
 

 

 

 

LANXESS ganha Prêmio Paint & Pintura nas categorias  

Biocidas e Óxido de Ferro 

 

• Além da premiação nas duas categorias, uma das colaboradoras da empresa foi 

classificada como um dos destaques de Personalidades do ano e a empresa ainda 

ficou entre as dez indicadas na classificação geral de "Empresa Master" 

• Assim como na edição nacional, a LANXESS/IPEL também foi considerada a melhor 

fornecedora de biocidas para o setor de tintas na edição Norte & Nordeste do prêmio. 

 

São Paulo, 23 de setembro de 2021 - A LANXESS, empresa de especialidades 

químicas, recebeu da revista Paint & Pintura os prêmios de melhor produto na 

categoria óxido de ferro, com o Bayferrox, e como a melhor empresa na categoria de 

biocidas pela LANXESS/IPEL. Além disso, a companhia foi uma das dez colocadas na 

classificação geral do ranking de empresas, e teve uma de suas colaboradoras 

classificada em segundo lugar como Personalidade do Ano, na categoria de 

Fornecedores da revista.  

Esta foi a primeira vez que um colaborador de vendas da empresa alcançou uma 

colocação tão relevante no ranking. Tal feito foi mérito de Tânia Regina Moreno, 

especialista em Vendas Técnicas da unidade de negócios de Pigmentos Inorgânicos 

da LANXESS. "Estou muito feliz e muito grata! É motivo de muito orgulho ser indicada 

pelo mercado de tintas e mais ainda chegar ao segundo lugar nesse ranking tão 

importante. Manter o profissionalismo e a dedicação aos clientes, mesmo num 

momento tão desafiador para toda a cadeia química, exige trabalho contínuo, e 

receber este reconhecimento do setor me enche de alegria. Agradeço não só aos 

clientes, mas a todos os colegas, tanto da LANXESS quanto do mercado, que 

contribuíram para esse resultado. Tenho muito orgulho de representar a LANXESS 

Pigmentos Inorgânicos", comemora Tânia.  

De acordo com Givanildo Ferreira, gerente executivo de vendas e marketing da 

América Latina da LANXESS, ter a empresa indicada como uma das dez melhores do 

mercado no ranking geral é um resultado muito importante, assim como a premiação 

na categoria de Óxido de ferro, que comprova a qualidade dos produtos da 

companhia. "Estamos honrados em ter uma votação tão expressiva e profundamente 

gratos por esse reconhecimento dos nossos clientes, num ano desafiador para a 

indústria de tintas que, de forma geral, ainda está lidando com os efeitos da pandemia 

e da crescente escalada de custos. E, claro, compartilharmos esse sucesso com todo 

o nosso time de vendas, marketing, logística e produção, sem os quais nada disso 

seria possível", comemora Ferreira.  

 



Já sobre a premiação regional Norte & Nordeste e sobre a conquista do prêmio 

nacional da Revista, ambas na categoria Biocidas, Leonardo Felipe Pinto, head da 

unidade de negócios Material Protection Products (MPP) Biocides da LANXESS/IPEL 

destaca que: "Em nome de toda a equipe LANXESS IPEL gostaria de agradecer a 

confiança e reconhecimento de nossos clientes e parceiros. Sabemos que esse foi um 

ano desafiador para toda indústria e só foi possível alcançar essa conquista devido ao 

empenho, determinação e comprometimento de toda a equipe. Esse prêmio é de 

todos vocês", finaliza o executivo.  

O Prêmio Paint & Pintura é um evento ímpar no mercado de tintas. Os vencedores são 

avaliados com base em uma votação e em uma pesquisa feita anualmente, pela qual 

são apontadas as melhores empresas fornecedoras do setor. Assim como em 2020, a 

25ª edição da premiação, realizada na última sexta-feira (10), ocorreu de maneira 

online e pode ser assistida na íntegra no canal da Revista, pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=se06DxiSSpY  

 

 

Sobre a LANXESS:  

A LANXESS é uma empresa líder em especialidades químicas, com vendas de EUR 

6,1 bilhões em 2020. A empresa tem atualmente cerca de 14.800 funcionários em 33 

países. O principal negócio da LANXESS é o desenvolvimento, fabricação e 

comercialização de intermediários e especialidades químicas, aditivos e plásticos. A 

LANXESS está listada nos principais índices de sustentabilidade, Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI World e Europa) e FTSE4Good.  

Declarações prospectivas  

Este comunicado da empresa contém certas declarações prospectivas, incluindo 

suposições, opiniões, expectativas e opiniões da empresa ou citadas por fontes de 

terceiros. Vários riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores 

podem fazer com que os resultados reais, a posição financeira, o desenvolvimento ou 

o desempenho da LANXESS AG difiram materialmente das estimativas expressas ou 

implícitas aqui. A LANXESS AG não garante que as suposições subjacentes a tais 

declarações prospectivas estejam livres de erros, nem aceita qualquer 

responsabilidade pela exatidão futura das opiniões expressas nesta apresentação ou 

pela ocorrência real dos desenvolvimentos da previsão. Nenhuma representação ou 

garantia (expressa ou implícita) é feita quanto, e nenhuma confiança deve ser 

colocada, quaisquer informações, estimativas, metas e opiniões aqui contidas, e 

nenhuma responsabilidade é aceita quanto a quaisquer erros, omissões ou 

declarações equivocadas contidas neste documento, e, portanto, nenhum 

representante da LANXESS AG ou qualquer de suas empresas afiliadas ou qualquer 

um dos diretores, diretores ou funcionários de tal pessoa aceita qualquer 

responsabilidade decorrente direta ou indiretamente do uso deste documento.  

Informações para editores:  

Todos os comunicados de notícias da LANXESS e suas fotos podem ser encontrados 

em https://press.lanxess.com. Fotos recentes do Conselho de Administração e de 

outros materiais de imagem LANXESS estão disponíveis em 

https://photos.lanxess.com.  



Você pode encontrar mais informações sobre química LANXESS em nossa revista 

digital "Inside LANXESS" em https://inside. lanxess.com.  

 

Siga-nos no Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube:  

https://www.twitter.com/LANXESS  

https://www.facebook.com/LANXESS  

https://www.linkedin.com/company/lanxess  

https://www.youtube.com/lanxess  

 


