
Chemours Company recebe reconhecimento da Honda Brasil 

Empresa foi destaque entre os fornecedores da fabricante automotiva brasileira, sendo 

reconhecida na categoria de Excelência em Qualidade e Entrega 

  

São Paulo, 20 de julho de 2021- A Chemours Company (NYSE:CC), multinacional química líder 

global em Tecnologias de Titânio, Soluções Térmicas Especializadas, Materiais de Performance 

Avançada e Soluções Químicas, está entre as seletas empresas reconhecidas como melhores 

fornecedoras da Honda Automóveis Brasil no ano de 2020. 

O prêmio leva em conta critérios como qualidade, entrega, atendimento, custos, desempenho 

em divisão de peças, preservação do meio ambiente, entre outros. 

A Chemours também foi reconhecida pela Honda Brasil em 2018 na mesma categoria de 

Excelência em Qualidade e Entrega pelo fornecimento de fluido refrigerante para o ar-

condicionado de seus veículos. 

De acordo com Renato Cesquini, Gerente Comercial da Chemours América Latina para o negócio 

de Soluções Térmicas Especializadas, este reconhecimento destaca a qualidade do atendimento 

e dos produtos da Chemours. 

“A Honda é uma empresa de excelência e utiliza apenas produtos de alta qualidade. Portanto, 

ficamos muito felizes e satisfeitos em receber o prêmio da Honda Brasil por Excelência em 

Qualidade e Entrega, pois ele reconhece o foco da Chemours na qualidade oferecida ao cliente 

e o nosso serviço diferenciado e personalizado”, afirma. 

Chemours no setor automobilístico brasileiro 

O fornecimento de fluidos refrigerantes para fabricantes de automóveis no Brasil permitiu que 
a Chemours estabelecesse uma grande presença no setor automotivo do país, e hoje, muitos 
dos veículos fabricados aqui utilizam os fluidos refrigerantes da Chemours em seus sistemas de 
ar-condicionado.  
 
Esse compromisso de fornecer fluidos refrigerantes de alta qualidade para sistemas de ar-
condicionado de automóveis se estende ao trabalho da Chemours para ajudar a fazer um mundo 
melhor por meio da química responsável. A empresa possui 10 metas a serem alcançadas até 
2030 como parte de seu Compromisso de Responsabilidade Corporativa. As metas, mapeadas 
de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, incluem 
ter ofertas sustentáveis de produtos, como o portfólio Opteon™, que atende às necessidades 
do mercado e cumpre as normas ambientais. 
 
Segundo Cesquini, a Chemours é sócia da Honda em diversos países, incluindo os da América 

Latina, e hoje fornece para a empresa o Opteon™ YF (R-1234yf), fluido refrigerante que tem 

baixo potencial de aquecimento global (GWP) e zero potencial de esgotamento do ozônio (ODP). 

O uso do Opteon™ YF demonstra que ambas as empresas estão alinhadas com o compromisso 

de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. 

 



Sobre a Chemours - A Chemours Company (NYSE: CC) é líder global em Tecnologias de Titânio, Soluções 

Térmicas Especializadas, Materiais de Performance Avançada e Soluções Químicas, oferecendo soluções 

a seus clientes de uma ampla variedade de indústrias, com produtos que definem o mercado, experiência 

em aplicações e inovações baseadas em química. A Chemours oferece soluções personalizadas com uma 

ampla gama de produtos industriais e especialidades químicas para os mercados, incluindo plásticos e 

revestimentos, refrigeração e condicionadores de ar, semicondutores e eletrônicos de consumo, refino 

de petróleo e gás, operações de mineração e manufatura industrial em geral. Nossos principais produtos 

incluem marcas reconhecidas como Ti-Pure™, Opteon™, Freon™, Nafion™, Krytox™, Teflon™ e Viton™. 

Em 2019 a Chemours foi nomeada para a lista de Empresas Mais Responsáveis da Newsweek América. A 

empresa possui cerca de 6.500 funcionários e 30 fábricas, que atendem aproximadamente 3.300 clientes 

em aproximadamente 120 países. A sede da Chemours fica em Wilmington, Delaware, e está listada na 

Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo CC . Para mais informações, lhe convidamos a visitar 

o site chemours.com e nos seguir no Twitter @Chemours e LinkedIn. 
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