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BASF abre novas fábricas de tintas automotivas na
China e Tailândia
 Investimento de 140 milhões de euros em fábrica chinesa
contempla produção em escala global
 Na Tailândia, BASF abre
automotivas na ASEAN
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A divisão de Tintas da BASF inaugurou, em dezembro, duas fábricas
de tintas automotivas – na China e na Tailândia – para atender às
necessidades da indústria em desenvolvimento. A nova fábrica no
Shanghai Chemical Industry Park (SCIP), em Caojing, Xangai, China,
terá escala mundial. O projeto de 140 milhões de euros é uma
extensão da planta de tintas automotivas existente, uma joint venture
entre a BASF e a Shanghai Huayi Fine Chemical Co., Ltd. Esta
expansão aumentará ainda mais a produção local da empresa e
servirá de melhor forma o crescente mercado automotivo na China e
na Ásia Pacífico.
Em 2016, 48,6 milhões de unidades de veículos leves foram
produzidos na região da Ásia-Pacífico, representando 52% da
produção global. "Espera-se que o mercado automotivo global
continue a crescer de forma significativa, com a China como maior
player", afirma Dirk Bremm, presidente da divisão de Tintas da BASF.
"A inauguração desta nova fábrica em Xangai nos ajudará a apoiar o
crescimento de nossos clientes e assumir um papel ativo no
desenvolvimento do mercado automotivo chinês", considera.
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A fábrica de ponta será um centro de produção intimamente ligado à
infraestrutura existente da empresa para tintas automotivas, resinas
e produção de pintura eletroestática, bem como laboratórios de
Pesquisa & Desenvolvimento.
"Com a adição desta nova fábrica de tintas automotivas ao nosso
cluster de produção no SCIP, reforçamos ainda mais a nossa
capacidade de produção local para apoiar nossos clientes.
Juntamente com os nossos parceiros, contribuímos para facilitar o
desenvolvimento inovador e sustentável do setor industrial da China",
diz Stephan Kothrade, presidente de Funções da BASF Ásia-Pacífico
e presidente do Conselho da BASF Grande China.
A nova unidade atenderá às necessidades da indústria automotiva
chinesa, o que inclui a tecnologia de tintas à base de água e também
processo integrado de pintura. Isso contribui com a redução do
consumo total de energia no processo de pintura graças às novas
funcionalidades das soluções de tintas da BASF. "Nossas soluções
são pesquisadas em nossos laboratórios, simuladas e testadas em
nossos centros de aplicação, e finalmente produzidos em nossa nova
fábrica. Desta forma, combinamos o poder de pesquisa científica do
nosso Campus de Inovação Ásia-Pacífico, em Xangai, com a
proximidade com nossos clientes", explica Peter Fischer, vicepresidente sênior de Soluções de Tintas da BASF Ásia-Pacífico.
A nova fábrica produzirá diluentes, primers, tintas transparentes e
tintas à base de água. Também será apoiada por um novo centro de
aplicações automotivas que fornece aos fabricantes de automóveis
os acessos a instalações avançadas de P&D, incluindo um robô 3-D
para aplicação de revestimentos no BASF Innovation Campus Asia
Pacific (Shanghai) até o final de 2018.
Nova fábrica na Tailândia
A BASF anuncia ainda uma nova fábrica de tintas automotivas em
Bangpoo, na província de Samutprakarn, na Tailândia. A unidade é a
primeira da empresa na ASEAN (Associação de Nações do Sudeste
Asiático) e irá produzir tintas automotivas à base de solventes e à

base de água para atender à crescente demanda do mercado na
região.
A nova fábrica de Bangpoo complementa as instalações do Centro
de Competências Técnicas de Tintas ASEAN, que foi aberto em
setembro de 2015 no mesmo local, e vai permitir a eficiência
operacional e a velocidade do mercado. O centro técnico inclui um
laboratório para desenvolvimento de produtos, instalações de
aplicação de alto desempenho, design de cores, bem como uma
pequena unidade de produção de lote. O design da nova fábrica não
só permite à BASF oferecer serviços personalizados, como também
tem potencial para expansão futura e flexibilidade para se adaptar a
novos requisitos de produção e mudanças nas tendências da
indústria.
A BASF atua na indústria de tintas automotivas na ASEAN há mais
de dez anos e é, hoje, o fornecedor de revestimentos para
motocicletas número um na Tailândia.
Sobre a Divisão de Tintas da BASF
A divisão de Tintas da BASF é especialista mundial no desenvolvimento, produção
e comercialização de tintas automotivas OEM inovadoras e sustentáveis, repintura
automotiva, bem como tintas decorativas. Nós criamos soluções avançadas de
desempenho para que o design e novas aplicações atendam às necessidades dos
nossos parceiros em todo o mundo. A BASF compartilha habilidades,
conhecimentos e recursos de equipes globais interdisciplinares para o benefício
dos clientes, operando uma rede colaborativa de sites na Europa, América do
Norte, América do Sul e Ásia-Pacífico. Em 2016, a divisão de Tintas alcançou
vendas globais de cerca de € 3,2 bilhões.
Em 2016, a BASF adquiriu a Chemetall, um dos principais fornecedores mundiais
de tratamentos de superfície aplicados para substratos de metal, plástico e vidro
em uma ampla gama de indústrias e mercados finais. Com essa expansão no
portfólio, a BASF se torna um fornecedor mais completo de soluções para tintas e
revestimentos.
Soluções além de sua imaginação - Tintas BASF. Para mais informações sobre a
divisão de Tintas da BASF e seus produtos, visite www.basf-coatings.com.

Sobre a BASF

Na BASF, nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós
combinamos o sucesso econômico com a proteção ambiental e responsabilidade
social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 mil colaboradores que
trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os
setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5 segmentos:
Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções
para Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões
em 2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de
Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, acesse:
www.basf.com.br.
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