dulux®, Lucite® e Centari®

• Desenvolvido primeiro sistema tintométrico 

• Lançamento de produtos de isolamento elétrico, que 
posteriormente receberam a marca Voltatex®

• Deixa de atuar da maioria dos negócios de revestimentos 
para arquitetura

• Lançamento do Imron® 

• Aquisição dos negócios de revestimentos da Ford

• Lançamento do processamento de uma fase  wet-on-wet 

• Lançamento do Cromax®

• Aquisição da Herberts pela Hoechst

• Aquisição do Nason®

• Lançamento da tecnologia Valueshade 

1970-19901866-1970 1990 - 2000
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quando não são devidamente tratados e descartados. Certos 
processos de produção em que são utilizados produtos de 
revestimentos são mais seguros e mais fáceis de operar do que 
outros. Como cidadãos corporativos responsáveis, pretendemos 
dar continuidade à nossa tradição de inovação para elevar os 
níveis de segurança e reduzir o impacto ambiental em toda a 
cadeia de valor e nos locais onde mantemos operações.

Nossa indústria reconhece que devemos trabalhar de forma 
a proteger a capacidade das gerações futuras de satisfazer 
suas necessidades. Sabemos que isso exige trabalho árduo 
e tempo. Junto com nossos pares no setor, estamos nos 
empenhando para superar esses desafios, tais como a gestão 
de recursos, desenvolvimento de matéria-prima sustentável de 
fonte biológica, redução do consumo de energia e da geração 
de resíduos, maior segurança no processo de aplicação de 
revestimentos e racionalização de embalagens e logística. 
Com esses desafios de sustentabilidade em mente, buscamos 
antecipar tendências que farão nossos clientes mais produtivos 
e eficientes.

Mantendo nossa longa história de inovação, as marcas da 
Axalta continuam liderando o setor de revestimentos com 
novos produtos. Lançamos os primeiros revestimentos à base 
de água para OEMs na América do Norte, que foram seguidos 
de sistemas consolidados ainda mais produtivos que ajudam 
a elevar a produtividade e reduzir o consumo de energia no 
processo de fabricação. Ao desenvolver revestimentos à base 
de água e processos de aplicação mais eficientes, podemos 
desempenhar um papel importante, ajudando o setor de 
revestimentos e nossos clientes em todo o mundo a adotar 
um ciclo de produção mais sustentável. Essas mudanças 
na formulação e na aplicação beneficiam clientes e seus 
funcionários bem como as comunidades vizinhas, a própria 
força de trabalho e o desempenho da Axalta como empresa.

Nossas realizações nos últimos dois séculos lançaram as bases 
para nosso crescimento como um negócio empreendedor 
global. 

Junto com nossos pares 
no setor, estamos nos 
empenhando para superar 
esses desafios, tais como 
a gestão de recursos, 
desenvolvimento de matéria-
prima sustentável de fonte 
biológica, redução do consumo 
de energia e da geração de 
resíduos, maior segurança 
no processo de aplicação de 
revestimentos e racionalização 
de embalagens e logística.

• Lançamento de superverniz com alto teor de sólidos

• Lançamento do sistema 3-Wet com alto teor de sólidos

• Lançamento do Eco-Concept

• Lançamento do Cromax Pro® (3ª geração da tecnologia à base 
de água)

• Lançamento do Acquire Plus EFX, primeiro sistema 3-Wet à 
base de água

• Axalta como uma empresa independente com nova 
identidade e valores 

• Cromax se torna a principal família global de produtos de 
repintura 

• Anúncio da expansão da capacidade de produção de produtos 
à base de água na China  

• Lançamento de mais produtos para segmentos de mercado 
tradicional

• Reestruturação da nossa organização para melhor atender os 
clientes 

• Acelerar nosso compromisso de crescimento dinâmico 
em todas as regiões e os negócios com foco especial em 
economias emergentes 

• Inovar na próxima geração de sistemas de revestimento 
sustentável 

• Aprimorar continuamente a experiência dos clientes

AMANHÃ2000-2010 HOJE



11

OEM automotivo e Revestimentos para Repintura

A Axalta fornece sistemas de revestimento para os principais fabricantes de automóveis 
e oficinas de reparo. Revestimentos tradicionais, líquidos à base de água ou com alto teor 
de sólidos, além de sistemas consolidados, são encontrados nas linhas de produção OEM, 
da aplicação inicial de revestimentos de eletrodeposição até fundos, bases e vernizes. Os 
clientes de repintura, com suas oficinas de reparo de automóveis, podem escolher entre 
revestimentos tradicionais, com baixo teor de compostos orgânicos voláteis e à base de 
água, e ter acesso a ferramentas de combinação de cores e outros tipos de suporte para 
aprimorar seus negócios. Os revestimentos líquidos e em pó da Axalta também são usados 
em diversos componentes automotivos, como rodas, sistemas de escapamento, peças 
plásticas e nas linhas de combustível e freios automotivos, setores em que somos líderes 
de mercado com nossas tintas líquidas. 

Transporte Comercial 

Essa diversa e importante área de negócio abrange um amplo espectro de veículos. 
Nossos clientes incluem fabricantes de caminhões pesados, reboques, carrocerias, 
ônibus, empilhadeiras, veículos recreativos e guindastes. Nossos revestimentos 
também são utilizados em muitos tipos diferentes de vagões ferroviários, tais como 
locomotivas, carros de alto desempenho que transportam líquidos e materiais sólidos 
secos que devem ficar isolados de substratos, vagões de passageiros, trens de alta 
velocidade, metropolitanos e de transporte coletivo. Continuamos a oferecer recursos 
comerciais onde o crescimento de caminhões pesados, ônibus e trens representem 
uma oportunidade significativa, especialmente quando muitos desses clientes 
estiverem mudando para produtos à base de água.

Nossos clientes

Somos líderes globais no mercado de OEM, caminhões pesados e negócios de revestimentos em pó. Continuamos a fortalecer nossos 
sistemas para oferecer soluções personalizadas às economias em crescimento em todas as regiões do mundo. Para isso, nossa organização 
permanece evoluindo e concentrada no crescimento global.  
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Indústria em Geral

Os negócios de revestimentos da Axalta para o negócio industrial atende três grupos 
principais de clientes, muitas vezes oferecendo benefícios invisíveis. Nossos esmaltes 
para cabos, vernizes para chapas e resinas de impregnação garantem isolamento e 
transferência de calor em motores, geradores e transformadores, permitindo uma 
operação mais eficiente e segura. Nossos revestimentos de eletrodeposição e em 
cores são aplicados a diversos equipamentos agrícolas, de construção e engenharia 
que necessitam de proteção contra desgaste por intempéries e corrosão. Também 
fornecemos revestimentos especiais que são utilizados em esquis e snowboards, parte 
interna de cilindros e aplicações em alta temperatura. Revestimentos funcionais em 
pó atendem fabricantes de vergalhões bem como oleodutos e gasodutos, protegendo 
contra a degradação por sal de estrada e temperaturas elevadas encontradas em 
poços de petróleo e gás no fundo do mar. Nossos revestimentos termoplásticos em pó 
são usados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo tubulações, embalagens 
metálicas, cercas e cosméticos.

Arquitetura e Decoração

Esses negócios usam os revestimentos líquidos e em pó da Axalta. Nossos 
revestimentos para paredes externas de edifícios impedem a corrosão e oferecem 
cores que contribuem para o resultado arquitetônico final. Eles protegem e dão brilho 
a diversos produtos, de eletrodoméstico e mobiliário para escritórios e jardins até 
computadores e equipamentos para jogos. No México, fabricamos tinta líquida para 
clientes residenciais. 
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OEM e Repintura Automotivos

Nossos principais produtos de eletrodeposição ou E-Coat, incluindo ElectroShield-21, 
ElectroShield-27, CorMax VI® e Aqua® EC 3000, evitam a corrosão e são a superfície 
ideal para nossos acabamentos de base e verniz.* Os revestimentos tradicionais 
à base de solvente e as gerações mais recentes de revestimentos à base de água 
usados com os processos consolidados 3-Wet (wet-on-wet) e Eco-Concept da Axalta 
elevam a produtividade, poupam energia e dinheiro, exigindo menos investimento 
em instalações e equipamentos nas oficinas de reparo. Nossas marcas de tintas de 
repintura conhecidas em todo o mundo, Standox, Spies Hecker e Cromax, ao lado 
de marcas regionais, como Duxone®, Nason®, Challenger® e Vica®, oferecem aos 
especialistas de repintura a melhor opção para seus negócios.

Transporte Comercial

Os revestimentos da Axalta são utilizados em praticamente tudo que se move. Frotas 
de caminhões pesados e comerciais, locomotivas, vagões ferroviários e metropolitanos, 
ônibus, veículos recreativos e outros modelos usam nossas marcas, incluindo a família 
de produtos Imron e os revestimentos líquidos Rival®, Excel® Pro e PercoTop®.

Nossos produtos
Os revestimentos líquidos e em pó da Axalta são utilizados em mais de 130 países ao redor do mundo. Fabricamos e 
vendemos muitos produtos e apresentamos abaixo algumas de nossas principais marcas. 

* Em abril de 2014, a Axalta rebatizou sua linha de produtos de revestimentos de eletrodeposição. Aqua EC™ agora é o novo nome dos produtos E-Coat, abrangendo sob uma única nomenclatura 
os produtos anteriormente conhecidos por ElectroShield-21, ElectroShield-27, CorMax VI e Aqua EC 3000.  

PercoTop    Rival    Excel Pro

ElectroShield-21 ElectroShield-27 CorMax VI® Aqua® EC 3000 Voltatex®
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Indústria em Geral 

Diversos produtos da Axalta atendem clientes do setor industrial. A família Voltatex 
de produtos para isolamento permite que componentes elétricos, desde eletrônicos 
miniaturizados até condutores circulares e retangulares para motores, geradores ou 
transformadores de grandes dimensões, operem de forma mais eficiente e segura. 
Os revestimentos em pó Nap-Gard garantem isolamento e proteção a oleodutos e 
gasodutos. Stollaquid ®, Chemophan ® e Syntophal são alguns dos nossos muitos 
outros revestimentos especiais. Nossos produtos E-Coat impedem a corrosão 
gerada pela exposição à água em produtos agrícolas e equipamentos de construção, 
componentes automotivos e outros tipos de aparelhos.

Arquitetura e Decoração

Os revestimentos em pó da Axalta, como Alesta, Flamulit ®, Abcite® e Teodur®, e os 
revestimentos líquidos Anisio protegem e garantem beleza a muitos elementos, desde 
fachadas de edifícios e esculturas ao ar livre até aparelhos domésticos. Nossas linhas 
Supernovi® e Rensil® de tintas líquidas residenciais são utilizadas por consumidores 
domésticos no México.

Stollaquid   Chemophan   Syntophal  Voltatex® Rensil   Abcite  Supernovi  Flamulit
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Breve cartilha sobre revestimentos
Todo setor tem seu jargão e, com a indústria de revestimentos, não é diferente. Aqui 
estão algumas breves definições dos tipos de formulações usados no nosso relatório. 
A Axalta fabrica revestimentos líquidos e em pó que são usados quase exclusivamente 
em ambientes industriais.
Revestimentos de eletrodeposição, geralmente 
abreviados como “E-Coat”, são aplicados em superfícies 
metálicas, como chassis de carro ou outras peças de metal, 
com a ajuda de corrente elétrica. Um cátodo eletricamente 
carregado é acoplado ao metal que, por sua vez, é imerso em 
um banho de tinta com a carga elétrica oposta. A tinta adere à 
superfície exposta do metal. Normalmente, o E-Coat é usado 
como a primeira camada de proteção contra corrosão, como 
acontece com os chassis de carro, mas pode ser usado como o 
único revestimento de pintura em componentes industriais ou 
ferramentas.

Revestimentos em pó são pulverizados a seco e, como o 
E-Coat, podem ser aplicados por meio de atração elétrica. Em 
geral, aplica-se calor para aderir a camada de pó à superfície. 
Revestimentos em pó dão como resultado uma superfície lisa 
e uniforme, durável e adequada para uma ampla variedade de 
aplicações e cores.

Revestimentos líquidos usam pigmentos finamente 
triturados em suspensão em um fluido que vai aderir à 
superfície, formando uma camada de revestimento quando 
pulverizados sobre ela. O fluido pode conter diferentes níveis 
de compostos orgânicos, incluindo polímeros e compostos 
orgânicos voláteis que evaporam quando o revestimento seca. 
Um volume menor de compostos orgânicos voláteis é liberado 
quando se usa revestimento de alto teor de sólidos à base de 
solvente, feito com mais pigmentos e outros materiais sólidos e 
menos líquidos. Tintas com baixo teor de compostos orgânicos 
voláteis foram desenvolvidas para atender tanto a exigências 
reguladoras quanto às demandas de clientes. Revestimentos 
à base de água podem conter apenas um nível residual ou 
nenhum composto orgânico volátil. Dependendo da formulação 
e do mecanismo de secagem, os revestimentos líquidos secam 
em velocidades diferentes, com ou sem a necessidade de calor 
para acelerar o processo de cura.
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Criar uma nova estrutura de gestão e governança foi o primeiro 
passo importante para estabelecer as bases que a Axalta 
precisaria para operar como uma empresa independente. 
Charles W. Shaver foi nomeado presidente e diretor executivo, 
trazendo para a Axalta uma vasta experiência adquirida em 
funções similares em outras empresas do ramo industrial. A 
Axalta definiu um Conselho Administrativo e realizou ações 
para fortalecer a equipe de gestão executiva, convidando 
novos talentos para reunir na empresa experiência e recursos 
diversificados vindos de segmentos variados. 

Nosso Conselho Administrativo

Nosso Conselho Administrativo inclui o diretor executivo 
como presidente, cinco diretores do The Carlyle Group e 
dois conselheiros independentes com vasta experiência 
em operações e estratégia na indústria automotiva. Como 
investidores experientes e uma das poucas empresas de 
investimento de capital privado especializada nos setores 
industrial e de transporte, os membros do The Carlyle Group 
participantes do conselho garantem acesso a uma rede global 
de recursos que vai ajudar a Axalta a crescer e gerar valor, 
particularmente em mercados emergentes como China e Brasil. 
Atualmente, nosso Conselho Administrativo conta com um 
Comitê de Auditoria, um Comitê de Remuneração e um Comitê 
Executivo que dão orientação para assegurar a eficácia de 
programas e controles. O conselho continuará evoluindo à 
medida que nossa empresa crescer. Mais informações podem ser 
encontradas em axaltacoatingsystems.com.

Nossa equipe de líderes executivos

Em 2013, Axalta criou uma estrutura organizacional para 
permitir que a empresa se tornasse um negócio global de 
revestimentos, dinâmico, baseado em um histórico de sucesso 
como divisão de uma companhia global maior. A nova estrutura 
foi projetada para assegurar a ênfase e a consistência corretas 
para apoiar o crescimento da nossa marca global e de nossos 
produtos e serviços em diferentes mercados regionais ao redor 
do mundo. Acertar esse equilíbrio e implantar novos sistemas 
vai exigir tempo, porém estamos orgulhosos do progresso 
significativo e rápido que tivemos no primeiro ano.

Uma nova equipe de gestão executiva ingressou na empresa 
ao longo de 2013 para realizar várias funções globais e permitir 
que toda a organização tenha um crescimento dinâmico 
sustentável. Nossos líderes ao redor do mundo refletem as 
raízes da empresa em diferentes países. Vinte e uma nações 
estão representadas entre os 130 membros de nossa equipe 
global de liderança, e 24 desses líderes são mulheres.

 

Governança e Liderança 

Nossos líderes ao redor do 
mundo refletem as raízes da 
empresa em diferentes países. 
Vinte e uma nações estão 
representadas entre os 130 
membros de nossa equipe global 
de liderança, e 24 desses líderes 
são mulheres.
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Organizados para servir nossos clientes 

Reestruturamos a gestão global para melhor servir os clientes 
em dois negócios principais. Criamos uma única equipe de 
gestão de contas globais para atender nossos clientes OEM. 
As grandes multinacionais nesse segmento operam em 
todo o mundo, e a organização OEM da Axalta agora está 
mais bem alinhada à orientação global de muitos clientes. 
De maneira semelhante, consolidamos a gestão da equipe 
global de revestimentos industriais para melhor servir clientes 
dos segmentos de transporte comercial, indústria em geral, 
arquitetura e decoração. Com todas essas mudanças concluídas 
no final do ano, a Axalta entrou em 2014 preparada para ampliar 
o alcance de todas as nossas marcas a clientes em novas 
geografias e para melhor utilizar os recursos ao redor do mundo, 
sem se esquecer de aprimorar a prestação de contas.

Evoluindo sobre novas bases

À medida que avançarmos, pretendemos aperfeiçoar 
nossos programas para evoluir sobre as bases definidas em 
2013. Planejamos estabelecer um Grupo de Trabalho de 
Sustentabilidade para coordenar e conduzir esforços em várias 
funções, negócios e regiões. A nova diretoria executiva quer 
garantir que questões relacionadas à sustentabilidade sejam 
abordadas sistematicamente como parte da estratégia. A 
governança e a supervisão desses esforços e de sua interseção 
com a estratégia de negócios serão definidas nos próximos 
meses e descritas em mais detalhes no próximo relatório.

Como um negócio globalmente gerenciado, pretendemos 
melhorar ainda mais nossos sistemas de coleta de dados, 
incluindo os de gestão de risco, para garantir que tenhamos 
as principais métricas de desempenho e risco disponíveis para 
tomar decisões operacionais com base em informações de alta 
qualidade.

Os fundamentos já foram instituídos, e estamos muito 
entusiasmados por estar em uma posição mais competitiva em 
todo o mundo. Em futuros relatórios, pretendemos fornecer 
informações adicionais sobre nosso desempenho além do que 
está atualmente disponível sobre nosso progresso inicial.

A gestão de contas da Axalta está 
agora organizada para melhor 
refletir a estrutura dos nossos 
clientes. De maneira semelhante, 
consolidamos a gestão da nossa 
equipe global de revestimentos 
industriais para melhor servir 
clientes dos segmentos de 
transporte comercial, indústria em 
geral, arquitetura e decoração. 
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Fazer negócios de forma íntegra e ética é essencial para 
nós, nosso desempenho e nossa capacidade de expandir os 
negócios em novas direções. Acreditamos que a transparência 
e a responsabilidade são a base de uma cultura de integridade. 
Reconhecemos que o comportamento ético é essencial para 
nossas relações de trabalho e com as agências reguladoras em 
todos os lugares onde fazemos negócios. É importante para a 
Axalta ser considerada como uma boa cidadã corporativa.

Adaptamos nosso legado de ética para criar um novo programa 
para a Axalta, específico para nossos negócios e para o 
ambiente regulatório voltado para produtos de revestimentos 
em todo o mundo. Desenvolvemos um Código de Conduta de 
Negócios em 2014. Essas normas cobrirão comportamentos 
antissuborno e anticorrupção no local de trabalho e mecanismos 
disponíveis para denúncia, incluindo uma linha direta (hotline), 
para discutir perguntas de colaboradores, preocupações e 
questões controversas.

 

Mantemos colaboradores que trabalham com conformidade em 
todas as sedes regionais. Em 2014, implantaremos um sistema 
global de gestão de conformidade, incluindo treinamento 
adequado de colaboradores e um mecanismo anual de 
verificação.

Os colaboradores da Axalta devem cumprir as leis e 
regulamentos nos locais onde fazem negócios e respeitar 
as normas da Axalta. Até que nosso novo sistema global de 
gestão de conformidade fique pronto em 2014, colaboradores 
em todo o mundo continuarão sendo treinados anualmente 
em nossos padrões éticos e incentivados a levantar e discutir 
qualquer dúvida relacionada com comportamento ético. Além 
disso, colaboradores elegíveis participarão de um programa 
de treinamento para que possam entender plenamente o 
Foreign Corrupt Practices Act dos Estados Unidos e tópicos 
relacionados.

Integridade e Ética

Reconhecemos que o 
comportamento ético é essencial 
é essencial para nossas relações 
de trabalho e com as agências 
reguladoras em todos os lugares 
onde fazemos negócios
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Para ter sucesso, uma empresa depende da criatividade e 
empenho de todos na organização - sua paixão pelos negócios 
e pelos clientes vai determinar o sucesso. Para oferecer o melhor 
desempenho e refletir o espírito da nossa nova identidade 
empresarial, a Axalta abraçou novos valores que dizem quem 
somos e que vão direcionar nossa empresa empreendedora com 
foco no cliente. Nossos valores governam o modo como nos 
comportamos e tomamos decisões.

• Colocamos nossos clientes em primeiro lugar. O 
sucesso de nossos negócios depende da capacidade de 
atender bem os clientes. É nossa obrigação ouvir o que os 
clientes dizem e fornecer os produtos e serviços que vão 
entregar não apenas o que eles pedem, mas o que podemos 
oferecer a mais e que vai ajudá-los.

• Assumimos responsabilidade por tudo o que 
fazemos . Ter responsabilidade significa ter orgulho dos 
produtos e serviços que oferecemos, ouvir e aprender com os 
outros.

 

• 

• Somos direcionados a melhorar nosso desempenho 
a cada dia. O mercado está sempre mudando, e permanecer 
no mesmo lugar pode significar ficar para trás. Para 
acompanhar as mudanças, devemos desenvolver novos e 
melhores produtos, além de apresentar continuamente aos 
nossos clientes ideias que os recompensem por nos deixarem 
atendê-los.

• Inovamos com propósito. Da bancada do laboratório até o 
desenvolvimento e o teste dos produtos, criamos sistemas de 
revestimento que atendem nossos clientes de forma melhor 
a cada dia. Fora do laboratório, nós nos empenhamos para 
desenvolver novos serviços e maneiras de garantir o apoio 
que nossos clientes precisam para crescer.

• Temos sucesso sendo uma equipe global unida. 
A força da nossa empresa está em nossa gente.  Se 
trabalharmos juntos, não haverá problema que não possa ser 
resolvido. Nosso sucesso depende de nossa ajuda mútua, 
além de soluções e ideias compartilhadas, seja com o colega 
do outro lado do corredor ou do oceano. Nossos clientes em 
todos os cantos do mundo vão colher os benefícios. Nossos 
companheiros sentirão ainda mais orgulho.

Nossos valores são um compromisso com nossos clientes 
e com nós mesmos. Um novo sistema anual de avaliação de 
desempenho dos colaboradores que será anunciado em 2014 
usará os nossos valores como a métrica fundamental. Nossos 
valores são as lentes que utilizamos para reconhecer o alto 
desempenho com um programa de Premiação de Liderança 
Sênior recentemente implementado.

Valores

Colocamos nossos 
clientes em 
primeiro lugar

Assumimos 
responsabilidade 
por tudo o 
que fazemos

Somos 
direcionados 
a melhorar nosso 
desempenho 
a cada dia 

Inovamos 
com propósito 

Temos sucesso 
sendo uma equipe 
global unida 
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Colaboradores  da Axalta no México comemoram 
o lançamento da nova identidade 



Com uma nova estrutura organizacional e novos valores, a 
intenção é criar uma nova identidade para refletir o que somos 
como uma empresa mais ágil e empreendedora. Queremos 
transmitir nossa identidade não apenas no visual, mas também 
na maneira como nos comportamos – um novo conjunto de 
sinais que mostra ao mundo quem somos, o que fazemos e 
o que representamos. Acreditamos que sucesso exige alto 
desempenho que, por sua vez, resulta do foco especial que 
damos ao que importa para os clientes. Escolhemos um nome 
que teria reconhecimento entre os clientes e orgulho entre 
nossos colaboradores. Escolhemos um logotipo que representa 
nossa busca constante por alto desempenho e nossa paixão por 
cores e revestimentos. Estamos no negócio de cores, e nosso 
logotipo aparece apropriadamente em 12 cores diferentes. 
Também lançamos um novo site para permitir que clientes, 
fornecedores, colaboradores e outros públicos conheçam mais 
sobre a nova Axalta. 

Mais importante e em paralelo com o lançamento da nova 
identidade, nós nos empenhamos para assegurar que os clientes 
saibam que poderão contar com os mesmos produtos, serviços, 
qualidade e pessoas nos próximos anos. Abraçamos novos 
valores para a empresa que vão colocar nossos clientes em 
primeiro lugar.

 

Nossos novos nomes, logotipos, valores e outros símbolos 
menos visíveis de mudança, cada um concebido e implantado 
em tempo recorde, todos trabalham juntos para comunicar a 
exclusiva proposta de valor da Axalta.

Nova abordagem global de marketing 

A comunicação clara e consistente de quem somos é parte de 
uma nova estrutura global de marketing que se baseia em nossa 
estratégia de endosso da marca. Ao longo do tempo, nossos 
novos nomes e logotipos serão apresentados nos produtos à 
medida que o estoque de itens mais antigos for diminuindo. 
O uso da marca internamente está sendo feito em nossas 
instalações ao redor do mundo para contar nossa história aos 
visitantes e colaboradores. Os novos rótulos para os produtos 
da Axalta foram projetados com os recém-implantados padrões 
do Global Harmonization System (GHS) em mente, e agora 
temos um esquema de rotulagem globalmente consistente para 
comunicar conteúdo relevante, informações de uso e segurança 
para os clientes.* A exibição do nome da Axalta juntamente com 
o dos produtos na embalagem e nos materiais de marketing vai 
adicionar valor à marca tanto na nova identidade corporativa 
quanto nos produtos já conhecidos, reforçando a confiança dos 
clientes na nossa coerência global.
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Nossa Identidade

* Os novos rótulos de produtos vão substituir o atual estoque ao longo de 2014 e 2015.

Quatro frases que resumem nossa identidade

• CONSTRUÍDO PARA O ALTO DESEMPENHO 
• SIMPLESMENTE BRILHANTE 
• APAIXONADOS POR CORES 
• MAIS RÁPIDO. MAIS RESISTENTE. MAIS BRILHANTE
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Buscar excelência no desempenho operacional é um elemento 
fundamental na nossa história – e no nosso futuro. Para nós, o 
desempenho das operações representa não apenas a dimensão 
econômica dos resultados em sustentabilidade, mas também 
como nos esforçamos para trabalhar eficientemente, desde a 
compra das melhores matérias-primas que entram em nossos 
centros de manufatura até a experiência que proporcionamos 
aos clientes. Desempenho operacional também leva em conta 
a forma com que abordamos as oportunidades de crescimento 
em mercados  emergentes - onde há um necessidade especial 

de atingir metas comerciais, com sistemas sustentáveis - e 
o desenvolvimento de novas linhas de produtos. Nossa 
abordagem para o desempenho operacional inclui inovação 
e melhoria contínua na maneira como gerenciamos o uso de 
recursos e energia, nosso impacto ambiental e a segurança dos 
colaboradores na Axalta, tanto nas instalações que mantemos 
em nossos clientes e na rotina diária de trabalho, quanto nos 
casos em que surge um problema.

 

Desempenho

A Axalta está evoluindo sobre um histórico de sólido 
desempenho financeiro. Reportamos informações financeiras 
por negócios e região geográfica. Nossas quatro regiões 
geográficas são América do Norte (exceto México), América 
Latina (incluindo México), Europa, Médio Oriente e África 
(EMEA) e Ásia-Pacífico. O negócio de produtos industriais 
atende os segmentos de transporte comercial, indústria em 
geral, arquitetura e decoração.

 

A tabela abaixo fornece dados de 31 de dezembro de 2013 
sobre liquidez total, ativos e o valor líquido das plantas, 
propriedades e equipamentos. O termo liquidez é definido 
como o valor total em caixa e equivalentes bem como a 
captação de recursos disponíveis em linhas de crédito 
rotativo.

Desempenho financeiro

$ em milhões 
Liquidez em 31 de dezembro de 2013

2013

Liquidez total $860

Ativos $6,728

Plantas, Propriedades & Equipamentos, líquido $1,623 

Despesas em P&D  (incluindo tecnologia em 2013) $165
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Receita por negócio em 2013
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OEM

Revestimentos industriais 
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Wuppertal, Centro de Operações na Alemanha Nos últimos cinco anos, melhoramos 
significativamente o prazo dos nossos 
processos de manufatura, reduzindo o 
ciclo por lote de tinta produzida em cerca 
de 30 por cento.

 



O desempenho operacional abrange todo o processo de 
geração de valor dos nossos negócios, desde os materiais que 
usamos para manufaturar os produtos de revestimento até os 
serviços de suporte que oferecemos ao cliente no pós- venda. 
Convertemos matérias-primas originadas em diversas fontes - 
derivadas do petróleo e materiais extraídos de outros recursos 
e produtos agrícolas renováveis – e as transformamos em 
revestimentos brilhantes, atraentes e que garantem proteção a 
uma ampla gama de produtos feitos ao redor do globo. Em todos 
os aspectos do nosso negócio, consistência e integridade são 
essenciais.

Administramos nossas instalações de manufatura de acordo 
com padrões internacionalmente reconhecidos de qualidade, 
conformidade, segurança e gestão ambiental. Cada uma dessas 
localidades é certificada pelo padrão 14001 da International 
Organization for Standardization para sistemas de gestão 
ambiental. Como nossos princípios operacionais, programas e 
mão de obra qualificada permaneceram inalterados durante a 
transição, os clientes sabem que podem confiar na integridade e 
na qualidade da Axalta.

 

Os princípios de manufatura enxuta desenvolvidos ao longo 
de décadas de experiência têm garantido nossa capacidade 
de gerenciar custos e elevar os níveis de qualidade dos 
produtos. Em nossos 35 centros de fabricação em 21 países 
ao redor do mundo, continuamos implementando processos 
de manufatura enxuta, com foco na maior produtividade e na 
melhor utilização dos recursos. O sucesso desses programas 
nos permite reduzir custos e o ciclo de produção. Nos últimos 
cinco anos, melhoramos significativamente o prazo dos nossos 
processos de manufatura, reduzindo o ciclo por lote de tinta 
produzida em cerca de 30 por cento. Como podemos aumentar 
a produtividade e o rendimento de nossas plantas, podemos 
transferir essa economia para os negócios em benefício dos 
clientes.

Está em curso o desenvolvimento de um painel de controle 
de métricas em nível corporativo que vai nos ajudar a definir 
e controlar medidas de desempenho em várias dimensões da 
sustentabilidade.

Eficiência de produção

Em nossos 35 centros de 
fabricação em 21 países ao 
redor do mundo, continuamos 
implementando processos de 
manufatura enxuta, com foco na 
maior produtividade e na melhor 
utilização dos recursos.
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Mercados Emergentes

Um elemento central de nossa estratégia de crescimento é 
explorar o know-how da Axalta – nossa excelente capacidade 
de produção global, portfólio de produtos e serviços de suporte 
e equipes de vendas – para acelerar ainda mais a entrada em 
mercados emergentes de rápido crescimento. Essas economias 
enfrentam desafios para equilibrar o crescimento e as implicações 
ambientais e sociais que acompanham a expansão industrial 
acelerada. A capacidade da Axalta de contribuir com os esforços de 
sustentabilidade, apresentar as melhores práticas, elevar os níveis 
de segurança e administrar os impactos ambientais nos torna um 
parceiro atraente para o crescimento desses mercados.

Contando com a força de nossos produtos que geram impactos 
menores em função de processos consolidados em plantas de OEM 
e o uso de revestimentos à base de água, produtos de repintura 
com baixa emissão de compostos orgânicos e tintas em pó que 
não geram resíduos, a Axalta tem uma vantagem em mercados em 
que a sustentabilidade é importante. Esperamos que as vendas em 
mercados emergentes representem uma grande oportunidade para 
nosso crescimento.

Anunciamos um compromisso de investir na China menos de quatro 
meses depois de nos tornarmos uma empresa independente, 
cumprindo nossa promessa de ser ágil e atuar rapidamente para 
responder às demandas dos clientes. O Centro de Operações da 
Axalta em Guarulhos fornece revestimentos para os negócios 
de OEM, de repintura e caminhões pesados, ônibus, petróleo 

e gás de toda a América do Sul. Na Índia, os clientes da Axalta 
incluem oficinas de reparo e fabricantes de ônibus que usam 
nossos produtos, dos quais a maioria é fabricada localmente em 
Savli, Gujarat. Na Rússia, servimos os negócios de OEM, repintura, 
fabricantes de caminhões pesados e componentes elétricos.

Em mercados emergentes, o contexto social, político, econômico 
e regulatório estão evoluindo continuamente para aprimorar as 
normas que regem como as empresas fazem negócios. Está sendo 
dada mais atenção aos impactos ambientais das empresas que 
estão expandindo suas operações. Nossa maior capacidade de 
produção na China será dedicada exclusivamente à fabricação 
de revestimentos à base de água em sintonia com a direção do 
governo chinês para reduzir o impacto ambiental da indústria 
automobilística.

Trabalhamos para garantir que nossa entrada nas comunidades 
seja feita como um cidadão responsável e que possamos manter 
ou melhorar as circunstâncias sociais e ambientais nos locais em 
que temos operações. A complexidade da gestão da conformidade 
regulatória em todos os 130 países em que fazemos negócios, cuja 
regulamentação em várias jurisdições está em constante evolução, 
é enorme.

Uma equipe global dedicada de profissionais supervisiona a gestão 
dos nossos produtos e processos, bem como os sistemas de 
segurança, saúde e ambiente em nossas instalações, e monitora 

as mudanças nas normas regulatórias 
onde fazemos negócios para garantir 
que possamos estar sempre à frente dos 
desafios, cumprindo nossas obrigações 
e compromissos. Esse sistema de 
conformidade regulatória é especialmente 
importante para a expansão em mercados 
em desenvolvimento. Por isso nos 
empenhamos para nos adiantar em relação 
às tendências em termos de desempenho 
e impactos e atender ou mesmo ir além de 
todas as normas aplicáveis.
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Em maio de 2013, a Axalta anunciou 
seu primeiro investimento de capital: 
um compromisso de US$ 50 milhões 
para expandir a capacidade de produção 
de tintas à base de água na China. A 
decisão aconteceu dentro dos primeiros 
quatro meses de operação como empresa 
independente e reflete nossa avaliação 
sobre as demandas dos clientes na China. 
A indústria automobilística chinesa está 
crescendo em um ritmo acelerado, com 
uma expansão extra ocorrendo nas regiões 
central e ocidental do país. Nossas atuais 
instalações em Changchun, Província de 
Jilin, e Jiading, na periferia de Xangai, não 
seriam capazes de atender à demanda 
crescente sem a expansão da capacidade 
de produção.

A sustentabilidade das novas empresas 
é uma prioridade para muitas economias 
em crescimento, incluindo a China, e isso 
impõe tanto um desafio quanto uma 
oportunidade de expansão. Nos últimos 
dois anos, o governo chinês emitiu uma 
série de regulamentos para diminuir o ônus 

ambiental da indústria automobilística, 
incluindo uma norma para todas as novas 
linhas de produção dos fabricantes de 
automóveis. Elas devem passar a usar 
produtos de revestimento à base de água 
por terem um impacto ambiental menor. 
Essa visão de futuro terá uma importante 
consequência no desenvolvimento 
sustentável do setor automobilístico na 
China.

Os planos foram desenvolvidos inicialmente 
para localizar as novas instalações perto 
de nosso atual centro de operações em 
Jiading. Isso colocaria nossa manufatura e 
nossos produtos ao fácil alcance dos novos 
centros de fabricação dos clientes. Em 
segundo lugar, decidimos dedicar recursos 
para construir uma fábrica de última 
geração que foi projetada para maximizar 
a eficiência de produção a fim de reduzir o 
impacto ambiental das operações.

Finalmente, alinhada à direção fornecida 
pelas regras ambientais de governo, 
estamos destinando a nova instalação 

inteiramente à produção de revestimentos 
à base de água.  O processo de produção 
da Axalta se baseia em um sistema 
tecnológico que os OEMs podem utilizar 
para reduzir significativamente a emissão 
de compostos orgânicos voláteis, o 
consumo de energia e os investimentos em 
instalações e equipamentos. O aumento 
da produtividade gera melhores resultados 
para os clientes, além de continuar 
produzindo um acabamento inigualável 
para os veículos.

Os produtos à base de água feitos 
no novo centro também terão menos 
impacto ambiental e cumprirão 
exigências ambientais globais, entre elas 
o Regulamento 2004/42/CE da União 
Europeia para emissão de compostos 
orgânicos voláteis, que também será 
cumprido pela Axalta na China. A produção 
nas novas instalações está prevista para ter 
início no primeiro trimestre de 2015. 

APLICAÇÃO BRILHANTE: 

Expansão na China
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A Axalta reconhece que, como participante da economia global, 
deve administrar as questões ambientais nas localidades em que 
está inserida. Produzir revestimentos envolve o uso de energia, 
água e matéria-prima e resulta em emissões e resíduos de 
vários tipos. Além disso, sabemos que os processos industriais 
podem representar riscos de segurança para colaboradores e 
outros grupos, quando não gerenciados com cautela. Dispomos 
de programas desenvolvidos para salvaguardar a saúde e a 
segurança das pessoas, dos produtos e processos de fabricação 
bem como das comunidades onde vivemos. Nosso compromisso 
com a sustentabilidade serve como um guia para nosso 
comportamento e uma lente para medir nosso desempenho.

Nossa abordagem

Complementando os atuais programas de gestão de produtos 
que permeiam toda a companhia, mantemos as operações nas 
instalações de acordo com nossa política Ambiental, de Saúde e 
Segurança e o uso de um conjunto comum de normas internas 
aplicado em todas as nossas fábricas no mundo. Estamos 
empenhados em promover uma melhoria contínua nas áreas de 
segurança e saúde ocupacionais e reduzir o impacto ambiental 
dos produtos e operações. A Axalta se empenha para proteger 
o ambiente, reduzindo o impacto das operações e produtos 
por meio da economia de energia e do combate à poluição e à 
produção de resíduos.

Estamos realizando mudanças em nosso Programa Ambiental, 
de Saúde e Segurança – usando uma abordagem específica 
baseada em riscos para negócios de revestimentos – que 
vão ajudar a elevar os níveis de desempenho e desenvolver 
capacidade em todos os setores da organização. Nossa política 
de segurança para as instalações operacionais serão um ponto 
central dos nossos esforços. A sensibilização das equipes de 

operação e dos profissionais que trabalham com Ambiente, 
Saúde e Segurança vai nos ajudar com esses objetivos. 
Temas específicos – como a compreensão da mentalidade 
e do comportamento em relação ao nosso desempenho, o 
desenvolvimento e a oferta de treinamento para aprimorar 
as competências de disciplina operacional, o uso das práticas 
recomendadas para elevar os níveis de segurança, a otimização 
dos esforços de segurança e a aplicação de critérios na avaliação 
eficaz de riscos e perigos– são prioridade na realização de 
aprimoramentos no desempenho e no fortalecimento da nossa 
cultura de segurança no próximo ano.

Como seguidores do programa Responsible Care®, do American 
Chemistry Council (ACC), administramos nossos negócios em 
conformidade com práticas de líderes da indústria e reportamos 
regularmente dados sobre nosso impacto ambiental. A 
legislação ambiental e as normas regulatórias estabeleceram o 
padrão do nosso programa de gestão ambiental.

Nossa política Ambiental, de Saúde e Segurança é a estrutura 
sob a qual a Axalta desenvolve, fabrica, comercializa e distribui 
produtos e processos globalmente de maneira a proteger 
colaboradores, clientes, as comunidades em que atuamos e o 
ambiente. Essa política é implementada por meio do Sistema 
de Gestão EHS&S (Environment, Health, Safety and Security) 
da Axalta, desenvolvido para garantir em todo o mundo o 
cumprimento de leis e normas, a gestão de riscos ambientais e 
uma melhoria contínua.                                                                 

Ambiente, Saúde e Segurança 

Dispomos de programas 
desenvolvidos para salvaguardar a 
saúde e a segurança das pessoas 
e dos produtos e processos 
de fabricação bem como das 
comunidades onde vivemos. 
Nosso compromisso com a 
sustentabilidade serve como um 
guia para nosso comportamento 
e uma lente para medir nosso 
desempenho.
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As principais diretrizes do Sistema de Gestão EHS&S da Axalta 
são:

• Manter o compromisso e o apoio da liderança executiva ao uso 
mais eficaz dos recursos; 

• Garantir consistência em nossa Política Ambiental, de Saúde e 
Segurança por meio da utilização de padrões internos globais e 
compartilhar mundialmente sistemas e práticas bem sucedidos;

• Assegurar a continuidade da execução da estratégia 
Ambiental, de Saúde e  de Segurança em todas as instalações e 
regiões; 

• Manter a responsabilidade pelo desempenho em todos os 
níveis da organização; 

• Identificar iniciativas que estimulem melhorias para elevar o 
desempenho. 

Usando esse sistema de gestão, nossas instalações mantém um 
foco consistente nos objetivos e na execução das estratégias. 
Em todos os níveis da organização, encorajamos uma cultura 
de identificação e redução de riscos por meio do compromisso 
contínuo com a disciplina operacional. Em conformidade com a 
política Ambiental, de Saúde e de Segurança, nossos produtos 
são concebidos e desenvolvidos para serem fabricados, 
transportados, armazenados, utilizados e descartados com 
segurança.

Todas as instalações de manufatura avaliam possíveis 
interações dos processos com o ambiente. Isso significa que elas 
devem identificar todos os aspectos ambientais das atividades, 
produtos e serviços dentro do escopo que podem controlar e 
influenciar, segundo o sistema. As avaliações devem levar em 
conta novos desenvolvimentos, atividades, produtos e serviços 
novos ou modificados para determinar quais aspectos podem 
ter um impacto significativo no ambiente.

A partir dessa avaliação, as instalações desenvolvem sistemas 
para medir, monitorar e controlar os possíveis impactos. Através 
desse programa, melhoramos continuamente o modo como 
podemos usar, manusear com segurança, fornecer, administrar 
e transformar matéria-prima de qualidade em revestimentos de 
alto desempenho para os clientes.

Nossa cultura como empresa segue princípios que incentivam 
os colaboradores a identificar riscos à segurança, reduzir o 
número de incidentes e gerenciar processos de segurança. 
Nós nos comprometemos a aprimorar as operações em termos 
ambientais, de saúde e segurança. Um sistema de gestão 
nos ajuda a acompanhar as normas regulatórias nas áreas 
ambientais, comerciais, de saúde e segurança que afetam as 
operações e nos permite cumpri-las, incluindo a legislação 
de registro, avaliação, autorização e restrição de produtos 
químicos (REACH - Registration, Evaluation, Authorization, 
and Restriction of Chemicals) da União Europeia. Auditamos 
rotineiramente as instalações para avaliar o cumprimento dos 
padrões da empresa e das normas externas para identificar 
problemas e promover ativamente a conformidade.

Daqui para frente, vamos nos concentrar em analisar o conjunto 
básico de dados de sustentabilidade, que foi reunido pela 
primeira vez para este relatório. Ao longo do processo de 
desenvolvimento deste documento, identificamos dados e 
oportunidades para elevar o desempenho que vão continuar 
aperfeiçoando nossa abordagem geral para os programas de 
sustentabilidade da empresa. Publicar este relatório representa 
um marco excepcional para nós como empresa independente – é 
uma oportunidade de fazer um balanço de onde estamos e ter o 
futuro em nossas mãos. Esperamos ansiosamente para relatar 
nossos avanços no relatório do próximo ano.
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Materiais

Como quinta maior empresa de revestimentos do mundo, 
usamos um volume significativo de matéria-prima na fabricação 
dos produtos. Muitos desses materiais são derivados de 
processos de refinação de petróleo bruto e gás natural, além 
de minerais e outros produtos de origem biológica usados em 
resinas e pigmentos.

Estamos investindo em tecnologias inovadoras semelhantes às 
utilizadas em nossos revestimentos à base de água e produtos 
derivados de materiais naturais. Nosso uso de matéria-prima 
se manteve relativamente constante nos últimos três anos. O 
total de material comprado em 2013 é equivalente a 402.000 
toneladas métricas.

Uso de energia

A Axalta administra o uso de energia em suas operações 
distribuídas pelo mundo para reduzir o consumo necessário 
na fabricação e na utilização dos produtos. Medimos o 
consumo direto e indireto de energia em todas as instalações 
operacionais.

O consumo direto é a quantidade de energia primária utilizada 
localmente na Axalta. Os tipos de combustível usados na 
geração local de energia incluem carvão, gás natural, propano, 
biocombustível, etanol, hidrogênio e combustível destilado do 
petróleo bruto. A Axalta consumiu aproximadamente 854.000 
gigajoules de energia direta em 2013.

Ambiente

* Coatings World, Julho de 2013 com base na receita de 2012.
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O consumo indireto se refere à energia utilizada pela Axalta 
gerada ou adquirida por fornecedores externos. A Axalta 
consome energia indireta através da utilização de eletricidade, 
calor, vapor e eletricidade gerada a partir de fontes alternativas, 
como sol e vento. A Axalta consumiu 16,8 milhões de gigajoules 
de energia indireta em 2013.

Nos últimos três anos, nosso consumo absoluto de energia 
se manteve relativamente estável. Usando práticas de 
gestão eficiente de energia, continuamos buscando formas 
de aumentar a eficiência energética em nossas operações 
em todo o mundo. Pretendemos substituir equipamentos 
defasados por alternativas que façam uso eficiente de energia 
e estabelecemos requisitos de eficiência energética como parte 
do nosso processo de design para todos os novos projetos de 
construção.

Nossa intensidade energética de manufatura, medida em 
gigajoules por tonelada de produto, cresceu 7 por cento nos 
últimos três anos. Embora tenhamos reunido dados sobre o uso 
de energia em anos anteriores, esta é a primeira vez que somos 
capazes de calcular e analisar a intensidade energética da Axalta 
por volume de produção. Reconhecemos que essa é uma área 
que receberá melhorias no futuro.

Em nossas instalações de manufatura, há esforços locais 
para incorporar fontes de energia renováveis. Por exemplo, 
instalamos um sistema de painel solar para atender à demanda 
energética de todo o refeitório de nossa fábrica em Tlalnepantla, 
no México. A cada ano, o sistema de painel solar produz mais de 
7.500 quilowatts-hora de energia e reduz as emissões de nossa 
instalação em um volume equivalente a 5 toneladas de dióxido 
de carbono.

36.12
37.54 38.97

Intensidade energética  (Gj/tonelada métrica)
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Como parte dos esforços para elevar a eficiência energética, 

monitoramos o impacto do nosso consumo de energia sobre as 

emissões de gases de efeito estufa (Greenhouse Gas - GHG), também 

conhecidas como emissões de Escopo 1. Em 2013, nossas emissões 

diretas de GHG foram equivalentes a cerca de 53.000 toneladas 

métricas de dióxido de carbono (CO2e), 13% a menos do que em 

2011. Em 2012, nossas emissões direta e indireta de GHG foram as 

mais baixas nos últimos três anos devido ao menor uso de eletricidade 

para aquecimento e a substituição de equipamentos de aquecimento 

por sistemas mais eficientes. As emissões indiretas de GHG (Escopo 2) 

da Axalta em 2013 foram equivalentes a cerca de 143.000 toneladas 

métricas de dióxido de carbono.

Além das nossas próprias emissões de GHG, também fornecemos 

produtos e processos, entre eles nossos Sistemas Consolidados 

e revestimentos Imron com alto teor de sólidos, que reduzem os 

impactos diretos de emissões de GHG dos nossos clientes. Mais 

detalhes sobre os Sistemas Consolidados estão disponíveis a seguir 

neste relatório.

Além das emissões de GHG, monitoramos e gerenciamos outras 

emissões de nossos processos e produtos na atmosfera – 

principalmente compostos orgânicos voláteis (COVs), poluentes 

atmosféricos perigosos, NOx e SO2.

Instalamos sistemas de monitoramento em várias instalações de 

manufatura para controlar a emissão de compostos orgânicos voláteis 

que podem ter vários efeitos na saúde em caso de superexposição. 

Dados do sistema de monitoramento fornecidos em tempo real 

permitem que cada local desenvolva práticas para controlar e reduzir 

as emissões. Em 2013, as emissões de compostos orgânicos voláteis e 

poluentes atmosféricos perigosos caíram 15% e 9%, respectivamente, 

em nossas fábricas, quando comparadas aos valores de 2011. A 

redução ocorreu principalmente devido a melhores práticas em 

nossas instalações, ganhos de eficiência dos sistemas e reformulação 

dos produtos. A Axalta também realizou melhorias nas operações, 

garantindo aplicações de carga fechada nas áreas de fabricação. Além 

disso, nossos produtos são projetados para reduzir o número e os 

níveis de compostos orgânicos voláteis emitidos durante a produção e 

a aplicação.

As emissões de dióxido de enxofre e óxidos nítricos têm aumentado 

desde 2011 e cresceram 13% e 8%, respectivamente, em relação a 

2012. Por meio do compromisso da Axalta para substituir os sistemas 

por soluções de maior eficiência energética e um programa de 

manutenção aprimorado, vamos trabalhar para reduzir essas emissões 

nos próximos anos.

Em 2013, as emissões de COVs e 

poluentes atmosféricos perigosos 

caíram 15% e 9%, respectivamente, em 

nossas fábricas, quando comparadas 

com os valores de 2011. 

Emissões na atmosfera
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A qualidade e a disponibilidade da água são cada vez mais importantes 

para nossas operações e comunidades em que atuamos. Temos 

consciência da necessidade de gerenciar cuidadosamente os recursos 

hídricos e o impacto de nossos negócios na qualidade da água local à 

medida que expandimos as operações. Embora estejamos fabricando 

mais produtos à base de água, nosso consumo absoluto de recursos 

hídricos nos últimos três anos tem diminuído como resultado de nosso 

compromisso de economizar, reutilizar e reciclar água em todas as 

localidades onde mantemos nossas operações. Esse é o primeiro ano 

em que reunimos e avaliamos dados sobre os recursos hídricos de 

nossas fábricas com informações apenas da Axalta. Reconhecemos 

a necessidade de refinar as metodologias de coleta de dados e reunir 

informações de descarte de água de qualidade em todas as nossas 

instalações. Em 2013, as fábricas da Axalta fizeram a captação de 

pouco menos de 2 milhões de metros cúbicos de água. Em relatórios 

futuros, pretendemos discutir tendências e o modo como trabalhamos 

para reduzir nosso impacto.

Nossos produtos e processos são desenvolvidos para reduzir efluentes 

e o desperdício durante a fabricação, a utilização e o descarte. Temos 

investido em estações locais para tratamento de efluentes em 

instalações no Brasil, China e Alemanha, com o início do funcionamento 

de uma quarta planta nos Estados prevista ainda para 2014. Essas 

instalações tratam os efluentes dentro da planta onde foram gerados, 

em vez de enviá-los para uma empresa terceirizada, resultando em 

ganhos operacionais e ambientais. As instalações de tratamento de 

efluentes nos permitem captar a água tratada de volta para nossa 

fábrica, em vez de consumir água potável municipal para uso nas 

operações. Esse processo resulta em menos descarte nos esgotos 

da cidade e reduz o ônus regulatório, além de melhorar os custos de 

produção. Estamos trabalhando para padronizar a coleta e a análise 

de dados sobre o descarte total de água em toda a empresa a fim de 

aprimorar a gestão da qualidade da água e facilitar a elaboração de 

futuros relatórios.
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Em janeiro de 2009, a antecessora da Axalta 
na Alemanha implantou uma política para 
reduzir as emissões de CO2 pelos carros de 
empresa, à qual estamos dando continuidade. 
O programa pretende alcançar até 2015 
uma média de 130 gramas de emissão de 
CO2 por quilômetro rodado pelos carros dos 
integrantes das equipes administrativas, de 
vendas e outras. Esperamos que o programa 
também estimule os colaboradores a usar, 
sempre que possível, tecnologias de consumo 
eficiente de combustível e as principais 
alternativas para combustível fóssil, também 
em ocasiões fora do trabalho.

Para incentivar os colaboradores a solicitar 

carros de baixa emissão, combinamos a 
política na Áustria e na Alemanha com um 
programa especial de incentivo por meio 
do qual os motoristas ecologicamente 
responsáveis ganham um desconto extra no 
rateio de custos. Motoristas com emissões 
próximas ao limite máximo anual pagam uma 
taxa extra. 

A eficiência dos carros da Axalta tem 
melhorado a cada ano, e a grande frota alemã 
conseguiu atingir a meta de 2015 no final de 
2013 – dois anos antes do previsto. A redução 
da média de emissões de CO2 por carro foi 
de 37%, de 204 gramas de CO2/km em 2009 
para 128 gramas de CO2 /km até o final de 

2013. Isso significa que o programa baixou 
as emissões de CO2 em cerca de 1.000 
toneladas e economizou mais de 360.000 
litros de diesel e aproximadamente US$ 
600.000 em custo nos últimos cinco anos. 

Para 2014, redefinimos o limite superior em 
135 gramas de CO2 /km, e não é permitido 
solicitar carros com níveis mais elevados de 
emissões. Os motoristas ganham um bônus 
de €2 por grama de emissão abaixo de 115 
gramas CO2 /km e devem pagar uma taxa 
extra no rateio de custos de €2 por grama de 
emissão acima do mesmo patamar. 

APLICAÇÃO BRILHANTE:

Compromiso dos colaboradores para reduzir 
a emissão de gases de efeito estufa 
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Resíduos 

Na Axalta, acreditamos no uso de boas práticas para reduzir os resíduos 

em todo nosso portfólio global. Em 2013, aproximadamente 56.000 

toneladas de resíduos foram tratadas ou eliminadas, com menos de 

2.000 toneladas sendo enviadas para aterros. Desse total, 71% foram 

caracterizados como perigosos, enquanto 29% não eram perigosos. 

Como resultado de nossa crescente produção de produtos à base 

de água, os resíduos não perigosos têm aumentado desde 2011. A 

geração total de resíduos em nossas operações fabris em nível global 

aumentou ligeiramente nos últimos três anos. No próximo ano, a Axalta 

continuará concentrando esforços para reduzir o nível de resíduos por 

toda a cadeia de suprimentos.

Reconhecemos que alguns tipos de resíduos podem ser reciclados ou 

reaproveitados durante a fabricação. Algumas de nossas instalações 

coletam solventes usados no processo de manufatura e os envia 

para reprocessamento. Esses solventes recuperados são usados 

em outras fases do processo de fabricação. A Axalta continua 

encontrando métodos alternativos para recuperação de resíduos, em 

vez de enviá-los para aterros ou incineradores. Em 2013, reciclamos 

ou reaproveitamos cerca de 27.000 toneladas de resíduos. Em 

2014, a Axalta se concentrará na otimização do uso de processos de 

recuperação de solventes em nossas operações fabris.

Derramamentos e descargas acidentais

A Axalta classifica a importância dos derramamentos de acordo 
com a gravidade potencial que apresentam aos colaboradores, 
ao ambiente e às comunidades em que atua. Também 
estabelecemos um protocolo para registrar, documentar e 
investigar derramamentos para entender melhor como preveni-
los. Consideramos a prevenção contra derramamentos um 
aspecto integrante do programa de gestão ambiental e um 
componente relevante da Gestão de Riscos e Segurança de 
Processos e do plano de Proteção contra Incêndio. Usamos 
uma série de fatores para categorizar os derramamentos como 
“menores”, “moderados” ou “significativos”, considerando o 
tamanho real, a periculosidade dos materiais envolvidos, os 
possíveis impactos fora das instalações, a contenção, o controle 
das descargas e outros elementos. Em 2013, a Axalta não 
apresentou nenhum incidente ambiental significativo nem 
moderado em nenhuma de nossas fábricas ao redor do mundo. 
Não passamos por nenhum derramamento significativo desde 
2011; todos os casos incluídos nos gráficos a seguir relativos a 
2012 e 2013 foram ‘derramamentos menores’.

Os excelentes resultados nessa área são consequência de 
avanços nos controles das operações, entre eles sistemas de 
engenharia para contenção e medidores de nível com travas, 
processos de investigação de derramamentos e descargas 
acidentais e bons procedimentos administrativos nas áreas 
operacionais.

 

Em 2013, reciclamos ou 
reaproveitamos cerca de 27.000 
toneladas de resíduos.
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Cumprimento Ambiental

Mantemos as operações de nossos negócios em conformidade 
com todas as leis e normas regulatórias aplicáveis. Desvios 
em procedimentos operacionais apresentaram uma redução 
significativa, passando de 42 em 2011 para quatro em 2013 
em função de aprimoramentos nos processos das instalações. 
Todos os desvios foram relatados às agências locais, e nenhum 
deles resultou em multas ou penalidades.

Como parte de nossa estratégia global de EHS&S, temos um 
Sistema de Gestão Ambiental (Environmental Management 
System - EMS) desenvolvido para ajudar todas as instalações 
de manufatura a identificar e avaliar possíveis interações dos 
processos com o ambiente e desenvolver mecanismos para 
medir, monitorar e controlar eventuais impactos ao ambiente. 
Através da implantação do EMS, todas as instalações fabris da 
Axalta têm certificação ISO 14001.
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Na Axalta, promovemos a segurança na forma como fazemos 
negócios. Acreditamos que cada colaborador deve estar 
comprometido com a excelência em segurança e saúde em todos 
os níveis da organização. Avançar continuamente na direção da 
redução de doenças e acidentes de trabalho é um dos nossos 
principais objetivos. No caso de ocorrências nas áreas de segurança 
e saúde, nós nos empenhamos para determinar as causas e assim 
evitar futuros incidentes.

Nosso legado em sistemas de dados de segurança é robusto em 
todas as localidades em que mantemos operações. Coletamos 
dados sobre segurança e saúde, tanto dos colaboradores quanto 
de todos os tipos de prestadores de serviços que trabalham 
para a Axalta. Dessa forma, garantimos informações aos 
nossos processos anuais de melhoria. Todos os colaboradores e 
profissionais terceirizados devem respeitar os programas e políticas 
de EHS&S da Axalta e todos os requisitos específicos do trabalho 
que executam. 

Treinamentos contínuos, sobre as funções e o local de trabalho, são 
exigidos e estão disponíveis para qualquer pessoa – colaborador 
ou prestador de serviços terceirizado – que trabalha em um das 
localidades da Axalta.

Monitoramos as informações exigidas pela Agência de Segurança 
e Saúde Ocupacional (OSHA) do Departamento do Trabalho dos 
Estados Unidos. As métricas de desempenho da Axalta na área 
de segurança refletem acidentes ou doenças “relacionadas a 
eventos”, o que significa que resultaram de um evento específico 
no local de trabalho. Os incidentes que exigem tratamento médico 
profissional – não apenas primeiros socorros – são registrados. 
Todos os incidentes registrados estão incluídos na “Taxa Total de 
Casos Reportáveis” nos gráficos a seguir. A taxa reflete o número 
de incidentes que foram reportados por conta de exposição de 
funcionário, conforme observado nas notas de rodapé. Alguns 
desses incidentes resultam em dias de trabalho perdidos por conta 
de acidentes ou doença. Isso foi apresentado no gráfico de “Taxa de 
dias de trabalho perdidos”.

Segurança e Saúde 

Os números no gráfico acima representam os casos de dia de trabalho perdido e os casos reportáveis 

expressados como número de casos de colaboradores por 200 mil horas de exposição. Os valores são calculados 

da seguinte forma: (número de casos x 200.000) / horas trabalhadas. As 200.000 horas na fórmula são 

equivalentes a 100 colaboradores trabalhando 40 horas por semana, 50 semanas por ano, e fornecem a base 

padrão para as taxas de incidência.

Os números no gráfico acima representam os casos de dia de trabalho perdido e os casos reportáveis 

expressados como número de casos de colaboradores por 200 mil horas de exposição. Os valores são calculados 

da seguinte forma: (número de casos x 200.000) / horas trabalhadas. As 200.000 horas na fórmula são 

equivalentes a 100 colaboradores trabalhando 40 horas por semana, 50 semanas por ano, e fornecem a base 

padrão para as taxas de incidência. 
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Em 2013, a Axalta não apenas manteve como também registrou 
avanços nos resultados anuais da área de segurança em várias 
categorias importantes. Durante esse período, os colaboradores 
da Axalta não sofreram acidentes com necessidade de 
afastamento como resultado de incidentes relacionados a 
eventos. Além disso, a Axalta continuou vendo a gravidade dos 
acidentes e casos de doenças registráveis caírem em relação 
aos anos anteriores em função da maior atenção dada a várias 
iniciativas importantes, incluindo a redução de lesões nas mãos. 
A Axalta também manteve excelentes resultados em termos de 
desempenho operacional, não registrando durante todo o ano 
nenhum incidente significativo nas áreas ambiental, de incêndio 
e segurança de processos.

A Axalta encerrou 2013 com os seguintes marcos no 
desempenho da empresa:

• 522 dias sem casos de dias de trabalho perdidos relacionados 
com eventos com funcionários 

• 1.014 dias sem um incidente ambiental significativo

• 368 dias sem um incidente de incêndio significativo

 

Mesmo orgulhosos do nosso histórico, sabemos que o 
aprimoramento contínuo deve ser parte integrante da 
manutenção de um ambiente de trabalho seguro e saudável e 
da sustentabilidade de longo prazo.

No próximo ano, continuaremos a usar nossa abordagem 
baseada em riscos para adequar o programa de EHS&S às 
demandas específicas dos negócios de revestimentos. Nosso 
foco será a maior conscientização das questões de segurança 
de alta prioridade, como trabalho em locais confinados, de 
temperatura e altura elevadas, e disciplina operacional em todas 
as nossas operações de EHS&S. Nosso objetivo é transformar as 
regras de proteção da vida nas operações fabris em uma norma 
cultural.

Vamos estabelecer metas e medir os avanços para nos 
desafiarmos todos os dias a encontrar maneiras melhores de 
fazer a coisa certa.
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APLICAÇÃO BRILHANTE: 

EcoTrek com pintura da Axalta é premiado pela SEMA 
A feira da Specialty Equipment Market 
Association (SEMA) em Las Vegas (EUA) 
é o principal evento de produtos especiais 
da área automotiva no mundo. Ela reúne 
seminários educativos, demonstrações 
de produtos, acontecimentos especiais, 
oportunidades de networking, e muito mais.

 

Na edição de 2013, a Axalta colaborou 
com a  EcoTrek, uma organização sem 
fins lucrativos, doando  o revestimento 
à base de água Beyond Bronze para 
fabricação de um caminhão Ford F-350 
personalizado. O veículo foi premiado pela 
Ford Motor Company pelo design elegante e 
ecologicamente responsável.

 

A EcoTrek é uma organização sem fins 
lucrativos que realiza pesquisas e programas 
educacionais para promover o uso de 
combustíveis e materiais renováveis. O 
projeto do premiado veículo da EcoTrek foi 
um esforço de colaboração, que contou com 
o patrocínio da Ford, o desenvolvimento 
de um biocombustível à base de algas pela 
Marinha dos Estados Unidos, e a doação do 
revestimento especial Beyond Bronze à base 
de água pela Axalta - a tinta foi aplicada por 
estudantes de reparo e retoque de veículos 
do Los Angeles Trade-Technical College (LA 
Trade-Tech). A Axalta e a EcoTrek ficaram 
orgulhosas da colaboração e, especialmente, 
da chance de dar aos alunos uma 
oportunidade para se preparar para suas 
carreiras profissionais.
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Continuidade do Negócio

Reconhecemos a importância de garantir a qualidade das 
operações e a continuidade dos negócios ao proteger nossos 
ativos e nos prepararmos para emergências. Para casos 
imprevistos, nossos programas de preparação para emergências 
e equipes de atendimento rápido nos centros de manufatura 
estão prontos para colocar em prática os planos desenvolvidos 
e assim manter a continuidade das operações, reduzir os 
potenciais prejuízos para os negócios e minimizar consequências 
negativas nas comunidades vizinhas.

A Axalta mantém um Plano de Gestão de Crise, supervisionado 
por um Comitê Corporativo de Crise, para garantir uma resposta 
eficaz a incidentes envolvendo os ativos, os negócios e a 
reputação da empresa em todo o mundo. O objetivo desse plano 
é administrar incidentes potencialmente adversos de forma 
eficaz, garantindo que a empresa estará preparada para vários 
tipos de crises, avaliando adequadamente as consequências, 
coordenando os recursos adequados, estabelecendo 
comunicados rápidos e factuais e fornecendo a orientação 
estratégica adequada durante o período de crise.

Estrutura de resposta a incidentes  

Incidentes, por sua própria natureza, podem exigir diferentes níveis de 

resposta, desde avisos na cena do incidente até um esforço completo 

de intervenção. A Axalta acredita que a resposta inicial a uma crise 

é fundamental. Durante esse período, há a maior chance de ganhar 

controle, garantir uma comunicação clara entre todas as partes 

afetadas e ter sucesso ao lidar com a situação. A estrutura de gestão 

de crise da Axalta oferece meios de resposta a incidentes em todos 

os níveis da organização, fornecendo a direção estratégica, recursos e 

coordenação aos altos dirigentes da organização.

Cada uma das nossas quatro sedes regionais tem um plano de gestão 

de crise estabelecido para manter a integridade da administração 

de cada instalação durante uma crise, apenas para complementar 

e não suplantar os planos existentes nas instalações. A intenção é 

integrar unidades de negócios e funções e assegurar que questões e 

preocupações de envolvidos interna e externamente sejam avaliadas 

de forma adequada.

No nível das instalações ou dos países, as equipes de planejamento 

e resposta de emergência trabalham com socorristas locais em 

treinamento para variadas situações. Os comitês de gestão de crises 

nesses níveis são liderados por diretores gerais ou de operações, 

dependendo da natureza do incidente. Nossos sistemas de emergência 

são verificados regularmente em auditorias, simulações de evacuação 

com funcionários e treinamento de socorristas, tanto internamente 

quanto com autoridades locais.

O Comitê Corporativo de Crise está disponível para apoiar a região 

ou a instalação quando necessário e será notificado sobre eventos 

significativos mesmo quando tratados adequadamente no nível 

regional ou da instalação. Mesmo quando abordados de forma 

apropriada, os incidentes podem proporcionar oportunidades para 

reavaliar sistemas e aprender como melhorar os processos.

Veículos de serviços de emergência em Mt. Clemens, 
no centro de manufatura em Michigan
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Qualidade é essencial em tudo o que fazemos. Qualidade garante que 
nossos clientes vão voltar a nos procurar. É pela qualidade que eles confiam 
no desempenho consistente de nossas marcas e que estamos explorando 
novas tecnologias para aprimorar nossos produtos e serviços todos os dias. 
Na Axalta, estamos concentrados na experiência proporcionada aos clientes 
– desde o momento em que um pedido é feito até a entrega e o suporte 
oferecido. Dos materiais utilizados em nossos processos de fabricação até os 
produtos e serviços que fornecemos, nosso desempenho geral depende do 
nosso foco na qualidade.

Qualidade

Monitoramos todos os processos de fabricação e características 
dos produtos importantes para garantir a qualidade na aplicação 
de nossos clientes, desde a matéria-prima até o prazo de 
entrega. Nossos representantes de atendimento ao cliente 
solicitam feedback sobre a qualidade dos produtos e nos passam 
informações regularmente. Nossos colaboradores monitoram 
a qualidade de ponta a ponta. Além disso, o desempenho dos 
colaboradores em relação à qualidade é um critério fundamental 
na avaliação individual e na premiação de reconhecimento dos 
profissionais.

Todos os nossos 35 centros de fabricação têm certificação de 
sistemas de gestão de qualidade ISO 9001, e aquelas instalações 
que são fornecedores OEMs automotivos também possuem 
certificação ISO/TS (Technical Specification) 16949, estabelecida 

pela International Automotive Task Force. A aderência às normas 
comuns do setor é o primeiro elemento essencial do nosso 
compromisso com a qualidade. Nossas operações seguem outros 
sistemas de qualidade da produção que definem metas e usam 
disciplinas que, em muitos casos, excedem aquelas definidas 
por órgãos voluntários de normatização. Antes de os materiais 
entrarem em nossas fábricas, asseguramos que eles cumprem 
padrões rigorosos de qualidade.

Um resultado de nossa ênfase na qualidade é o fato de a Axalta 
ser líder em aprovações de OEM para uso dos nossos produtos de 
repintura em oficinas de reparo. 

Qualidade na Fabricação 
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A Axalta Coating Systems é a principal 
fabricante e fornecedora de revestimentos 
para caminhões pesados. Em 2013, pelo 
quarto ano consecutivo, a Axalta recebeu 
o prestigiado prêmio Masters of Quality 
da Daimler Trucks North America pelo 
desempenho em 2012.

O programa Masters of Quality, com 25 
anos de história, reconhece a elite de 
fornecedores que cumpre ou até supera 
os rigorosos padrões de qualidade da 
Daimler Trucks North América e demonstra 
um contínuo compromisso com a alta 
qualidade dos produtos. O prêmio Masters 
of Quality é o maior reconhecimento que a 
Daimler Trucks North America presta a seus 
fornecedores.

Os fornecedores da Daimler são avaliados 
anualmente segundo mais de 100 critérios 
relacionados a peças de reposição, 
qualidade, engenharia, garantia, serviços, 
disponibilidade e compras. Mais de mil 
fornecedores são analisados para o 
prêmio, porém apenas três por cento são 
reconhecidos com o estimado prêmio 
Masters of Quality.

CONQUISTA BRILHANTE: 

Prêmio Masters of Quality 



TECNOLOGIA

PREÇO QUALIDADE

SERVIÇO

Nossa rede global de profissionais na área de compras se esforça 
para aperfeiçoar a aquisição de matéria-prima em todo o mundo 
por meio do desenvolvimento de estratégias funcionais cruzadas 
de produtos e fornecedores. O objetivo é utilizar materiais da 
mais alta qualidade e, sempre que possível, lutar por melhorias 
ambientalmente sustentáveis nos materiais bem como por 
avanços em nossa base de fornecimento. A simplificação do 
portfólio de produtos assegura oportunidades extras para criar 
eficiências entre nossos fornecedores, clientes e nós mesmos. No 
lado financeiro das compras, estamos trabalhando na criação de 
programas de financiamento e condições de pagamento para os 
principais fornecedores de forma a facilitar ainda mais a realização 
de negócios com nossa empresa. Ainda que estejamos descobrindo 
novas formas de agregar valor, reconhecemos que vai levar tempo 
para estender os benefícios das inovações na área de compras a 
todos os nossos clientes globalmente.

Métricas de desempenho dos fornecedores globais da Axalta 
fazem a avaliação em quatro critérios: tecnologia, qualidade, 
serviços e preço. A métrica de tecnologia avalia a capacidade dos 
fornecedores de oferecer alternativas inovadoras que garantam 
aos nossos negócios e clientes acesso aos mais recentes avanços. 
A métrica de qualidade visa assegurar o acesso às melhores e mais 
confiáveis tecnologias e o que há de melhor em termos de matéria-
prima. O objetivo é reduzir o desperdício e o custo operacional 
associado, caso nossos produtos acabados não atendam aos 
padrões de qualidade antes de saírem da fábrica. Serviços e preço se 
alinham para oferecer o melhor valor para os melhores materiais do 
mercado. Os esforços para melhorar ainda mais o desempenho e a 
confiabilidade da nossa cadeia de suprimentos terão continuidade 
para que a Axalta permaneça consolidando sua reputação.

Qualidade da Matéria-Prima
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APLICAÇÃO BRILHANTE: 

Optima Automotive – Parceria 
com nossos clientes

“Tive o privilégio e a sorte de trabalhar com a Axalta 
Coating Systems em vários projetos ao longo dos 
anos. Minha equipe está ansiosa para trabalhar com 
a base de clientes da Axalta por meio dos gerentes 
de desenvolvimento de negócios para maximizar 
a presença on-line das oficinas”, Mark Claypool, 
presidente e diretor geral da Optima Automotive

Nós nos vemos como parceiros no sucesso 
de nossos clientes. Nossos clientes na 
área de repintura abrangem desde grandes 
oficinas de reparo e franquias até pequenos 
estabelecimentos independentes. Para 
muitos desses clientes na América do 
Norte, a Axalta criou uma parceria para 
ajudar a promover os negócios on-line. 
No ritmo acelerado dos atuais negócios 
na Internet, desenvolver marcas e trazer 
tráfego para o site de oficina estão entre 
os principais componentes necessários 
para ganhar novos negócios e garantir o 
sucesso financeiro de uma oficina.

Para apoiar clientes de repintura, a Axalta 
se associou à Optima Automotive com o 
objetivo de ajudar as oficinas a aprimorar as 
táticas de marketing de presença na Web. 
A Optima Automotive é líder indiscutível 
no campo de gestão de presença na Web 
e estamos empolgados para levar esse 
recurso às oficinas de reparo nos Estados 
Unidos.

Por meio dessa parceria, a Optima 
Automotive oferece uma série de 
workshops e seminários para ajudar as 
oficinas a compreender a importância de 
uma presença on-line eficaz. Começando 
pela otimização em mecanismos de 
busca, que lida com os métodos usados 
para levar um site a se classificar bem 
nos motores de busca, a Optima trabalha 
em estreita colaboração com as oficinas 
para desenvolver sites eficazes. Como um 
parceiro terceirizado, a Optima também 
auxilia na criação e gerenciamento 
das presenças no Facebook, Google+, 
Twitter e LinkedIn e na publicação e 
acompanhamento diário dessas contas. 
Outros serviços como marketing de 
mecanismo de busca (pagamento por 
clique) e gestão de reputação também 
serão oferecidos.
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Presença em  vendas 
e marketing

Processo de 
encomenda

Entrega

Suporte
Técnico

Treinamento técnico
de clientes

Suporte 
pós-vendas

Feedback de clientes

Melhoria de
processos

Reputação da empresa e dos produtos

Facilidade de realizar negócios

Desde a encomenda até a utilização dos produtos e serviços, 
nosso objetivo é oferecer aos clientes os melhores sistemas 
de revestimento para seus negócios e consolidar a qualidade 
da experiência proporcionada pela Axalta em cada interação. 
Sabemos que se trata de um objetivo grandioso, mas é o padrão 
que estabelecemos para nós mesmos a fim de garantir a 
fidelidade dos nossos clientes hoje e conquistar novos negócios 
amanhã. Isso será fundamental para fortalecer nossa reputação 
e manter nossos negócios a longo prazo.

Proporcionar a melhor experiência aos clientes exige monitorar 
cuidadosamente e aprimorar os serviços em todas as etapas. 
Nossos produtos devem deixar a fábrica prontos para serem 
aplicados, entregues no prazo e respaldados por ótimo suporte 
técnico. Nossos clientes são os olhos e ouvidos do mercado. 
Ouvimos e lhes oferecemos treinamento e suporte para que 
possam realizar suas tarefas, resolver seus problemas ou 
identificar novas oportunidades de forma eficaz.

Como nossa cadeia de valor funciona muito bem, sabemos que 
podemos ficar orgulhosos de nossas marcas e empresa. A meta 
é garantir que os clientes queiram fazer negócios conosco e 
confiem que sempre estaremos prontos para tornar a gestão 
de seus negócios mais fácil e bem sucedida. Também sabemos 
que o processo é um ciclo, não uma linha reta. Sempre haverá 
maneiras de aprimorar produtos e serviços. O mercado está 
em constante mudança e, apenas trabalhando em estreita 
colaboração com nossos clientes, vamos identificar onde é 
possível inovar e ajudá-los a ter sucesso.

Experiência do Cliente

Experiência total 

do cliente
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Nossos cientistas desenvolveram uma 
nova formulação, com maior poder de 
proteção, para nosso produto Nap-
Gard®, a fim de atender às demandas 
de clientes que trabalham com dutos. 
Um exemplo recente de seu valor 
para uso nessa área é a geração 
mais recente do Nap-Gard, que pode 
suportar temperaturas de operação 
contínua de 155° C (311° F). O Nap-
Gard High Tg 7-2555 é um pó epóxi 
termoconsolidante projetado para uso 
como um revestimento de barreira de

 corrosão para oleodutos subterrâneos 
e submarinos que operam em alta 
temperatura. Pode ser usado como 
um revestimento anticorrosão em um 
sistema em pó duplo ou independente 
ou como um revestimento contra 
corrosão em sistemas de isolamento 
multicamada. Quando usado em conjunto 
com o sistema de dupla camada da 
Axalta, o Nap-Gard 7-2675, a tolerância 
de operação aumenta para 180° C 
(356° F). A segunda camada garante 
menor permeabilidade de água e maior 
resistência química.

Nosso sistema de revestimento para 
aplicações em temperaturas mais 
elevadas permite que os clientes 
extraiam petróleo em profundidades 
maiores e em condições mais extremas, 
resultando em melhor desempenho e 
maior produtividade. O Nap-Gard 7-2555 
é atualmente aprovado por empresas que 
operam no México, Colômbia e Venezuela 
e está sendo aplicado em um projeto de 
50 km no México.

Nosso conhecimento sobre propriedades 
dos materiais permitiu aos nossos 
cientistas aperfeiçoar o desempenho 
do produto em termos de inibição 
de corrosão, resistência química e 
estabilidade em altas temperaturas 
sob condições severas de operação. 
Continuamos a pesquisar para melhorar 
ainda mais a estabilidade.

APLICAÇÃO BRILHANTE: 

Nap-Gard e perfuração em águas profundas 
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O processo tradicional de pintura 
automotiva de OEMs requer três fornos de 
cozimento separados para secagem de cada 
camada de revestimento – o fundo (primer), 
a camada de base (base coat) e a cama 
superior (top coat) - e uma zona flash. Esses 
estágios podem responder por cerca de 70 
por cento do consumo de energia em uma 
fábrica de automóveis.

O sistema 3-Wet usa um revestimento 
baseado em um líquido especialmente 
formulado que permite aplicar sucessivas 
demãos sobre a camada de fundo ainda 
úmida ou requer apenas um passo mínimo 
(“flash”) de secagem entre as camadas. 
Essa inovação permite que os OEMs 
substituam grandes fornos de cozimento 
por modelos menores com uma zona flash 
que consome menos energia, resultando 
em uma economia substancial em custos 
operacionais associados à energia e menor 
despesa de capital relacionada à instalação 
de fornos de cozimento. Uma formulação 
alternativa à base de solvente com alto 
teor de sólidos também está disponível 
para uso em instalações OEM com sistemas 
de produção mais antigos ou para obter 
determinadas cores e efeitos.

Um processo Eco-Concept também gera 
mais eficiência ao combinar o fundo e a 
base e, em seguida, aplicar uma camada 
clara. O processo de duas etapas elimina 
uma camada e a fase de cozimento quando 
comparado com o processo de pintura 
tradicional.

Nossa tecnologia 3-Wet oferece benefícios 
significativos, entre eles:

• Uma redução estimada em US$ 10 
milhões no investimento de capital inicial 
devido a um forno a menos e a não 
exigência de aplicação da primeira demão; 

• Uma exigência de espaço menor nas 
fábricas de automóveis por conta de menos 
cabines de pulverização e fornos; 

• Uma redução estimada em mais de 25 por 
cento no consumo de energia bem como 
menos emissão de CO2;

• Menos mão de obra e tempo necessários 
para concluir o processo de pintura; 

• Acesso a uma ampla “paleta” de cores 
combinando a camada de fundo com a base 
já colorida.

O processo 3-Wet ilustra a capacidade da 

Axalta de usar uma abordagem de sistemas 
para nossos clientes. Reconhecemos 
oportunidades e trabalhamos para oferecer 
sistemas mais avançados de revestimento e 
o treinamento apropriado para gerar ganhos 
de eficiência e sustentabilidade.

Em 2013, a Axalta inaugurou 
cinco novas instalações de 
processos consolidados, 
incluindo sistemas 3-Wet para 
centros de manufatura de 
clientes OEM.

APLICAÇÃO BRILHANTE: 
Sistemas consolidados de pintura –
alternativas sustentáveis que elevam a 
eficiência dos clientes
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Com apoio e feedback de nossos públicos internos e externos, 
o processo de gestão de produtos da Axalta é integrado às 
operações e estratégias de inovação. Tratar potenciais riscos 
ambientais e sociais nos processos de fabricação e na inovação 
de produtos gera vantagens competitivas e enriquece a 
proposição de valor e sustentabilidade dos nossos produtos e da 
nossa empresa.

Reconhecemos que algumas das matérias-primas utilizadas em 
nossos produtos podem ser perigosas quando não controladas 
e gerenciadas devidamente. É indispensável administrar essas 
substâncias com responsabilidade e segurança em toda a cadeia 
de valor para proteger a saúde das pessoas que trabalham com 
elas e o meio ambiente. A Axalta conta com processos sólidos de 
gestão de produtos e governança de conformidade regulatória. 
Uma organização de governança, composta por especialistas 
em produtos e normas regulatórias em diferentes jurisdições, 
supervisiona a execução do programa de gestão de produtos, 
mantém e atualiza padrões e protocolos que orientam o 
processo. Nossos programas de governança, operações, gestão 
de riscos e EHS&S trabalham em conjunto para gerenciar a 
segurança e a gestão em todo o ciclo de vida dos produtos.

O programa de Gestão de Produtos da Axalta é aderente às 
especificações técnicas do Responsible Care Management 
System® do American Chemistry Council (ACC). O fato de usar 
produtos químicos nas operações e formulações nos obriga a 
seguir as melhores práticas na manipulação desses materiais. 
O programa garante que informações de segurança estejam 
disponíveis nas fichas de dados de segurança (Manufacturer 
Safety Data Sheets - MSDS) de nossos produtos. Informações 
sobre utilização segura também são fornecidas na embalagem 
dos produtos. O objetivo é promover o manuseio seguro e 
reduzir as possíveis consequências negativas dos materiais 

e processos envolvendo os revestimentos. O Responsible 
Care leva isso em conta em todas as fases do ciclo de vida do 
revestimento — desde a matéria-prima e formulação até a 
entrega para uso dos clientes e descarte.

Análise Global dos Produtos

Na Axalta, a gestão dos produtos é parte integrante do processo 
de desenvolvimento, que inclui o compromisso de todas as áreas 
funcionais dentro da empresa. Cada equipe de negócios tem um 
Coordenador Regional que supervisiona os vários componentes 
do programa de gestão de produtos. Usamos um Sistema 
Global de Informações Técnicas para garantir a disponibilidade 
dos dados corretos no momento certo para certificar que 
nossos produtos sejam usados, manuseados e vendidos com 
responsabilidade em qualquer local onde nossos clientes 
estejam. Rastreamos os volumes importados ou utilizados 
na fabricação de todas as substâncias, quando exigido pelas 
agências reguladoras nas localidades em que fazemos negócios.

Produtos novos passam por uma avaliação antes da 
comercialização, e essas métricas são controladas por linha 
de produto. Garantimos a conformidade regulatória na 
comercialização e atualizamos mudanças de fornecedor através 
do nosso processo de Gestão de Mudanças (MoC). Revisões da 
gestão de produtos são realizadas nas linhas existentes a cada 
três anos, e as ações definidas são controladas para assegurar 
a realização. Auditorias na gestão de produtos são realizadas 
interna e externamente. Qualquer incidente relatado é revisto, 
e as possíveis causas são analisadas. Depois de concluída a 
análise, é implementado um plano de ação corretiva. Revisões 
da gestão de produtos são feitas para informar a liderança, 
aumentar o nível de conscientização das questões relacionadas 
e alinhar as iniciativas à estratégia de negócios.

Gestão de Produtos
Ciclo de Vida e Gestão



A Axalta Coating Systems na Índia recebeu o 
Best Performance Award da Tata Marcopolo 
Motors, uma joint venture com sede na Índia 
entre Tata Motors e Marcopolo do Brasil. Com 
produção diária de quase 70 ônibus durante 
época de pico, a Tata Marcopolo se tornou 
um dos principais fabricantes de ônibus 
da Ásia. Este é o terceiro ano consecutivo 
em que a Tata Marcopolo elegeu a Axalta 
para seu prestigiado prêmio, reconhecendo 
nosso compromisso de fornecer soluções 
de revestimentos consistentes e de alto 
desempenho. O prêmio foi baseado em 
parâmetros de segurança, entrega, qualidade, 
custo e serviços.

A Axalta é a fornecedora exclusiva de 
revestimentos da Tata Marcopolo desde 
2008. Dois sistemas da Axalta, em particular, 
contribuíram para a premiação. O sistema de 
pintura wet-on-wet da Axalta tem auxiliado 
a Tata Marcopolo a mais do que quintuplicar 
a produção ao garantir maior produtividade 
e economia de energia. Além disso, os 
programas de engenharia de valor da Axalta 
têm ajudado a aprimorar a linha de produção 
da Tata Marcopolo, capacitando profissionais 
e reduzindo custos. Nós nos empenhamos 
para ter resultados melhores e inovar a 
cada dia, além de promover avanços em 
sustentabilidade – ajudando nossos clientes 
a fazer o mesmo.
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Suporte para clientes

Para garantir a segurança e o desempenho ambiental dos 
produtos, a Axalta dá orientações sobre a utilização e a 
aplicação ideal dos revestimentos, tanto nas instalações 
dos clientes quanto em nossos centros dedicados de 
treinamento. Com o uso e a aplicação eficientes dos 
revestimentos, os clientes podem aperfeiçoar os resultados 
e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões, diminuir o consumo 
de energia e minimizar a produção de resíduos. O treinamento 
de clientes também nos permite entender melhor quais são 
os resultados gerados por nossos produtos. A observação 
em primeira mão nos ajuda a encontrar novas maneiras 
de aumentar a sustentabilidade ambiental dos produtos 
e processos de aplicação. Aprendendo com os clientes, 
podemos fortalecer nosso processo de desenvolvimento de 
produtos.

O sistema de pintura wet-on-
wet da Axalta tem auxiliado a 
Tata Marcopolo a mais do que 
quintuplicar a produção ao 
garantir maior produtividade e 
economia de energia. 

APLICAÇÃO BRILHANTE: 

Best Performance Award – Índia

Axalta recebe prêmio da Tata 
Marcopolo Motors
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Os revestimentos da Axalta são formulados, vendidos e usados globalmente. 
Por isso, nossos profissionais da área de gestão de produtos e normas 
regulatórias monitoram as atividades e a conformidade dos revestimentos da 
Axalta em relação às agências governamentais reguladoras e especificações 
técnicas do Responsible Care Management System. Mais de 100 países 

têm seu próprio conjunto de normas regulatórias aplicáveis que evolui 
continuamente e é complexo em seu escopo. Segue abaixo um resumo de 
alguns dos regulamentos mais amplamente conhecidos e que são seguidos 
pela Axalta.

Cumprimento de Padrões Globais

Tipo de norma Descrição Exemplos Exemplos de países ou regiões 
representados

Registro e estoque Revestimentos e seus ingredientes químicos 
devem ser reportados e registrados antes da 
importação e utilização em um país 

REACH (Registration, Evaluation, Authorization 
Chemicals),
TSCA (Toxic Substances Control Act) dos EUA, 
DSL (Domestic Substance List) do 
 Canadá, Decreto 591 da China e vários 
registros em outros países 

Estados Unidos, Canadá, países da União 
Europeia, Coreia, China, Taiwan, Japão, Filipinas, 
Vietnã, Austrália & Nova Zelândia 

Controle de Volume da Substância
(Substance Volume Tracking - SVT)

Algumas normas exigem que se reportem os 
volumes de certas substâncias  químicas em 
produtos vendidos ao longo do tempo em sua 
jurisdição

TSCA CDR (Chemical Data Reporting) dos 
EUA a cada quatro anos, CMP (Chemical 
Management Plan) do Canadá e vários outros 
programas SVT em outros países

Canadá, Estados Unidos, Turquia, Japão

Outras normas químicas globais e locais 
(incluindo regulamentos emergentes)

Cerca de 70 países estão implementando o 
Global Harmonization System (GHS) das Nações 
Unidas para classificar e rotular produtos 
químicos perigosos; localmente, vários estados 
dos EUA definiram limites para compostos 
orgânicos voláteis (COV) em revestimentos; os 
EUA adotaram exigências para informar sobre 
minerais de zonas baseados na Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(Organization for Economic Cooperation and 
Development - OECD)

GHS CLP (Classifications, Labeling 
and Packaging), limites de COV em 
revestimentos, mineiras de zona de conflito 
nos EUA

GHS CLP: EUA, Canadá, Brasil, países da União 
Europeia, Coreia, China, Japão, Nova Zelândia, 
Vietnã e Taiwan
Limites de COV nos produtos: Califórnia, 
estados dos Grandes Lagos, estados do Médio 
Atlântico e Nordeste
Minerais de zona de conflito: EUA, países e 
companhias da OECD 
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As normas não se aplicam apenas aos revestimentos da Axalta, 
mas também aos clientes que os usam em suas operações. Por 
isso, mais clientes estão exigindo, antes da compra, evidências 
de que os produtos cumprem essas regras.

A Axalta atende às normas regulatórias e demandas dos 
clientes por produtos mais seguros e operações mais eficientes, 
cumprindo seu compromisso com a ciência, a descoberta e a 
inovação. Em 2013, a Axalta não recebeu nenhuma notificação 
de autoridades reguladoras por não conformidade de seus 
principais produtos.

Membros da organização de governança de gestão de 
produtos acompanham continuamente a evolução das normas 
regulatórias e das matérias-primas em suas respectivas regiões. 
Também empregamos uma ferramenta de triagem durante a 
análise da gestão de produtos que destaca qualquer matéria-
prima regulamentada ou controlada por organizações não 
governamentais e clientes. A equipe da Axalta para gestão 
de produtos e assuntos regulatórios sempre compartilha 
atualizações nas normas e informações de contato.

 

Novos rótulos para os produtos 

Em 2013, a Axalta começou a se preparar para o novo esquema 
de comunicação e rotulagem de produtos químicos, seguindo 
o Globally Harmonized System of Classification and Labeling 
of Chemicals (GHS) da ONU. Embora diferentes países tenham 
definido seus próprios prazos para adoção do GHS, a Axalta 
abraçou o processo à frente das metas nacionais em muitos 
casos. O novo tipo de embalagem foi desenvolvido para 
aumentar a segurança do trabalhador e coincidiu com o anúncio 
da nova identidade corporativa e do processo de rebranding da 
Axalta em 2013. A nova rotulagem reflete nosso compromisso 
com a segurança e a transparência no modo como nossos 
produtos e matérias-primas são manuseados em todo o ciclo de 
vida. Muitos dos rótulos exibirão orgulhosamente o novo nome 
e logotipo da empresa, além de cumprirem as exigências do GHS 
em diversos casos, mesmo antes do exigido pelas regras locais.
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ChromaPremier 
/ ChromaBase

Contains /Contenu:   butyl acetate; toluene; 
primary amyl acetate; 2-hydroxyethylacrylate; 
ethylbenzene; xylene; n-butyl methacrylate; 
methyl methacrylate.

Obtain special instructions before 
use. Keep away from heat / sparks / 
open flames / hot surfaces. - No 
smoking. Avoid breathing dust / fume 
/ gas / mist / vapours / spray. Wear 
protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face 
protection. IF exposed or concerned: 
Get medical advice/ attention. If skin 
irritation or rash occurs: Get medical 
advice/ attention. Store in a well-
ventilated place. Keep cool. 
WARNING:  This product contains 
chemicals known to the State of 
California to cause cancer and birth 
defects or other reproductive harm. 

Use NIOSH approved respirators.  
Wear a properly fi tted, air-purifying 
respirator with organic vapor 
cartridges and particulate fi lters.  
Alternatively, wear a positive-
pressure, supplied-air respirator in 
confi ned spaces, when proper fi t of 
an air purifying respirator is not 
possible, or in continuous spray 
operations.  Follow respirator 
manufacturer’s directions.  Wear 
respirator, eye protection, gloves and 
protective clothing while mixing, 
during application and until all vapors 
and spray mists are exhausted.  Do 
not permit anyone without protection 
in the painting area. In case of fi re: 
Use foam, dry chemical, or CO2 for 
extinction. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
PHOTOCHEMICALLY REACTIVE 

For medical emergencies 
& environmental information: 

1-855-274-5698

WARNING
Flammable liquid and vapour. 
Causes skin irritation. May 
cause an allergic skin reaction. 
Suspected of damaging fertility 
or the unborn child if swallowed. 

MISE EN GARDE
Liquide et vapeurs infl ammables. 
Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer une allergie 
cutanée. Susceptible de nuire à 
la fertilité ou au foetus en cas 
d’ingestion. 

¡ADVERTENCIA!
Líquidos y vapores infl amables. 
Provoca irritación cutánea. Puede 
provocar una reacción alérgica en 
la piel. Se sospecha que perjudica 
la fertilidad o daña al feto en caso 
de ingestión. 

Se procurer les instructions avant utilisation. Tenir 
à l’écart de la chaleur / des étincelles/des fl ammes 
nues / des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. 
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / 
brouillards / vapeurs / aérosols. Porter des gants/ 
vêtements de protection/ équipement de 
protection des yeux/du visage. EN CAS 
d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un 
médecin. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: 
consulter un médecin. Stocker dans un endroit 
bien ventilé. Tenir au frais. MISE EN GARDE: Ce 
produit contient de substances chimiques 
reconnues par l’État de la Californie comme 
cancer de malformations congénitales ou d’autres 
trouables de la reproduction.

Utilisez des respirateurs approuvés de NIOSH. 
Portez un respirateur purifi ant air correctement 
ajusté avec les cartouches de vapeur organiques 
et les fi ltres de particulate. Autrement, portez 
une pression positive, fournie - le respirateur 
aérien dans les espaces confinés, quand 
nécessaire approprié d’un air purifiant le 
respirateur n’est pas possible, ou dans les 
opérations de spray continues. Suivez des 
directions de fabricant de respirateur. Le 
respirateur de vêtements, la protection d’oeil, 
les gants et les vêtements protecteurs en 
mélangeant, pendant l’application et jusqu’à 
toutes les vapeurs et les brouillards de spray 
sont épuisés. Ne permettez personne sans 
protection dans la région de peinture.  En cas du 
feu: Utilisez de la mousse, séchez le produit 
chimique, ou CO2 pour l’extinction.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
PHOTOCHIMIQUEMENT RÉACTIF 

Renseignements médicaux et 
environnementaux : 1-855-274-5698

Pedir instrucciones especiales antes del uso.  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o superfi cies calientes. - No fumar. Evitar 
respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los 
vapores / el aerosol. Usar guantes /indumentaria 
protectora/equipo de protección para los ojos/la 
cara. EN CASO DE exposición manifi esta o presunta: 
Consultar a un médico. En caso de irritación o 
erupción cutánea: Consultar a un médico. 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en 
lugar fresco. ADVERTENCIA: Este producto puede 
contener sustancias química reconocida por el 
Estado de California como causante de cáncer, 
defectos de nacimiento u ostros da os reproductivos. 

Use equipos respiratorios aprobados por NIOSH. 
Usar un respirador purifi cador de aire con los 
cartuchos apropiados para vapores orgánicos y los 
fi ltros específi cos. Alternativamente, usar un 
respirador de presión positiva con suministro de 
aire en espacios confi nados, cuando no es posible 
tener un respirador con purifi cación de aire 
apropiado, ó en un proceso continuo de atomización. 
Seguir las instrucciones del fabricante del 
respirador. Usar un respirador, protección de ojos, 
guantes y ropa de protección adecuada mientras 
se mezcla, durante aplicaciones y mientras los 
vapores y brisa de atomización son disipados. No 
permitir a nadie sin protección en la zona de 
aplicación de pintura.  En caso de fuego: espuma 
de uso, sustancias químicas secas, o CO2 para 
extinción.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
ES FOTOQUÍMICAMENTE REACTIVA

Para emergencias médicas y información 
ambiental: 1-855-274-5698
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Uma demonstração do poder da 
colaboração com universidades e clientes é 
o PowerCore SunCruiser.

Por mais de uma década, alunos, 
colaboradores e professores da 
Universidade de Bochum de Ciências 
Aplicadas na Alemanha têm desenvolvido 
e fabricado carros movidos exclusivamente 
pela energia solar. Em 2013, o PowerCore 
SunCruiser se tornou o modelo mais 
recente no qual o motor usa o aço elétrico 
“PowerCore” dentro do mecanismo 
de cubos das rodas do carro solar. O 
revestimento leve Voltatex® da Axalta 
garante isolamento elétrico a esse motor 
inovador, preservando-o e assegurando a 
eficiência operacional do veículo.

O desenvolvimento de motores elétricos, 
não apenas para carros solares, mas 
também para veículos elétricos e híbridos, 
que estão cada vez mais no foco da 
indústria automotiva e dos  consumidores, 
é uma área na qual o Voltatex tem 
estado presente há anos. Por mais de 6 
décadas, a Axalta é líder internacional no 

desenvolvimento de materiais modernos 
para isolamento, tais como esmaltes para 
fios, resinas de impregnação e vernizes 
para chapas. Desde a invenção do primeiro 
esmalte sintético para chapas, livre de 
petróleo, em 1942, a Axalta continua 
estabelecendo padrões de qualidade 
inigualáveis em diversos produtos sob 
a marca registrada Voltatex para a área 
energética. Esses produtos são utilizados 
em toda a indústria de energia e cadeia de 
abastecimento elétrico, incluindo geradores, 
transformadores e motores. O Voltatex 
oferece aos clientes excelente proteção 
contra uma grande variedade de fatores 
ambientais, além de melhor transferência 
de calor entre bobinamento de fios, slot de 
isolamento e núcleos de aço. O Voltatex 
da Axalta detém a primeira patente 
do processo elétrico UV, que assegura 
proteção ambiental avançada bem como 
melhores eficiência energética e tempo de 
secagem.

APLICAÇÃO BRILHANTE

Voltatex® e o Carro Solar 
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APLICAÇÃO BRILHANTE:

Alesta® y Złota 44
Daniel Libeskind projetou muitos edifícios 
espetaculares e premiados, incluindo o 
Museu Judaico em Berlim, e participou 
de importantes trabalhos, entre eles 
a reconstrução do World Trade Center 
em Nova York. Mais recentemente, 
desenhou um prédio de apartamentos 
com impressionantes 200 metros de 
altura, o “Złota 44,” uma joia no horizonte 
de Varsóvia, na Polônia, a cidade natal de 
Libeskind.

O impacto visual exterior dessa estrutura 
depende da fachada. Arquiteto e 
construtores queriam ter certeza de 
que a fachada seria bela e capaz de 
suportar condições climáticas extremas. 
A concepção dinâmica do edifício exigiu 
um sistema apropriado, com elementos 
individuais que deveriam ser fabricados 
em formatos e dimensões especiais para 
muitas áreas do prédio.

Os elementos de fachada, produzidos pela 
fabricante sueca Sapa e desenhados pela 
subsidiária do Kyotec Group em Varsóvia, 
foram revestidos pela belga Blyweert com 
Alesta® AP RAL 9010 Matte Smooth e 
NCS S0515-R80B Fine Textured da Axalta.

Revestir 87.000 metros quadrados da 
fachada nessa enorme estrutura exigiu 
13 toneladas de tinta em pó. A família 
Alesta de revestimentos é formulada 
especialmente para aplicações em alumínio 
e aço galvanizado. Esse produto possui 
excelentes características de resistência 
mecânica e a intempéries. Por isso, os 
revestimentos Alesta, que são fabricados 
em conformidade com a ISO 9001, são 
ideais para elementos de fachada. A série 
Alesta AP inclui revestimentos em pó com 
brilho, semibrilho e fosco, que também 
estão disponíveis com efeitos adicionais 
que variam de metálico a finamente 
texturizado.



53

Ciência

Tecnologia

Engenharia

Matemática



54

Clientes da Axalta buscam revestimentos e técnicas de 
aplicação que elevem a eficiência operacional, estendam a 
eficácia e a vida útil de seus produtos e, ao mesmo tempo, 
cumpram suas obrigações ambientais, sociais, de saúde e 
segurança. Esses requisitos são os principais norteadores 
do nosso foco contínuo em inovação e gestão de produtos. 
O desenvolvimento de revestimentos e aplicação de alto 
desempenho em todo o ciclo de vida dos produtos é o que 
impulsiona nosso sucesso.

A inovação de produtos está no DNA da Axalta, que possui mais 
de 1.800 patentes concedidas ou pendentes em todo o mundo 
na área de revestimentos e sistemas de entrega. Em quase 150 
anos, a Axalta lançou milhares de soluções de revestimentos

Inovação e P&D

Para clientes em climas áridos dos Estados 
Unidos, lançamos um novo sistema de 
aplicação de revestimentos para oficinas de 
repintura que trabalham em condições de 
calor e baixa umidade desértica. O sistema 
IntelliMist™ para controle das condições 
ambientais nas cabines de pulverização 
aumenta a produtividade das oficinas ao 
controlar automaticamente a umidade 
na cabine, facilitando o uso de todos os 
produtos à base de água e de solvente.

O sistema IntelliMist faz o controle 
automático para manter o nível ideal de 
umidade durante o ciclo de pulverização, 
elevando a produtividade. Também pode 
ser usado após o ciclo de cozimento para 

resfriar rapidamente a cabine e os painéis. 
Fica muito mais prático trabalhar por conta 
da menor temperatura da carroceria e 
peças do veículo. Em geral, a instalação é 
concluída em menos de um dia e não traz 
nenhum problema estrutural decorrente 
do acréscimo da tecnologia às cabines 
existentes.

Otimizando o clima na cabine de 
pulverização, os produtos à base de água 
e de solvente também podem ser usados 
com mais eficiência e de forma consistente, 
minimizando a necessidade de aditivos 
ou misturas de tinta que precisam ser 
ajustadas constantemente para compensar 
os níveis de umidade. Nossos clientes 

já não precisam mais lutar para manter 
uma “borda úmida” – misturando a tinta 
uniformemente sobre a superfície pintada 
antes que ela seque para conseguir uma 
cobertura suave – e assim podem aumentar 
a produtividade.

Com o clima controlado na cabine de 
pulverização, os pintores podem trabalhar 
em turnos normais nas regiões quentes 
e secas – não mais começando à meia-
noite e parando ao meio-dia. O IntelliMist 
cumpre metas de sustentabilidade em 
todos os setores, elevando a produtividade, 
reduzindo o tempo de produção e 
melhorando a segurança e o ambiente de 
trabalho nas oficinas de pintura.

APLICAÇÃO BRILHANTE:                                                                          

IntelliMist™ – Tecnologia de controle das 
condições ambientais em oficinas de pintura
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Nosso compromisso com soluções de revestimento e seu avanço 
contínuo sustenta a inovação dos produtos e processos da Axalta. 
Nossa rede global de 1.200 cientistas e engenheiros em sete 
centros dedicada à Pesquisa e Desenvolvimento de excelência 
nas Américas, Europa e Ásia desenvolve produtos que atendem às 
exigências de clientes globais, estão em conformidade com normas 
locais e permitem que o setor se torne mais sustentável no futuro. 
Temos investido cerca de 4 por cento da receita anual em Pesquisa 
e Desenvolvimento, aplicando nosso capital intelectual para 
desenvolver produtos e serviços que vão agregar valor no longo 
prazo.

No laboratório, a pesquisa se concentra em polímeros e pigmentos, 
que são os blocos de construção dos revestimentos em cores. 
Especialistas em síntese de polímeros buscam novas resinas para 
produzir revestimentos com melhores aderência e resistência à 
degradação por UV, propriedades adequadas para aplicação e 
proteção contra desbotamento e corrosão.

Fora do laboratório, submetemos nossos revestimentos a rigorosas 
avaliações antes e depois de chegarem ao mercado. Nosso mais 
recente reator-piloto no Centro de Tecnologia de Revestimentos 
em Wilmington, Delaware (EUA), opera sob uma grande variedade 
de condições, fornecendo dados de polimerização em tempo 
real que permitem acelerar a comercialização de produtos para 
atender às demandas do mercado em constante e rápida mudança. 
Operando desde 1928, as instalações da companhia na Flórida 
testam revestimentos em exposição sob a luz solar e outros fatores 
climáticos.

Patrocínio de intercâmbio científico
Há anos, a Axalta patrocina pesquisas, palestras e simpósios 
em universidades. Manter ligações estreitas com os principais 
pesquisadores permite que nossos cientistas se beneficiem e 
apliquem as mais recentes tecnologias em inovação de produtos. 
Em 2013, a Axalta organizou seu primeiro simpósio global de 
inovação em sistemas de revestimentos na Filadélfia (EUA) desde 

que a empresa se tornou independente. Mais de 100 pesquisadores 
da Axalta de mais de 10 países apresentaram suas descobertas, 
novas tecnologias e produtos. Dr. Gareth McKinley, renomado 
especialista em reologia (estudo do fluxo e da viscosidade da 
matéria) e professor da Escola de Engenharia do MIT, fez o discurso 
inaugural do simpósio.

A Axalta também renovou seu patrocínio de palestras organizadas 
pelo Departamento de Química da Universidade de Pensilvânia. Dr. 
Robert Langer, Professor do Instituto David H. Koch do MIT, falou 
sobre Biomateriais e Biotecnologia. A série de palestras é parte de 
um programa entre a Axalta Coating System e o Departamento de 
Química que permite a cientistas de classe mundial compartilhar 
suas pesquisas e perspectivas com pesquisadores, alunos e 
professores altamente motivados em um ambiente acadêmico. 
Essa relação de colaboração resultou em pesquisas inovadoras 
e oportunidades de interagir e aprender com alguns dos mais 
eminentes estudiosos do mundo.

Levando a pesquisa até as oficinas
A Axalta tem dado respostas ao desafio global de redução do 
impacto das operações no ambiente. Levamos essa tarefa para 
dentro das oficinas por meio de novos produtos que atendem 
às exigentes demandas do setor de repintura e beneficiam o 
ambiente.  

Equipes de pesquisa da Axalta desenvolveram a base Cromax Pro, 
um dos produtos da família Cromax, para oferecer uma alternativa 
sustentável para clientes de repintura leais à nossa marca. O projeto 
de desenvolvimento integrou nossas tecnologias de polímeros e 
de formulação de revestimentos à base de água e nosso inovador 
processo de aplicação e secagem wet-on-wet para atender 
à crescente demanda do mercado pela redução dos níveis de 
compostos orgânicos voláteis em uma solução altamente produtiva 
e de alta qualidade.

Pesquisa e Desenvolvimento: tecnologia fundamental 

Dr. Robert Barsotti recebe prêmio 
de Panos Kordomenos, diretor de 
tecnologia da Axalta, durante primeiro 
Simpósio de Inovação da Axalta

Panos Kordomenos, Dr. Robert H. Langer, Dr. 
Gary A. Molander, chefe de departamento e 
Professor de Química (Hirschmann-Makineni ) 
da Universidade da Pensilvânia
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O Cromax Pro foi desenvolvido por meio da colaboração entre 
pesquisadores que trabalham em nossos centros de P&D, na 
Bélgica, Alemanha e Estados Unido, explorando muitas de nossas 
disciplinas de ciência e tecnologia, entre elas ciência de polímeros, 
síntese e produção, formulação, aplicação de revestimentos e 
análise. O Cromax Pro foi concebido para reduzir as emissões 
de COVs nas oficinas em 93 por cento e o nível de poluentes 
atmosféricos perigosos em 100 por cento e, ao mesmo tempo, 
diminuir os custos com energia, o desperdício de tinta e o tempo 
dos processos, tornando o impacto ambiental dos nossos clientes 

menor e contribuindo para a produtividade deles.

Alternativas sustentáveis com tintas em pó 

Revestimentos em pó emitem 97 por cento a menos de COVs 
e poluentes atmosféricos perigosos do que os revestimentos 
líquidos, o que confere a eles importantes vantagens 
ambientais. Revestimentos em pó são constituídos por finas 
partículas produzidas após a mistura dos pigmentos, resinas e 
outros aditivos. Essas partículas são normalmente pulverizadas 
de forma eletrostática sobre a superfície que será revestida e 
depois cozida em forno de secagem (em geral, em temperaturas 
de 350° F a 400° F) para criar um acabamento uniforme, 
altamente durável e atraente. Esse processo simplificado de 
aplicação oferece várias vantagens para certos substratos, com 
os quais é possível usar pó em vez de revestimentos líquidos: 
menos desperdício, economia de custos de manutenção e 
eliminação e limpeza mais fácil.

O Grupo Global de Tecnologia em Pó da Axalta realiza pesquisas 
para melhorar as propriedades das formulações em pó 
termoconsolidantes e termoplásticas para cumprir as exigências 
de aplicação dos clientes e oferecer desempenho excepcional 
aos revestimentos. Seja para aumentar a proteção contra 
corrosão nas tubulações de aço revestido ou para combinar com 
uma cor personalizada em uma estrutura de alumínio, nosso 
foco é fornecer produtos excepcionais de alta qualidade e ótimo 
resultado visual. Em 2013, demos ênfase ao acréscimo de 
novas ou melhores funcionalidades às formulações em pó, que 

foram solicitadas pelos clientes para dispor de revestimentos 
com diversas características, entre elas texturas suaves, alta 
emissividade de calor, estabilidade térmica, condutibilidade 
elétrica e resistência prolongada à corrosão.

O Cromax Pro foi concebido 
para reduzir as emissões de 
COVs nas oficinas em 93 por 
cento e o nível de poluentes 
atmosféricos perigosos em 100 
por cento e, ao mesmo tempo, 
diminuir os custos com energia, 
o desperdício de tinta e o tempo 
dos processos, tornando o 
impacto ambiental dos nossos 
clientes menor e contribuindo 
para a produtividade deles.
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Desenvolvimento de cores
A Axalta é líder em pesquisa e desenvolvimento de cores para 
a indústria automotiva. A companhia não apenas fornece 
revestimentos em cores que contribuem para a longevidade de um 
substrato (por exemplo, a carroceria de um carro), o desempenho 
das funcionalidades e o orgulho dos proprietários de veículos, como 
também oferece uma ampla gama de ferramentas para processar 
cores e produzir o efeito desejado e um ótimo visual.

Desde nossos primeiros trabalhos com equações de cores L,a,b 
até o mais recente espectrofotômetro de cores portátil Acquire 
EFX, temos estado na vanguarda da ciência das cores. Nossa 
expertise inclui conhecimento sobre a química de resinas e 
dispersão de pigmentos necessário para otimizar as propriedades 
do revestimento, o desenvolvimento de formulações que podem 
satisfazer diferentes especificações e aplicações de clientes, entre 
outros disciplinas. A Axalta se empenha para continuar oferecendo 
ao mercado novos revestimentos e ferramentas de aplicação com 
base no conhecimento que tem sobre os clientes e nos fundamentos 
da ciência de revestimentos.

Desenvolvimento de ferramentas de display 
digital para OEMs 
Nossa expertise em revestimento em cores combinada com parceiros 
que fornecem avançadas tecnologias de modelagem e display 
digitais produziu o mais recente avanço técnico no setor de tintas 
automotivas – um novo sistema de processamento (rendering) 
de cores para veículos, digital e tridimensional, com capacidade 
de produzir cores realistas sem pintura. Pela primeira vez, o 
SpectraMaster® Color Atlas™ 3D oferece aos OEMs uma ferramenta 
para auxiliar todo o processo de produção de cores para automóveis: 
do projeto do veículo e desenvolvimento da cor até a produção do 
revestimento e acabamento exibindo a cor escolhida pelo cliente. O 
sistema visa reduzir o ciclo de desenvolvimento das cores.

Como as cores podem ser vistas e avaliadas no projeto do veículo, é 
possível eliminar o método tradicional de formulação e pulverização 
do revestimento. Mudanças nas cores podem ser feitas com o toque 
de um dedo na tela.

Tecnologia para combinar cores na oficina 

Em uma oficina, o trabalho de repintura fica perfeito apenas 
se contar com uma combinação exata da cor do veículo. Para 
nossos clientes de repintura, fornecemos a melhor tecnologia 
de combinação de cores em sua categoria, que faz o casamento 
perfeito entre a cor do revestimento novo e da área adjacente. A cor 
do revestimento de veículos pode mudar quando exposta à luz do 
sol, intempéries e outros fatores ambientais. Usar a tecnologia de 
processamento de cores para combinar os tons dos revestimentos 
quando são aplicados pela primeira vez à superfície reduz custos com 
materiais e tempo bem como desperdício de tinta que pode afetar 
negativamente o ambiente e os resultados da oficina.

O Acquire EFX da Axalta é um avançado espectrofotômetro portátil 
que ajuda as oficinas a encontrar a cor mais precisa possível — 
mesmo se for metálica ou perolada e tiver efeitos — com mais rapidez 
e facilidade do que nunca. Como primeiro instrumento comercial 
que mede a cor e a aparência de flocos de um revestimento, oferece 
muitas vantagens sobre a tecnologia anterior que usava câmeras.

Contando com uma avançada tecnologia óptica, o Acquire EFX 
analisa profundamente a película da pintura para identificar as 
características da cor e dos flocos que são fundamentais para 
determinar a melhor combinação de cores. Depois de fazer três 
medições diretamente no veículo ou na peça, o dispositivo se 
conecta ao sistema de recuperação de fórmulas que vai mostrar a 
melhor opção para alcançar uma coincidência de cores bem como 
formulações alternativas. Um impresso ou uma tela mostra a fórmula 
da cor que está sendo usada -   independentemente da fórmula OEM  

Pesquisa e Desenvolvimento: expertise em cores
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- para reduzir o risco de erro, caso outra pessoa na oficina 
trabalhe com o veículo ou o automóvel precise passar por 
outro reparo no futuro. Além disso, todas as informações 
de combinação de cores disponíveis são armazenadas nos 
servidores da Axalta, que são atualizados semanalmente para 
dar aos clientes acesso imediato ao histórico de cores.

As marcas dos dispositivos portáteis na Europa, Oriente Médio 
e África são ChromaVision® e ChromaVision® Pro da Cromax, 
Genius II e Genius iQ da Standox, e Color Dialog e Color Dialog 
Delta-Scan da Spies Hecker. Os equipamentos são vendidos nos 
Estados Unidos, América Latina e Ásia-Pacífico sob os nomes 
Acquire e Acquire Plus EFX.

Sistemas de recuperação de cores

Os dados das cores levantados pelo dispositivo portátil precisam 
resultar em uma fórmula recuperável que corresponda com 
precisão ao alvo pretendido. ColorNet ®, VINdicator™, Wizard e 
Univers no Estados Unidos e ColorNet Pro, CRplus e Standowin 
em certos países nas regiões da Ásia-Pacífico, Europa, Oriente 
Médio e África são sistemas de recuperação de fórmulas de 
cores que estão entre os principais serviços eletrônicos do 
setor que foram desenvolvidos pela Axalta para atender às 
demandas do setor de pintura automotiva. Nossos sistemas 
de recuperação de cores oferecem excelentes soluções para 
recuperar, exibir e fornecer dados e fórmulas com interfaces 
de usuário amigáveis e de fáceis de operar. A tecnologia é 
compatível com todos os sistemas de repintura que a Axalta 
oferece globalmente.

A fim de produzir revestimentos que correspondam a cor e 
aparência desejadas sem usar a tinta real, o software avalia uma 
série de características de pintura, incluindo brilho, cor, matiz e 
nuances. Elas são medidas e processadas de forma a fazer com 
que a imagem digital exibida reflita a percepção do olho humano. 
O rendering por vários ângulos e o display digital podem ajudar 
a visualizar uma cor e suas variações com base em certas 
formulações de revestimento para que o usuário possa fazer 
uma melhor escolha sem uma única gota de tinta. A tecnologia 
de rendering de cores da Axalta está integrada tanto no 
SpectraMaster Color Atlas 3D quanto no ColorNet e ferramentas 
de software similares.

 

O avançado espectrofotômetro 
portátil da Axalta ajuda as oficinas 
a encontrar a cor mais precisa 
possível — mesmo se for metálica 
ou perolada e tiver efeitos — com 
mais rapidez e facilidade do que 
nunca. 
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Acompanhamento e previsão de tendência de cores
História e futuro das cores 

A pesquisa da Axalta vai além dos laboratórios e de nossos 
clientes OEM. Na área automotiva, nós nos empenhamos para 
compreender o que querem os consumidores de veículos. Ao 
entender as preferências de cores do passado, podemos oferecer 
aos OEMs ideias de cores e formulações para novos modelos de 
carro.

A Axalta foi pioneira no acompanhamento de tendências 
e estilos de cores automotivas em 1953. Como parte do 
nosso compromisso, a Axalta publica um Relatório Anual de 
Popularidade Global de Cores, o maior e mais tradicional em sua 
categoria na indústria automotiva. É o único relatório que inclui o 
ranking global de popularidade de cores automotivas e tendências 
regionais de 11 principais regiões no setor automotivo mundial. 
A cada ano, um relatório completo revela os 10 espaços de cores 
mais populares. O documento também mostra a popularidade 
de cores por segmento de veículos, incluindo compactos e 
esportivos, caminhões e utilitários esportivos (SUVs), veículos 
intermediários e de propósito variados bem como sedãs e SUVs 
de luxo.

Em 2013, publicamos nosso relatório especial Six Decades of 
Colorful Automotive Moments que acompanhou as cinco cores de 
carro mais populares em quatro continentes nos últimos 60 anos. 
Esse relatório está disponível em axaltacoatingsystems.com.

A Axalta continua buscando caminhos para usar sua posição de 
liderança em tecnologias de cores de forma a criar estilos mais 
inovadores, elevar a produtividade, aprimorar as funcionalidades 
dos revestimentos e beneficiar o ambiente. Nossas tecnologias 
de cores proprietárias são usadas dentro e fora dos setores 
automotivos e por outras indústrias por conta da capacidade de 
produzir tons vivas e garantir a correspondência de cores. 
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Evento para clientes

A Axalta realiza anualmente ao redor do mundo eventos sobre 
cores para apresentar a OEMs as paletas de cores desenvolvidas 
com base nas últimas tendências. Painéis pintados exibem 
cores e efeitos. Telas sensíveis ao toque permitem visualizar 
o processamento rápido de cores e estilos para todos os tipos 
de veículo. Cores requintadas e sofisticadas são desenvolvidas 
para marcas especiais e de luxo enquanto cores de tendências 
com aceitação global são voltadas para marcas com apelo 
para consumo de massa. A equipe global de especialistas da 
Axalta também cria opções de cores que antecipam e inspiram 
preferências para carros-conceito e automóveis do futuro.

 

Painel de cores personalizadas 
exibido na sede da Axalta
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Apoio a Colaboradores
Na Axalta, “comunidade” significa colaboradores dentro da 
empresa e também nossos vizinhos no local onde vivemos e 
trabalhamos. Somos uma empresa global com raízes globais, e 
nossa base de colaboradores e gestão reflete nossa orientação 
global. A Axalta emprega mais de 12.000 profissionais e 
associados para atender mais de 120.000 clientes em 130 
países.* 

A Axalta atrai e mantém pessoas de mais de 100 países 
onde temos nossas operações. Ter uma força de trabalho que 
compreende mercado e cultura locais é importante para nossa 
capacidade de atender às necessidades de clientes e ouvir seus 
comentários.

Nossa liderança ao redor do mundo reflete as raízes da 
nossa empresa em diferentes países. Vinte e um países são 
representados nas 130 pessoas na nossa equipe de liderança 
global, e 24 desses líderes são mulheres. Continuaremos 
aperfeiçoando nossos sistemas de dados e estabelecendo 
bases para as principais métricas. O equilíbrio e a diversidade 
em nossa força de trabalho compõem uma área sobre a qual 
discutiremos mais detalhadamente nos relatórios subsequentes.

Dados demográficos detalhados sobre nossa força de trabalho 
não estão atualmente disponíveis no nível corporativo. Vamos 
implementar sistemas que deverão permitir divulgar essas 
informações no futuro.

Em nossa abordagem para força de trabalho, nós nos 
concentramos em talento, cultura e desenvolvimento 
profissional.

 O ano de 2013 foi de grande mudança para nossos 
colaboradores, e estamos muito orgulhosos da forma como 
tem sido tratada a transição para nos tornarmos uma empresa 
independente. O processo de rebranding de toda a companhia 
simboliza nosso compromisso com a criação de uma equipe 
global unida dentro da Axalta e a disposição em abraçar esse 
que é um dos nossos cinco valores. A criação de uma nova 
identidade corporativa não é pouca coisa para uma organização. 
Para uma empresa que não está apenas redefinindo sua 
identidade, mas também emergindo como uma empresa 
independente, a tarefa é ainda maior. O desafio foi fazer com 
que nossa nova identidade fosse entendida e abraçada por 
todos os membros da comunidade Axalta ao redor do mundo 
e capacitá-los para compartilhar essa identidade com clientes, 
fornecedores e dezenas de outros grupos com que interagimos 
todos os dias. Em 3 de junho, a Axalta realizou um encontro 
global para lançar nossa nova identidade, que foi transmitido 
para todos as localidades da empresa nos respectivos fusos 
horários. Compartilhamos esse dia entre nós. Em 4 de junho, 
anunciamos nosso novo visual para o mundo. O lançamento 
global deixou claro para os colaboradores que eles são parte de 
uma equipe global unida.

Atraindo nossa força de trabalho 

A Axalta se orgulha de atrair e manter talentos, respeitando 
nosso histórico. Agora que estamos operando como uma nova 
empresa, com um novo nome, temos o desafio de garantir que 
potenciais candidatos reconheçam quem somos e por que se 
juntar à Axalta lhes trará ótimas oportunidades.  

Comunidade: Apoio a Colaboradores e Vizinhos

* Em certas situações, a Axalta utiliza habilidades especiais de terceiros contratantes, a quem chamamos amplamente de associados.
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Na Alemanha, a Axalta mantém a tradição educacional do país 
de participar de programas intensivos de aprendizes junto a 
escolas locais. Muitos dos profissionais da Axalta altamente 
qualificados, como técnicos de laboratório, começaram suas 
carreiras no programa de aprendizes em Wuppertal, o maior 
centro de produção da empresa. Há mais de 100 anos, escolas 
e indústrias alemãs trabalham juntas em um sistema diferente 
de qualquer outro, que permite alunos do ensino técnico e 
profissional aprenderem na prática. Por meio desse programa, 
aprendizes se beneficiam de uma formação prática em uma 
empresa e de conhecimento teórico na escola.

Como um dos maiores empregadores na comunidade de 
Wuppertal, a Axalta se orgulha de participar desse programa. 
Para a companhia, como um futuro empregador potencial dos 
estagiários, ter acesso a pessoal qualificado é essencial para a 
manutenção dos padrões de qualidade e alta produtividade.

Cerca de 50 estagiários por ano passam três dias por semana na 
empresa, envolvendo-se com o tipo de trabalho que realizariam 
como colaboradores em tempo integral, e os dias restantes na 
chamada “escola-trabalho” pública (Berufsschule). As escolas e as 
empresas participantes trabalham em estreita colaboração para 
garantir que o currículo e a experiência prática sejam reforçados 
mutuamente. Trabalhando dessa forma, os estagiários são 
capazes de obter uma certificação internacionalmente aceita 
da Câmara de Indústria e Comércio e estão bem treinados em 
competências práticas. Das cerca de 350 diferentes carreiras 
reconhecidas na Alemanha, a Axalta oferece até 13 opções 
diferentes. Na região, o programa de aprendizes da Axalta é 
muito bem visto.

A participação no programa de aprendizes beneficia a 
comunidade de diversas maneiras. Os aprendizes da Axalta 
se familiarizam com as demandas da empresa, ganhando 

experiência em diferentes áreas do nosso negócio. Eles se 
tornam parte de nossa organização e cultura, entendem nossos 
valores e estão prontos para trabalhar em tempo integral, depois 
de concluída a formação. O tempo necessário para integração 
é mínimo, e a necessidade de recrutar novos colaboradores 
externamente se reduz significativamente, pois aprendizes bem 
adaptados podem preencher as vagas. Os participantes também 
se beneficiam com o desenvolvimento de competências para o 
trabalho e têm a possibilidade de encontrar emprego na Axalta 
depois de completarem o aprendizado. Aqueles que entram em 
outros mercados de trabalho contam com habilidades concretas 
e experiência prática que lhes permitem competir para outras 
posições.

APLICAÇÃO BRILHANTE:

Programa Alemão de Aprendizes 
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Saúde e Bem-Estar dos    
Colaboradores
A saúde e o bem-estar de nossos colaboradores são de suma 
importância para nosso sucesso como empresa. Os colaboradores 
da Axalta recebem benefícios abrangentes nas áreas de saúde 
e bem-estar, de acordo com as leis nacionais aplicáveis. Sempre 
que exigido por lei e em alguns outros mercados, também 
oferecemos aos colaboradores de tempo integral benefícios 
adicionais, tais como seguro de vida e contra invalidez e programas 
de aposentadoria. Respeitamos os direitos humanos e as leis 
trabalhistas em todos os países onde mantemos operações.

Programas de bem-estar

Nossa visão de “Pessoas saudáveis para negócios saudáveis” 
reflete o compromisso dos Axalta Health Care Services (AHCS), 
prestados a nossos colaboradores e suas famílias. Padrões 
são implementados e alinhados globalmente e adaptados 
regionalmente. Além disso, são dadas orientações sobre os 
requisitos de uma força de trabalho saudável, e apoio médico está 
disponível onde a empresa é capaz de oferecê-lo.

Começando pelo exame médico admissional e tratamento de 
doença e lesões, oferecemos programas para colaboradores 
em várias de nossas instalações com foco na prevenção. Temos 
programas de controle de câncer, diabetes, pressão alta e colesterol.  
Outros se concentram no condicionamento físico. Em certos 
locais, oferecemos acesso gratuito a academias para aqueles que 
trabalham em esquema de turno e concedemos aos colaboradores 
a possibilidade de participar de programas de controle de peso. 
Em instalações maiores, temos nossos próprios nutricionistas. 
Em colaboração com consultores de especialidades médicas, 
também podemos oferecer programas de intervenção para asma, 
hipertensão, saúde mental, dor nas costas e problemas cardíacos, 
entre outros.

Programas de melhores práticas em saúde 

As melhores práticas compartilhadas globalmente se concentram 
em uma série de programas específicos. Colaboradores destinados 
a uma atribuição em outro país e suas famílias são avaliados para 
verificar a adequação para transferência de nação ou função, 
identificar e contornar possíveis barreiras, prevenir doenças 
funcionais e cumprir requisitos médicos locais de imigração.  

Os colaboradores que fazem viagens internacionais são 
aconselhados sobre estratégias que ajudam a minimizar as 
chances de doença e sobre a necessidade de tratamento médico. 
Nossos processos de gestão de faltas por problemas médicos ou 
deficiência garantem apoio aos colaboradores com incapacidade de 
curto e longo prazo.

Nosso programa de abuso de substâncias tóxicas se empenha para 
assegurar que o uso indevido ou simplesmente o uso de elementos 
prejudiciais por empregados ou terceiros envolvidos nas atividades 
da empresa sejam adequadamente tratados e não coloquem em 
risco a segurança e o desempenho da empresa nem a afetem 
de qualquer outra forma negativa. Nossa política é manter um 
ambiente de trabalho livre de abuso de substâncias tóxicas.

Outros programas em mais de 60 países ajudam a promover a 
saúde mental entre os colaboradores e suas famílias. O programa 
de assistência a colaboradores da Axalta oferece orientação 
psicológica, apoio clínico e serviços de educação e prevenção. 
Também oferecemos recursos com menor foco clínico para 
administração da vida cotidiana via telefone, e-mail e, em alguns 
casos, on-line com informações relacionadas a temas como gestão 
do tempo, cuidados com crianças e idosos e dietas saudáveis.

Como parte do processo de prevenção, incluímos em todas as 
regiões uma ferramenta de avaliação de riscos à saúde chamada 
Wellness Checkpoint (WCP). A WCP ajuda os colaboradores a 
identificar riscos para a saúde e determinar o quanto estão prontos 
para lidar com mudanças pessoais. Dados anônimos da WCP 
podem ser usados para identificar lacunas nos serviços de saúde 
oferecidos pela Axalta e tratar riscos específicos para nossos 
grupos de colaboradores.
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Desenvolvimento profissional 

Fornecemos aos nossos colaboradores feedback sobre de-
sempenho e oportunidades de desenvolvimento profissional, 
dependendo da localização e do estágio de evolução profission-
al. O programa de desenvolvimento profissional da Axalta está 
atualmente em fase de revisão para estar de acordo com a nova 
cultura da companhia. Depois de lançado, o programa refletirá 
nossa cultura inovadora e dinâmica e abrangerá 100% dos 
colaboradores no mundo todo.

Na reunião de lideranças globais da Axalta no início de 2014, 
a empresa anunciou um novo Prêmio de Liderança Sênior para 
reconhecer membros da comunidade da Axalta que deram 

contribuições significativas para a empresa e nossos clientes 
durante 2013. O prêmio inaugural reconheceu o desempenho e 
liderança excepcionais de cinco profissionais. Eles vêm de quatro 
regiões e trabalham em diferentes disciplinas de negócios: 
Recursos Humanos, Finanças, Operações e Venda.

Yali (Cherry) Qiao, gerente da planta 
do Centro de Operações da Axalta 
em Changchun, na China, recebeu o 
prêmio das mãos de K. Peter Hurd, 
Vice-presidente sênior de operações, 
e Steven Markevich, vice-presidente 
sênior e presidente de OEM

Joseph Wood, vice-presidente de 
Transporte Comercial, recebeu o 
prêmio das mãos de Michael Cash, 
vice-presidente sênior e presidente 
da área de Indústrias, e Nigel 
Budden, vice-presidente da América 
do Norte.

Holger Lassen, diretor de recursos 
humanos para Europa, Oriente 
Médio e África (EMEA), recebeu o 
prêmio das mãos de  Otmar Hauck, 
vice-presidente de operações para 
EMEA, e Joseph McDougall, vice-
presidente sênior de recursos 
humanos.

Não foram fotografados Daniel 
Salicido, diretor financeiro para 
América Latina, e Cheng Li, líder 
dos negócios de repintura da China
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A Axalta oferecerá apoio a diversas organizações locais e 
indivíduos que satisfaçam as necessidades das comunidades 
em que mantemos nossas operações. Várias iniciativas que 
apoiamos em 2013 refletem programas corporativos anteriores. 
Nosso novo programa de contribuição corporativo terá como foco 
três áreas principais. Os temas de educação, sustentabilidade e 
relações com a comunidade são reflexo da nossa própria expertise 
e das demandas das comunidades. Educação, em especial as 
disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é 
uma área acadêmica em foco em todo o mundo. Pretendemos 
apoiar instituições educacionais nas comunidades onde temos 
operações. Sustentabilidade é uma pedra fundamental da nossa 
tecnologia e de nossos produtos e responde à crescente demanda 
por indústrias que trabalham com responsabilidade. Por fim, nós 
nos empenhamos para sermos bons cidadãos corporativos e vamos 
apoiar organizações locais que atendam aos interesses de nossos 
colaboradores e outros grupos de localidades onde fazemos 
negócios.

Para atingir essas metas, trabalharemos para estabelecer as 
melhores práticas de envolvimento das comunidades locais e de 
avaliação do impacto das nossas operações na economia, sociedade 
e ambiente. Como cada localidade é diferente, a aplicação dessas 
melhores práticas e os resultados de nossa avaliação também 
serão diferentes em cada operação. Para nós, o principal objetivo 
é ter uma abordagem consistente para assegurar que a Axalta 
possa apoiar as comunidades locais de forma adequada, onde quer 
que estejamos. Programas e práticas que apoiam esses objetivos 
de envolvimento comunitário estão em desenvolvimento e serão 
supervisionados e avaliados por uma nova equipe interfuncional.

O apoio será fornecido tanto na forma de doações financeiras 
quanto em outros tipos de contribuição. Por exemplo, oferecemos 
nossa expertise em matéria de meio ambiente, saúde e segurança 
para as comunidades onde temos operações por meio da 
participação em serviços locais de emergência. Profissionais da 
empresa especialistas em ambiente, saúde e segurança participam 
de conselhos comunitários para garantir que nosso desempenho 

esteja de acordo com padrões da comunidade local e que sejamos 
bons gestores ambientais. Também incentivamos e apoiamos o 
voluntariado em nossas comunidades. Em 2013, apoiamos uma 
série de iniciativas nas localidades onde estamos presentes.

Segurança contra incêndio na China 

Com base na expertise em segurança, os colaboradores da Axalta 
têm organizado vários eventos em instalações locais para ressaltar 
a importância da segurança. Em nossas operações de Jiading, em 
Xangai, na China, aproximadamente 40 alunos da escola primária 
de Zhuqiao visitaram nossas instalações para aprender sobre 
segurança contra incêndio e como usar um extintor para apagar 
o fogo em caso de emergência. Também na planta de Jiading, 
nossos colaboradores e profissionais terceirizados realizaram uma 
simulação de emergência e combate ao fogo juntamente com o 
corpo de bombeiros local. Por ocasião do Festival de Primavera de 
2013, a planta de Changchun da Axalta desenvolveu e distribuiu 
para a comunidade um folheto sobre segurança no manuseio de 
fogos de artifício. Durante o feriado nacional em outubro de 2013, 
a planta de Changchun também produziu um segundo manual de 
segurança para os moradores da comunidade com foco no combate 
a incêndio.

Apoio aos Nossos Vizinhos
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Apoio à ciência na China

A Axalta ofereceu bolsas para 28 alunos em sete universidades 
na China. Foram concedidas bolsas para estudantes de pós-
graduação em Química e Ciências dos Materiais. Essas disciplinas 
serão fundamentais para o desenvolvimento contínuo da base 
industrial da China e para os campos de estudo aplicados nos 
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da Axalta. Os 
bolsistas têm a oportunidade de conhecer os cientistas da 
Axalta e saber em primeira mão como a formação acadêmica 
pode ser aplicada em um ambiente de trabalho. Além disso, 
podem se beneficiar do encontro com especialistas em um 
ambiente comercial.

Michigan Works!

Um dos principais centros de operações da Axalta nos 
Estados Unidos está localizado em Mt. Clemens, no distrito de 
Macomb, em Michigan. Em um esforço para colaborar com o 
desenvolvimento profissional, representantes voluntários da 
Axalta no Workforce Development Board de Macomb/St Clair se 
associaram ao Michigan Works! . A missão do Board é integrar 
jovens e adultos que enfrentam barreiras para se empregar, 
fornecendo treinamento orientado e outros serviços de apoio 
para fazer dos participantes candidatos mais fortes ao emprego. 
O Workforce Development Board é uma parceria público-privada. 
A Axalta contribui com orientação em atividades realizadas pelo 
programa de desenvolvimento da força de trabalho do Board e 
ajuda a desenvolver políticas que ajudem candidatos e empresas 
com o objetivo de longo prazo de reduzir o desemprego na 
comunidade de Grande Detroit.

CEO Charles Shaver e outros executivos da Axalta se reúnem com professores e 
bolsistas de 2013.
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Empregos para Veteranos dos Estados Unidos 

A Michigan Values Vets (MV2) é uma iniciativa de 
investimento econômico que oferece a oportunidade de 
revigorar a força de trabalho de Michigan e, ao mesmo 
tempo, reduzir o desemprego entre veteranos. As 
instalações de manufatura da Axalta em Mount Clemens 
receberam a certificação MV2 durante a conferência 
Michigan Values Veterans apresentada pelo TMG, 
organização que desenvolve programas que ajudam a 
conectar empregadores com profissionais. A certificação 
reconhece o compromisso da Axalta de contratar e manter 
veteranos dos Estados Unidos. A Axalta é um dos maiores 
empregadores de Mount Clemens. A MV2 dá acesso a 
veteranos que trazem um grau especial de disciplina e 
foco que comprovadamente serão ativos importantes para 
nosso negócio.

Michigan Science Center

O Michigan Science Center (MiSci) é um divertido e dinâmico 
museu interativo que oferece programas para inspirar crianças 
e suas famílias a descobrir, explorar e apreciar a ciência, a 
tecnologia e a matemática em um ambiente de aprendizagem 
empolgante. O MiSci atrai crianças de Detroit e região e apoia 
o desenvolvimento de iniciativas de aprendizado de ciência 
e outras disciplinas. O MiSci dá uma contribuição cada vez 
mais significativa para a renovação cultural e econômica de 
Detroit e Michigan. Como empresa que valoriza a pesquisa e 
o papel que as disciplinas de ciência, tecnologia e matemática 
desempenham nos negócios, a Axalta reconhece a importância 
de fazer com que as crianças se divirtam com a ciência e 
considerem ainda em uma idade precoce a possibilidade de 
estudar e ter uma carreira na área de ciências.

Michigan Values Vets presenteia a Axalta com a 
certificação MV2.
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Detroit Institute of Ophthalmology

O Detroit Institute of Ophthalmology (DIO) é o braço de 
educação em pesquisa do Departamento de Oftalmologia 
do Henry Ford Health System. Henry Ford e DIO estão 
empenhados em ajudar deficientes visuais a ter independência. 
A Axalta apoia o DIO por meio do patrocínio da EyesOnDesign 
Automotive Exhibition, que é uma celebração internacional 
do passado, presente e futuro do design automotivo. O 
envolvimento com o DIO reflete a paixão e o conhecimento da 
Axalta nas áreas de design e cores juntamente com o interesse 
de apoiar uma importante instituição como o DIO.  

Apoio aos vizinhos em Wuppertal

Nossas instalações em Wuppertal, na Alemanha, é maior 
centro de produção da Axalta em todo o mundo e maior 
empregador da cidade. A Axalta e seus colaboradores apoiam 
diversos programas de base comunitária. Sozialsponsoring 
Wuppertal é uma organização local sem fins lucrativos que 
recebe contribuições dos empregadores da comunidade e 
garante fundos para instituições carentes na região vizinha. 
Kindertal auxilia crianças e adolescentes de Wuppertal que 
estão em dificuldades financeiras. Troxler-Haus oferece 
treinamento no local de trabalho para deficientes adultos. Os 
colaboradores da Axalta são os que realizam os trabalhos de 
maior responsabilidade na Troxler-Haus como parte do programa 
de desenvolvimento e mentoring. Algumas organizações 
beneficiadas também recebem doações de funcionários que são 
igualadas pela empresa.

Troxler-Haus mostra doação de € 9.000.
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Assistência na Venezuela

A Axalta apoia o Centro de Capacitação Industrial “Don Bosco”, 
unidade de treinamento industrial que prepara jovens de 
camadas economicamente desfavorecidas para uma profissão. 
Nosso apoio integra treinamento para repintura e combinação 
de cores em oficinas de reparo de veículos com base na 
expertise da Axalta em campo. Nos últimos seis anos, cerca 
de 140 jovens aprenderam uma valiosa profissão. Como parte 
do nosso compromisso com a sustentabilidade, a empresa foi 
uma das patrocinadoras do Sustainable Development Summit, 
organizado pela Câmara Industrial de Carabobo. O fórum reuniu 
representantes dos setores público e privado para identificar 
oportunidades para enfrentar a mudança climática. A Axalta 
participou de um evento de angariação de fundos para apoiar 
o Autismo en Voz Alta, organização sem fins lucrativos 
empenhada em fundar uma escola na Venezuela para crianças 
com autismo.

Envolvimento com comunidades no México 

Para facilitar a integração social e educacional de crianças com 
deficiência, autismo e câncer, a Axalta no México colaborou com 
o Teleton em um esforço de angariação de fundos que reúne 
a imprensa, a indústria e outros líderes da sociedade civil. O 
Teleton possui diferentes instalações que atendem pacientes 
com necessidades físicas, psicológicos e de reabilitação social. 
Há mais de 15 anos, a Axalta tem sido o principal fornecedor 
de pintura para as instalações do Teleton, permitindo que a 
organização faça a manutenção de suas instalações.

Envolvimento com comunidades em Cartagena

Apoiamos a Fundevida, uma associação que atende crianças 
carentes com câncer e doenças hematológicas, com acesso a 
programas de saúde, alojamento e tratamento. A Axalta fornece 
ajuda financeira e a cooperação de colaboradores voluntários. 
Eles doam sangue, e a empresa realiza campanhas para recolher 
tampinhas de refrigerante que depois são doadas à Fundevida, para 
venda e geração de fundos. 

108 C 116 C 2613 C

Campus do Teleton 
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Alinhada com as diretrizes GRI G4, nossa avaliação sobre questões 
relevantes informa o que incluímos no nosso relatório e como 
abordamos cada tópico.

A intenção do nosso relatório de sustentabilidade é informar com 
transparência todos os nossos públicos na cadeia de valor e ao 
redor do mundo. Ao desenvolver este relatório, nosso objetivo foi 
abordar questões importantes para nossos stakeholders, suas 
avaliações e decisões relacionadas à nossa empresa. Nossos 
stakeholders incluem clientes, colaboradores, governos, agências 
reguladoras, formuladores de políticas, comunidades em que temos 
operações, fornecedores, entidades de crédito, debenturistas e 
nossos parceiros de investimentos de capital. Cada grupo requer 
um tipo diferente de interação, e nos relacionamos com cada um 
de diversas maneiras, entre elas discussões individuais, boletins, 
reuniões e comunicados impressos, pelo site, em feiras e via 
associações da indústria.  

Nesse primeiro ano, consultamos representantes internos da Axalta 
para que nos fornecessem suas perspectivas sobre as questões de 
interesse das partes interessadas. Para futuros relatórios, podemos 
considerar o desenvolvimento de uma abordagem para contato 
direto com stakeholders para avaliar quais questões são relevantes.

Nossa avaliação sobre as questões que devem ser incluídas no 
relatório, em conformidade com as diretrizes GRI G4, começou 
com a revisão de temas levantados em associações da indústria, 
reportagens sobre a Axalta e o setor de revestimentos, vários 
relatórios de sustentabilidade, incluindo o GRI G4, o programa 
Responsible Care do American Chemistry Council (ACC), o Carbon 
Disclosure Project (CDP) e as perguntas do questionário do 
Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Por meio desse processo, 
desenvolvemos uma tabela com mais de uma centena de questões 
relevantes que priorizamos em uma lista final com mais de 30 
itens principais. Fizemos a classificação considerando o nível de 

importância para as partes interessadas e para nossos negócios 
atuais e futuros. Em seguida, reunimos as questões sob os 11 
tópicos abaixo:

1. Transição para uma empresa independente: como 
estamos atravessando esse momento decisivo em nossos 
negócios, incluindo governança, liderança e implicações 
organizacionais.

2. Ética e integridade: princípios e programas que garantem que 
nossas operações estão de acordo com práticas comerciais éticas e 
justas, onde quer que estejamos.

3. Valor econômico: desempenho econômico, planos e 
estratégia.

4. Mercados emergentes e licença para operar: nossa 
presença e expansão em mercados emergentes e nosso foco em 
sustentabilidade e conformidade ajudam a manter nossa licença 
para operar.

5. Estratégia de negócios e sustentabilidade: como as 
questões de sustentabilidade são abordadas em nossa estratégia 
de negócios, incluindo riscos e oportunidades, e como vamos 
aperfeiçoá-las daqui para frente.

6. Produtos e serviços responsáveis: nossa abordagem para 
gestão de produtos, conceito de ciclo de vida e gerenciamento de 
produtos químicos em processos e produtos; nossos produtos e 
seus benefícios.

7. Inovação: nosso legado de inovação, atuais investimentos 
em P&D e abordagem para desenvolver produtos cada vez mais 
sustentáveis para nossos clientes.  

8. Meio Ambiente: administração do nosso impacto na 
atmosfera, na água e na terra e nosso histórico de conformidade.

Questões Relevantes e Relacionamento 
com Partes Interessadas 



71

9. Segurança: gestão da segurança em nossas instalações e em 
toda a cadeia de valor dos nossos produtos.

10. Atração e retenção de colaboradores: como uma 
empresa independente, ações para atrair profissionais talentosos 
e manter nossa base atual de colaboradores competentes e 
produtivos.

11. Engajamento com as comunidades: como ser um 
cidadão corporativo responsável e nossos esforços para contribuir 
com as comunidades em que mantemos nossas operações.

Consideramos que todas as questões mencionadas possam 
ser relevantes e aplicáveis em todas as nossas regiões de 

negócios bem como fora delas. Estruturamos nosso Relatório de 
Sustentabilidade nível GRI G4 “Core” para garantir que estamos 
abordando adequadamente cada uma das questões relevantes 
para nossos stakeholders e nossos negócios.

Consulte o Índice GRI 2013 da Axalta Coatings Systems em nosso 
site para obter informações mais detalhadas sobre onde encontrar 
informações sobre o indicador GRI e abordagem para gestão citados 
neste relatório.

Depois de publicar este primeiro relatório de sustentabilidade, 
reconhecemos que ainda há muito o que que queremos alcançar. O 
processo de elaboração deste relatório nos permitiu não apenas deixar 
claro para nossos stakeholders quem somos e qual nosso desempenho 
atual. Também nos permitiu ver mais claramente como podemos 
aprimorar nossos processos e melhorar nosso desempenho daqui para 
frente e como alinhar nossos esforços de sustentabilidade com nossa 
estratégia de forma ainda mais estreita.

Daqui para frente, pretendemos fortalecer programas e processos que 
vão viabilizar nosso sucesso.

Objetivos de mercado: explorar nosso capital intelectual e inovar 
na próxima geração de revestimentos sustentáveis e processos de 
aplicação. Temos a intenção de liderar o setor de atendimento ao 
cliente e estender o alcance de nossos produtos em novos mercados.

Objetivos programáticos: será criado um grupo de trabalho 
interfuncional para coordenar e orientar nossos esforços de 
sustentabilidade e comunicação. Nosso foco será o aperfeiçoamento 
dos sistemas de coleta de dados e processos de gestão de risco 

e o aprimoramento do painel de desempenho com medidas de 
sustentabilidade. O sistema de gestão de conformidade global – 
incluindo uma nova política de Código de Conduta dos Negócios, Ética 
e Integridade e programas de treinamento – será ampliado e se tornará 
mais claro e mais dinâmico em 2014.

Agradecemos seu interesse. Quaisquer comentários são bem-
vindos. Visite nosso site para encontrar informações atualizadas 
sobre nosso crescimento, novas conquistas e destaques na área de 
sustentabilidade.

Alinhados com as diretrizes GRI G4, identificamos tópicos relevantes 
para nossos negócios, mas também incluímos alguns temas 
importantes que não possuem indicadores GRI pré-definidos. Para 
esses tópicos específicos para nossa empresa, descrevemos nossa 
abordagem e incluímos informações sobre nosso desempenho.

 

Estratégia de negócios e 
sustentabilidade: seguindo em frente
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