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Novo acordo de parceria 
R-M® fornece formação e consultoria à 
Jaguar Land Rover  

 
 

Em maio, a sede europeia da Jaguar Land Rover assinou um acordo de cooperação com a 
R-M, marca de repintura premium da BASF. No acordo, os parceiros comprometem-se com 
uma estreita colaboração de longo prazo que excede o padrão da indústria. A R-M é assim a 
parceira de pintura preferencial da JLR, o que significa que não só fornece os produtos de 
repintura e sistemas de correspondência de cores, como também disponibiliza Gestores de 
Programas dedicados, através dos seus fornecedores de serviços, Outsorc e Auto Skills 
International, por forma a desenvolver e implementar o Global Body & Paint Program da JLR 
na Europa. 
 
O principal motivo para a JLR escolher a R-M é o apoio abrangente à escala da Europa que 
a marca garante. Isso inclui os produtos premium de pintura e não pintura, aprovados 
globalmente pela Jaguar Land Rover, que as oficinas podem utilizar para realizar reparações 
de danos de forma eficiente – e ao mais alto nível. Outro fator preponderante para esta 
escolha é o portfólio abrangente do “Programmes for Success” que inclui formação e várias 
ferramentas para o desenvolvimento de oficinas e negócios. 
  
Oliver Birk, Director BASF Global Key Account Management Automotive Refinish, explica: “A 
Jaguar Land Rover e a BASF estão empenhadas em ajudar a desenvolver os seus parceiros 
de negócios. O European Body & Paint Programme oferecerá uma abordagem equilibrada, 
cuidando, antes de tudo, da infraestrutura do negócio das oficinas (planeamento de 
instalações, ferramentas, conformidade técnica, etc). Os especialistas da R-M, juntamente 
com os responsáveis do Programa JLR, fornecidos pela Outsorc e pela Auto Skills 
International, apoiarão as oficinas a serem mais rentáveis. Com o nosso portfólio do 
“Programmes for Success” analisaremos a eficiência, monitorizaremos o desempenho e o 
desenvolvimento de negócios e forneceremos as ferramentas apropriadas, aconselhamento 
individual e planos de ação para melhorar as operações das oficinas e aumentar as 
oportunidades comerciais!” 
 
Graças à parceria inovadora, a R-M e a JLR Europa asseguram que é alcançado um padrão 
internacional que garanta a mais alta qualidade de reparação e os processos mais eficientes 
nas redes de oficinas da JLR Europeia. 

 
 

 
R-M Automotive Refinish Paints: uma parte importante da BASF Coatings Division 

Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas para repintura automóvel, com 

enfoque nas tintas eco eficientes de base aquosa e tintas com alto teor de sólidos. Ao utilizar estes 

sistemas todos os requisitos legais para a diminuição da utilização de solventes podem ser cumpridos 

em qualquer lugar do mundo e, no que diz respeito à aparência e resistência, os produtos satisfazem 
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os mesmos padrões de qualidade que as tintas à base de solventes. Nesta área, a empresa oferece 

uma vasta gama de serviços para apoiar os seus clientes. A R-M Automotive Refinish Paints é aprovada 

pela maioria dos principais fabricantes de automóveis para reparação pós-venda e escolhido pelas 

mais prestigiadas empresas de automóveis do mundo, pela sua experiência na cor. 

 
 

Para obter mais informações, por favor contatar: 
 
R-M Automotive Paints - Iberia  
Contato: Sara Marcón 
Email: sara.marcon@basf.com 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmthecode 
www.rmpaint.com/rmpaintOfficial 

             www.youtube.com/rmpaint 
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