Dow recebe prêmio de Melhores Fornecedoras da Honda Motors do
Brasil pelo 2º ano consecutivo
São Paulo, 25 de abril de 2018 – A Dow foi eleita, mais uma vez, uma das melhores fornecedoras
da Honda Motors do Brasil. Este é o segundo ano consecutivo em que a companhia é
reconhecida pela “Excelência em Qualidade e Entrega” na categoria “Matéria-Prima”,
reforçando seu comprometimento e parceria de mais de 20 anos com a marca. O prêmio foi
concedido durante o 20º Encontro de Fornecedores Honda Motors do Brasil, que aconteceu em
18 de abril, em Campinas (SP).
Fornecedora de adesivos para colagem estrutural e vedação de vidros, a Dow se destacou pela
qualidade dos produtos comercializados, contribuindo para o bom desempenho da fábrica de
Sumaré (SP). A Dow é líder no mercado de adesivos para a indústria automotiva e o produto que
oferece para a Motor Honda Brasil é o BETASEALTM, 100% fabricado no Brasil, e garante que os
automóveis atendam aos requisitos de segurança globais obrigatórios relativos à
regulamentação de barreiras, capotagens e impacto no teto.
“É muito gratificante para a Dow receber o reconhecimento de um cliente tão importante
nacional e internacionalmente. É um sinal que estamos no caminho certo ao trabalhar para
trazer inovações a esse mercado, oferecer produtos de alta qualidade e desempenho superior,
com produção local e suporte técnico rápido e efetivo”, comemora Rodrigo Leão, gerente de
Marketing da Dow Automotive. “Esse prêmio também reforça nossa credibilidade como
fornecedor para o segmento automotivo e o desenvolvimento de soluções personalizadas para
atender as demandas individuais de cada cliente, que melhoram a performance, conforto e
segurança nos veículos.”
Sobre a Dow
The Dow Chemical Company (Dow) combina conhecimento em ciência e tecnologia para desenvolver soluções
pioneiras em ciência dos materiais que são essenciais para o progresso humano. A Dow possui um dos portfólios mais
completos e abrangentes do mercado, com tecnologia robusta, integração de ativos, capacidade de escala e
competitividade que a permitem endereçar desafios globais complexos. O portfólio de materiais avançados,
intermediários industriais e plásticos da Dow, orientado para o mercado e líder na indústria, oferece uma grande
variedade de produtos e soluções de base tecnológica diferenciados a clientes de mercados de alto crescimento,
como embalagens, infraestrutura e cuidados do consumidor. A Dow é uma subsidiária da DowDuPont (NYSE: DWDP),
uma holding composta pela Dow e pela DuPont com a intenção de formar três empresas fortes, independentes e de
capital aberto nos mercados de agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados. Mais informações estão
disponíveis em www.dow-dupont.com
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