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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Axalta e Yamaha Factory Racing MotoGP continuam parceria na 
temporada de 2021 

 
1 de abril de 2021 – A Axalta (NYSE: AXTA), um dos principais fornecedores mundiais de 
tintas líquidas e em pó, foi nomeada Fornecedor Premium da Equipa da Yamaha Factory 
Racing MotoGP, assinalando o 12.º ano consecutivo de colaboração entres estas duas 
empresas. A Axalta apoiará a Monster Energy Yamaha MotoGP Team com a Cromax®, uma 
das suas marcas de repintura global premium, durante o Campeonato do Mundo de MotoGP de 
2021 que se realiza entre 28 de março de 2021 no Catar e 14 de novembro de 2021 em 
Espanha.  
 
A Monster Energy Yamaha MotoGP Team utilizará os sistemas de tintas da Cromax nos seus 
camiões de apoio, assim como nas caixas de ferramentas, bancadas de trabalho dos 
mecânicos e outros equipamentos na box.  
 
William Favero, Marketing e Communications Manager na Yamaha Motor Racing, afirmou, 
“Este ano, vamos celebrar o nosso 60.º aniversário no Grand Prix Racing. Os nossos sucessos 
na pista nas últimas seis décadas devem-se a parcerias estratégicas e cuidadosamente 
ponderadas, como a que temos com a Axalta. Em todas as temporadas, enfrentamos desafios, 
pelo que é importante podermos recorrer a um fornecedor de tintas fiável com o qual temos 
partilhado um compromisso com a inovação e produtividade no automobilismo nos últimos 12 
anos.”  
 
Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager na Europa, Médio Oriente e África, acrescentou, 
“Continuamos a oferecer produtos muito duradouros e inovadores que são adequados para 
uma equipa exigente que pretende obter pole positions e estar nos pódios na temporada de 
MotoGP. Estamos muito orgulhosos por continuar a nossa relação de longa data e desejamos 
à equipa muito sucesso durante a temporada.” 
 
Para mais informações sobre a Axalta, visite www.refinish.axalta.eu/motorsports. Para saber 
mais sobre a Cromax, visite www.cromax.com/pt e para mais informações sobre a Monster 
Energy Yamaha MotoGP Team, visite www.yamahamotogp.com.  
 

Sobre a Axalta Refinish 
A Axalta Refinish, que faz parte da Axalta, uma empresa líder mundial especializada em tintas, é um 
parceiro valioso, fiável e global em reparações de pintura dos nossos clientes, que exigem nada menos do 
que satisfação total. Damos-lhes confiança graças aos nossos processos empresarias digitais integrais e 
às nossas tecnologias de tintas rápidas, eficientes e de qualidade superior que permitem que todo o 
processo de reparação de pintura seja mais rápido, mais fácil e mais rentável. Com mais de 150 anos de 
experiência na indústria de tintas, a nossa dedicação à inovação e as nossas tecnologias em constante 
desenvolvimento permitem-nos oferecer aos nossos clientes um leque de cores ilimitado para uma 
correspondência de cores perfeita. Mas acima de tudo, trabalharmos incansavelmente para antecipar os 
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requisitos dos nossos clientes para que possam responder aos desafios que enfrentam diariamente. 
Temos uma oferta excecional de marcas para todos os requisitos das oficinas, todos os segmentos do 
mercado e todos os níveis de maturidade do mercado. Para mais informações, visite refinish.axalta.eu e 
siga-nos em LinkedIn. 

 

Sobre a Axalta  
A Axalta é uma empresa líder global na indústria de tintas que oferece aos seus clientes soluções de 
tintas inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza e cor. Desde veículos ligeiros, veículos 
comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, fachadas de edifícios e outras aplicações 
industriais, as nossas tintas foram concebidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e 
melhorar a durabilidade. Com mais de 150 anos de experiência na indústria de tintas, a equipa mundial 
da Axalta continua a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, aos mais 
de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de aplicação e tecnologias. 
Para mais informações, visite axalta.pt e siga-nos em @Axalta no Twitter. 

 

### 

http://www.refinish.axalta.eu/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
http://www.axalta.com/pt
https://twitter.com/Axalta

