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Final do 13º Concurso Internacional de Melhor 
Pintor R-M® marcada para junho de 2022  

 

▪ Jovens e talentosos pintores das regiões da América do Norte, Europa e Ásia concorrem ao 

exclusivo Prémio de Melhor Pintor R-M 2022 

▪ O tema deste ano é “Conduzindo competência digital e soluções eco eficientes” 

▪ Os participantes também poderão ouvir apresentações dos líderes do setor, no que diz 

respeito às mais recentes inovações digitais e tecnológicas do setor de repintura 

 

A R-M®, marca premium de pintura automóvel da BASF, realizará o 13º Concurso Internacional de 

Melhor Pintor no Centro de Formação em Clermont-de-l’Oise, França, de 28 a 30 de junho de 2022. 

Dez finalistas das finais nacionais por todo o mundo participarão no local da competição, que foi 

realizada pela última vez em 2016. 

 

Sob o tema deste ano “Conduzindo competência digital e soluções eco eficientes”, a R-M convida os 

talentos a demonstrarem as suas competências em repintura automóvel sob rigorosas diretrizes de 

competição. Os pintores usarão as soluções premium de pintura da R-M, como a linha de tintas à 

base de água ONYX HD®, vernizes premium e as tecnologias de correspondência de cores digitais de 

última geração, incluindo o Colortronic 12/6.  

Os participantes também poderão usar o R-M Refinity®, uma plataforma inovadora que contém todas 

as soluções digitais para apoiar os pintores e gestores de oficinas nas suas atividades diárias. 

 

Pela primeira vez, os pintores concorrem a dois prémios: o prestigioso Prémio Internacional de 

Melhor Pintor R-M, com foco nas habilidades técnicas e criatividade, e o novo Prémio Pioneiros, 

iniciado para apoiar atributos sociais e sustentáveis. O Júri é composto por técnicos e responsáveis 

de marketing global especialistas da R-M.  

As finais nacionais foram realizadas no ano passado, tendo-se destacado 13 participantes. Devido à 

pandemia e aos desafios das viagens, os dez melhores pintores da Bélgica, França, Itália, Polónia, 

Marrocos, Espanha, Portugal, Alemanha, Japão e EUA vão viajar para França. Todos os finalistas 
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competirão em sete desafios digitais e baseados nas suas habilidades, incluindo leitura de cores, 

aplicação eficiente, reparação inteligente, saúde e segurança e uso de produtos relacionados com 

pintura. 

“O Concurso Internacional de Melhor Pintor é o principal evento premium da R-M, projetado 
para desenvolver e nutrir jovens talentos numa plataforma global para garantir o futuro 
sustentável das competências na indústria da repintura automóvel. Mais do que nunca, a R-
M enfatiza a importância da criatividade, digitalização e sustentabilidade para garantir que 
esta próxima geração de pintores esteja equipada com a combinação certa de competências 
para criar um pipeline de talentos para os nossos clientes e para que a indústria prospere”, 
Fabien Boschetti, Diretor de Marketing Global, Automotive Refinish Coatings Solutions da 
BASF. 

 

O 13º Concurso Internacional de Melhor Pintor R-M é apoiado pelos parceiros premium e globais da 

R-M, nomeadamente 3M, ANEST IWATA, EMM by COLAD, SATA e RODIM bem como Horn&Bauer, 

IRT by Hedson, METTLER-TOLEDO e siaAbrasives. 

O Centro de Formação em Clermont é um dos centros de formação mais modernos da Europa. A 

instalação, localizada a 80km de Paris, oferece as condições ideias para realizar a competição no 

ambiente perfeito. O evento também será transmitido nas redes sociais. Siga a R-M aqui: 

www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial 
www.youtube.com/rmpaint 
www.linkedin.com/showcase/r-m-paint-global/ 
#rmbestpainter2022 
#BecomeTheNextPioneer 
R-M Automotive Refinish: Uma parte importante da BASF Coatings  
Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas de pintura para repintura de 
veículos. Destaque especial para tintas à base de água ecologicamente eficientes e tintas de alto teor 
de sólidos. Com a utilização destes sistemas, todos os requisitos legais de redução de solventes 
podem ser cumpridos, em qualquer parte do mundo, e quanto à aparência e resistência, os produtos 
atendem aos mesmos padrões de qualidade das tintas à base de solvente. Nesta área, a empresa 
oferece uma ampla variedade de serviços de apoio aos seus clientes. R M Automotive Refinish Paints 
é aprovado pela maioria dos principais fabricantes de automóveis para reparos no mercado de 
reposição e escolhido pelas empresas de automóveis mais prestigiadas do mundo por sua experiência 
em cores.  
Para mais informações, contate 
R-M Automotive Paints – Clermont-de-l’Oise (França) 
Contato: Gesine Arend-Heidbrinck 
Telefone + 33 (0)3 44 77 73 7 
Email: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
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