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Cinco anos de inovação com a Cromax 

 

Kevin Torfs, Brand Manager da Cromax® na Europa, Médio Oriente e África 

(EMEA), analisa como a Cromax vai levar as oficinas para o futuro quando a 

marca de tintas comemora cinco anos de inovações excecionais. 

 

A Cromax foi lançada novamente em 2013 com um novo nome e um novo logótipo 

arrojado. Atualmente, apenas cinco anos mais tarde, a marca está mais forte do que 

nunca, graças aos avanços tecnológicos. Como uma marca de repintura global 

premium da Axalta, a Cromax está na vanguarda da inovação e empenhada em 

levar os respetivos clientes para o futuro. O lançamento de ferramentas de gestão da 

cor digitais inovadoras e um portfólio de diferentes sistemas de reparações, 

combinados com o foco na sustentabilidade e formação contínua, contribui para as 

oficinas maximizarem a respetiva produtividade.  

 
Muito mais do que tinta 

Kevin Torfs afirmou, “O que está no exterior de uma lata de tinta é tão importante 

como o que está no interior. É por isso que temos em conta todas as etapas do 

processo de repintura quando desenvolvemos novos serviços e ferramentas. 

Antecipamos as necessidades das oficinas e desta forma, podemos oferecer 

soluções que aumentam a produtividade ao otimizar todo o fluxo de trabalho. 

Apoiamos as oficinas com tudo o que precisam para se tornarem mais atrativas para 

os empregadores.”  

 

 

 



 

 
 
 

Mobilidade total que permite produtividade 

O futuro de um mundo cada vez mais ligado depende muito dos avanços na área da 

mobilidade. Durante muitos anos, a Cromax ofereceu às oficinas ferramentas de 

correspondência de cor digitais excecionais devido ao facto de a Axalta estar na 

vanguarda das inovações na área de tecnologia digital. No início de 2019, a Cromax 

elevou este aspeto a um novo patamar proporcionando aos pintores mobilidade total 

com o sistema de gestão da cor digital baseado na Web, ChromaConnect.  

 

“Trata-se do primeiro sistema de gestão da cor digital deste tipo, totalmente móvel e 

oferece aos pintores liberdade e flexibilidade totais nos processos digitais e totalmente 

sem fios em todas as tarefas, desde a correspondência de cores até à mistura de cores. 

A maior vantagem é que tudo isto pode ser realizado sem um computador pessoal,” 

declarou Kevin Torfs.  

 

O ChromaConnect liga sem fios todos os aspetos da gestão de cores. Os pintores 

podem aceder instantaneamente a funcionalidades como leituras do espetrómetro, 

folhas de obra e fórmulas de cores, a partir de qualquer dispositivo com acesso à 

Internet, incluindo smartphones ou tablets, em qualquer lugar na oficina ou em várias 

oficinas na mesma rede. Agora, os pintores controlam totalmente todos os aspetos da 

gestão da cor, incluindo balanças e impressoras sem fios, assim como o espetrómetro 

mais avançado da Cromax, o ChromaVision Pro Mini, e o ChromaWeb™, o software de 

busca de cor baseado na Internet da Cromax.  

 

Futuro sustentável 

A poupança de energia é um componente fundamental da sustentabilidade e um fator 

importante no futuro de muitas oficinas. O consumo de energia é um custo significativo 

para as mesmas e muitos produtos Cromax, como os do Sistema de Energia de Ultra 

Desempenho, incluindo as novas Tintas de Acabamento de Energia de Ultra 

Desempenho NS2081, NS2084 e NS2087, foram concebidos para oferecer aos pintores 

tempos de processamento mais rápidos, ao mesmo tempo que otimizam a eficiência 



 

 
 
 

energética das oficinas. Baseado na tecnologia revolucionária da Axalta que utiliza a 

humidade ambiente da oficina para permitir uma secagem ao ar extremamente rápida, o 

Sistema de Energia de Ultra Desempenho permite aos pintores poupar energia e reduzir 

os custos de energia para que possam trabalhar mais rapidamente e aumentar a 

respetiva produtividade. Agora as oficinas têm flexibilidade total para corresponder ao 

respetivo volume de trabalho com os produtos adequados encontrando o equilíbrio entre 

rapidez e consumo de energia. 

 

Soluções para todos os trabalhos de pintura 

Kevin Torks afirmou, “Todas as oficinas têm as suas próprias metas comerciais, quer 

seja poupar energia, gerir com sucesso uma produtividade muito alta ou obter um 

acabamento com brilho excecional. Além do Sistema de Energia de Ultra Desempenho, 

a Cromax desenvolveu mais sistemas de reparações para responder a diferentes 

requisitos das oficinas, incluindo o Sistema de Poupança de Energia, Sistema Ultra 

Produtivo, Sistema de Desempenho, Sistema de Valor, Sistema de Reparação de 

Plástico e soluções para Acabamentos Especiais. Todos estes sistemas permitem aos 

clientes visualizarem as opções de reparações disponíveis e correlacionam com um 

conjunto recomendado de produtos Cromax. 

 
Exterior das latas de tinta 

Levar as oficinas para o futuro significa guiá-las e oferecer-lhes apoio em todos os 

passos. Uma coisa é desenvolver produtos muito inovadores, outra é garantir que os 

utilizadores finais se sentem em controlo quando usam os mesmos. 

 

Na Cromax, as áreas de formação e apoio são tão importantes como o processo de 

I&D. Quando os produtos são utilizados corretamente, os resultados e os benefícios 

de produtividade são excecionais.  

 

O Centro de Formação Cromax (CTC) em Mechelen, Bélgica, o centro de formação 

europeu para pintores, comemorou o seu 30.º aniversário em 2018. Graças à gama 



 

 
 
 

de cursos conceituados, a Cromax oferece às oficinas na região a oportunidade de 

aperfeiçoarem todos os aspetos dos respetivos negócios, e não só o processo de 

pintura. Os cursos incluem várias temáticas, desde marketing e gestão de oficinas, 

até Saúde, Segurança e Ambiente.  

 

Com a produtividade sempre em mente, a Cromax também oferece opções de 

formação alternativas, como a série de vídeos de formação online, Mãos à obra. 

Estes vídeos centram-se em métodos de reparações diárias realizadas por 

especialistas técnicos e pretendem mostrar a utilização correta dos produtos de 

pintura Cromax e os processos de aplicação.  

 

Kevin Torfs declarou, “Trata-se de uma ferramenta valiosa para todos os pintores 

Cromax e pode também permitir a atualização de conhecimentos por parte dos 

pintores que participaram em formações num dos centros de formação Cromax na 

região.”  

 

Os vídeos podem ser acedidos de forma fácil e gratuita no canal YouTube da 

Cromax, Youtube.com/cromaxofficial. 

 

Marco de cinco anos   

Para assinalar o seu cinco aniversário, a Cromax lançou uma pistola de pulverização 

de edição limitada em outubro de 2018, que está disponível para compra em 

revendedores locais. A pistola de pulverização, Iwata WS400, tem um logótipo de 

aniversário especial, toques do vermelho brilhante da marca, um estojo de transporte 

vermelho especialmente concebido e um certificado de autenticidade.   

 

Com base nos avanços tecnológicos dos últimos cinco anos, a Cromax tem uma 

posição forte que lhe permite levar as oficinas para o futuro. Embora os mercados 

variem desde mercados emergentes até mercados totalmente desenvolvidos, o facto 

de a Cromax ser uma marca jovem, dinâmica e apoiada pela longa história da Axalta 



 

 
 
 

significa que a Cromax pode responder às necessidades de todas as oficinas em 

todo o mundo.  

 

“Continuaremos a inovar e a investir na oferta de serviços digitais para as nossas 

oficinas. O futuro está à vista e a Cromax está aqui para o liderar,” concluiu Kevin 

Torfs. 

 

Para mais informações sobre a Cromax, visite www.cromax.com/eu 

 

About Cromax 

A Cromax, uma das marcas de tintas de repintura global da Axalta, foi criada para 

aumentar a produtividade desde a receção dos veículos nas oficinas até à entrega dos 

mesmos através de sistemas de pintura concebidos para aplicações rápidas e precisas. 

As nossas soluções empresariais localizadas, tecnologias de medição de cores 

avançadas, apoio ao marketing e inovações pragmáticas são a base de um processo de 

repintura muito produtivo. A Cromax contribui para as oficinas impulsionarem os 

respetivos negócios. 
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