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Filosofia

A R-M é uma marca BASF e parceira
preferencial dos principais fabricantes
mundiais de veículos.
A BASF continua a desenvolver a filosofia da R-M trabalhando em estreita colaboração com
os principais fabricantes mundiais de veículos: a chave do sucesso é a sua estreita ligação
com a indústria e o forte espírito de parceria que permite à BASF fornecer soluções inovadoras de pintura OEM e produtos de pintura para automóveis, disponibilizando uma tecnologia de pintura eficiente, ecológica e avançada.

2

rm_imagebrochure_2011_INT.indd 2-3

Alfa Romeo - Audi - BMW - Chevrolet - Chrysler - Citroën - Dacia - Fiat - Ford
Honda - Hyundai - Kia - Lancia - Mazda - Mercedes Benz - Mini - Mitsubishi
Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Seat - Škoda - Smart
Toyota - Vauxhall - Volkswagen…
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Filosofia

A R-M é a marca premium
de produtos de pintura para o
sector da reparação automóvel

A filosofia da R-M

O fornecimento de soluções eficazes sempre constituiu uma parte fundamental da filosofia
da R-M. R-M é sinónimo de máxima qualidade, dinamismo e dedicação ao desempenho
dos negócios dos clientes.
Perfeição simplificada.

O que torna a marca R-M diferente? É a paixão bem visível nas mulheres e nos homens
que constituem a equipa da R-M. A R-M propõe uma oferta adaptada às oficinas, que tem
como principal objectivo garantir a rentabilidade e o sucesso de longo prazo dos seus
negócios. Atingir a perfeição pode ser simples, com a R-M.
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A R-M continua a desenvolver sistemas de pintura inovadores, ecológicos e de fácil utilização, que proporcionam às oficinas a flexibilidade de que necessitam para aumentarem
a sua produtividade e rentabilidade, através da redução do consumo de material e dos
tempos de processamento.
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brandoffer
History

História da marca
Anos 1960 - A R-M fornece “laca
preta resistente ao calor” para uma
das primeiras missões espaciais.

1919 - Detroit. Os fundadores da empresa, Herbert Mason e Fred Rinshed
juntam esforços para formar a empresa
Rinshed-Mason, a qual se transformou
rapidamente no maior fornecedor de tintas
da crescente indústria automóvel.

1900

1910

1963 - A R-M Automotive
Refinish estabelece as suas
instalações de investigação,
desenvolvimento e fabrico
na Europa, perto de Paris.

1926 - A Cadillac, a prestigiada marca
de automóveis de eleição dos presidentes dos EUA, encomenda o primeiro
lote de materiais.

1920

1930

1931 - A R-M lança o primeiro acabamento metalizado para automóveis.

1940

1948 - A R-M revoluciona
o mercado com o lançamento do primeiro sistema
de bases de mistura.

1950

1960

1970

1970 - A R-M
produz as primeiras tintas OEM
à base de água.
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2009 - É lançado o Colortronic
2, a segunda geração do dispositivo de medição de cores da R-M,
para ajudar as oficinas a identificar
as cores e seleccionar a fórmula
correcta mais rapidamente.

1981 - É lançada a linha
de fundos DIAMONT em
Clermont..

1980

1990

2000

2010

1986 - A R-M torna-se
parte do Grupo BASF.
1995 - É lançado o Colormaster, a ferramenta líder
de identificação de cores que revoluciona a correspondência de cores em todo o mundo.

1990 - Criação do Centro
de Competências de
Reparação em Clermont.
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2003 - É lançada a linha CARIZZMA nos EUA,
a qual se torna o primeiro produto em conformidade com a legislação VOC na Europa,
em 2008.

2000 - É lançado o inovador pacote
de serviços “Programas de sucesso”
da R-M, desenvolvido especialmente
para gestores, com a finalidade de ajudar as oficinas a aumentarem a produtividade e as vendas.

1995 - A R-M lança dois sistemas de pintura: a linha
de fundos à base de água ONYX HD e o sistema com
conteúdo elevado de sólidos UNO HD.
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Brand Offer

Brand Offer
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Oferta da marca

Colour Universe

Programmes For Success

Training Programmes

A R-M oferece uma gama completa de
produtos excepcionais, inovadores, ecológicos e fáceis de utilizar, que permitem
às oficinas melhorar a rentabilidade.

Com esta oferta de cores, a R-M garante
que as oficinas conseguem identificar a cor
certa, de forma rápida e precisa, ajudando
o pintor a conseguir uma reparação imperceptível e garantindo à oficina a eficiência
que exige.

A R-M fornece soluções que melhoram a supervisão, o desenvolvimento e a gestão dos negócios das oficinas, através dos seus “Programas
de sucesso”, ajudando-as a assegurar um futuro
rentável.

A R-M propõe uma grande variedade de
cursos de formação práticos e eficazes,
ministrados por especialistas, ajudando
o pessoal das oficinas a tirar partido das
mais recentes tecnologias e a optimizar
o respectivo desempenho.

9

14.09.11 15:18

Product Offer

CARIZZMA

R-M

A R-M foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de pintura
à base de água para a indústria automóvel: já nos anos 1970,
a R-M fornecia aos fabricantes de veículos dos Estados Unidos
produtos avançados de pintura à base de água.
Esta combinação ímpar de conhecimento e experiência
desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento de
sistemas de pintura R-M em conformidade com a legislação,
tais como o ONYX HD para fundos metalizados, pérola e
«xirallic», enquanto o Uno HD se consagrou como sistema R-M
em conformidade com a legislação, para acabamentos directos
brilhantes.

SPECIAL
CRYSTAL BASE

ONYX HD apresentava ainda a vantagem acrescida das
suas exclusivas CRYSTAL BASES e SPECIAL CRYSTAL BASES, que
constituíam a solução perfeita para o número crescente de
cores com efeitos especiais e funcionavam como bases de
mistura standard, e cujos frascos de 125 ml permitiam reduzir
ao mínimo os níveis de existências.
Para as oficinas que ainda utilizam materiais à base de
solventes, os produtos DIAMONT da R-M continuam a ser
o sistema de fundo preferido.
A R-M conquistou uma reputação extraordinária em matéria
de desenvolvimento de sistemas de pintura automóvel
comercialmente bem-sucedidos que permanecem na vanguarda
da indústria.

Product Offer
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Outro exemplo é o conceito CARIZZMA
by R-M, que permite às oficinas
criar cores e desenhos únicos em
virtualmente qualquer superfície –
uma resposta perfeitamente simples à
procura crescente da personalização
de veículos que emprega a mais
recente tecnologia de pintura da R-M.

Perfection made simple
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Product Offer

Claramente superior

Tempo excepcional!

Enquanto pioneira no que toca ao
desenvolvimento de tecnologias de
fundos e vernizes, é natural que a
R-M tenha estado na vanguarda do
desenvolvimento de vernizes, o que
se vê reflectido numa gama de nova
geração de vernizes de alto desempenho, incluindo opções de alta
densidade, secagem rápida, resistência a riscos, com efeitos mate e
acetinados.

Qualquer pintor profissional sabe que a preparação
é a chave para qualquer trabalho de pintura bem
executado e é por isso que a R-M sempre disponibilizou uma gama completa de primários para todas
as aplicações.

PERFECTFILLER
BLACK

A gama de primários da R-M inclui todas as opções
imagináveis, incluindo desde primários fosfatantes
e à base de água até primários húmido sobre húmido de secagem excepcionalmente rápida, primários
anticorrosivos especiais e primários flexíveis para
todos os tipos de substratos de plástico.

GRAPHITE HD para o mercado
dos veículos comerciais
Finalmente, a R-M fornece ao mercado dos veículos comerciais o GRAPHITE HD com o seu sistema de pintura em
conformidade com a legislação e de alto desempenho, que
inclui primários fosfatantes de esmalte, epóxi e poliuretano.
A elevada flexibilidade do sistema é garantida por vários
aditivos, tais como o DECO A, para um rápido e
requintado acabamento multicolor, ou o
GRAPHITE HD Chassismix, para a pintura
de chassis de metal em bruto,
em qualquer cor.

A gama de produtos conformes da R-M integra
uma tecnologia exclusiva, concebida para
equipar as actuais oficinas de grande produção
com os sistemas de pintura automóvel mais
rápidos, rentáveis e conformes.

SUPREMETOP CP

GRAPHITE HD

Utilização simplesmente perfeita
da mais recente tecnologia.
12
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Colour Universe

Para uma correspondência rápida e precisa das cores, está
disponível o espectrofotómetro portátil do Colortronic da
R-M, que utiliza uma tecnologia avançada de triplo ângulo de
leitura e é o único sistema do género a incluir uma referência
precisa de fichas de cor para uma máxima precisão.

R-M

A base de dados da R-M contém
todas as cores existentes desde 1913.
Tal corresponde a cerca de 180.000
cores diferentes, às quais são acrescentadas anualmente mil cores novas.
Esta experiência exclusiva no domínio
das cores é suportada por uma organização mundial.
A correspondência rápida e exacta
das cores tem sido vital para a eficiência e para o desempenho de todas
as oficinas, desde que a R-M lançou
a utilização do esquema de mistura
em 1948.
A isto seguiu-se o desenvolvimento
daquela que foi considerada a ferramenta de cor mais rápida e precisa
do mundo – o Colormaster.
O Colormaster foi o primeiro sistema de correspondência de cores a
abandonar os mostruários de cores
impressos e a substituí-los por fichas
de cor para cada cor e variante reproduzida, utilizando o próprio material
de pintura. O Colormaster da R-M
é líder mundial em matéria de precisão e eficiência.
Para as oficinas de veículos comerciais, o Guia de cores GRAPHITE HD
consiste numa forma rápida de
identificar a cor certa.

Colour Universe
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Colour Universe

Uma alternativa fácil consiste em iniciar
sessão no primeiro Web site da indústria de
pintura, www.rmpaint.com, e procurar uma
cor na base de dados do arquivo global de
cores que coloca à disposição das oficinas
de todo o mundo mais de 1.700.000
fórmulas de mistura, 24 horas por dia, 365
dias por ano.

O Color Data, o Color Explorer 2 e o Shop Master permitem
gerir rápida e facilmente fórmulas de cores e relações de
mistura, através da interface gráfica intuitiva do programa
que permite aos técnicos das oficinas identificar as cores de
forma rápida e precisa. Além disso, também proporciona um
acesso rápido às relações de mistura de primários, esmaltes
e vernizes, bem como funções básicas como a impressão de
etiquetas. Para além das informações sobre as cores, incluem
folhas de dados técnicos e FISM.
O Color Explorer 2 permite ao pessoal das lojas de tintas
procurar, identificar e misturar qualquer uma das 180.000
cores através de uma ligação directa à balança electrónica,
assegurando um total controlo do uso de tintas. Inclui a gestão
de espectrofotómetro e um controlo preciso de custos, o que
é essencial para qualquer loja de tintas rentável.
Para as oficinas, em especial as de grande produção que
necessitam de outras funções para além daquelas que se
encontram presentes no Color Data e no Color Explorer 2 –
tais como diversos relatórios, controlo de existências e
gestão de trabalhos – está disponível o Shop Master, que é a
ferramenta topo de gama. Um poderoso programa informático
que resulta de anos de desenvolvimento prático no «mundo
real».
Shop Master pode interagir com software de gestão de
oficinas, proporcionando aos gestores uma Solução Completa
que os ajuda a optimizar a eficiência da oficina a vários níveis
de gestão.

A R-M possui a melhor gama de cores do mercado,
tanto no que toca à quantidade e à informação fornecida
como aos serviços ímpares de assistência a clientes.
16
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Programmes For Success

R-M

Os Programas de sucesso da R-M
consistem num conjunto de módulos
que permitem às oficinas que utilizam
produtos R-M melhorar e manter a sua
eficiência e rentabilidade.

Estes módulos foram desenvolvidos para permitir a
qualquer oficina, independentemente da sua dimensão,
trabalhar em colaboração com a equipa de consultoria
da R-M para melhorar os processos de pintura,
desenvolver o negócio e aperfeiçoar a gestão da oficina.
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Programmes For Success
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Programmes For Success

Melhorar
Melhorar o negócio!

Desenvolver
Desenvolver o negócio!
Promover activamente o desenvolvimento
de negócios actuais e futuros, através de
serviços de valor acrescentado.

Design
TopScan
O programa líder da indústria
que proporciona uma análise
clara de três áreas essenciais
da oficina, num único dia.

Fazer o melhor uso possível do
espaço e do equipamento da
oficina, maximizando os níveis de
competências da equipa e planeando os aperfeiçoamentos necessários para alcançar o objectivo
de produção estabelecido.

Express
Check up
Trata-se de uma inspecção
exaustiva da oficina, que
inclui uma análise completa
do desempenho do negócio.

O Express é um programa
completo de reparação de
pequenos danos da R-M, que
maximiza a utilização da oficina
através da combinação de
um poderoso marketing com
um processo de reparação
excepcionalmente rápido.

Gerir
Gerir o negócio de forma mais inteligente!
Conhecimento é poder.
É por isso que a R-M chamou os peritos
líderes da indústria para transmitirem
os benefícios do seu conhecimento e
experiência, para prestarem assistência
na gestão dos negócios de modo a garantir
a máxima eficiência e rentabilidade.
Os seminários de gestão foram concebidos
como módulos de formação para proprietários, gestores e supervisores de oficinas.

Módulo 1
Melhorar o desempenho operacional,

Módulo 2
Melhorar os indicadores
chave de desempenho,

Módulo 3
Noções de marketing,

Módulo 4
Melhorar a precisão das estimativas.

Warranty
O programa de Garantia da R-M
eleva activamente o perfil de
qualidade da oficina, atraindo
novos clientes, aumentando
a satisfação e maximizando a
fidelização dos clientes.

Os «Programas de sucesso» da R-M
dão aos gestores das oficinas tudo o que
precisam para assegurar um futuro rentável e sustentável.
20
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Training Programmes

R-M

A filosofia da R-M concentrase fortemente em assegurar
a rentabilidade crescente dos
seus clientes.
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A oferta, que nasceu de uma
estreita colaboração entre os
especialistas técnicos da R-M
e formadores profissionais, está
implementada à escala global e
combina métodos de ensino de
última geração com exercícios
práticos que são eficientes e
divertidos.
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Training Programmes

Numa era em que tempo é dinheiro, o investimento realizado na formação
de um pintor tem de compensar. É por isso que os métodos inovadores
e eficientes da R-M lhe permitem afirmar com convicção que os seus clientes estão a ganhar com a formação.
A R-M desenvolveu um conceito com base nas mais recentes técnicas
de ensino de adultos, que evita o uso de longas apresentações formais.
A R-M prefere que os pintores descubram por si mesmos os conceitos, através de exercícios de grupo e actividades individuais. Isto ajuda-os a reter
as ideias e os métodos que podem utilizar nas suas oficinas para reduzir o
consumo de material e, sobretudo, a optimizar o processo de aplicação com
a maior eficiência possível.

O projecto STAMPP (que significa STimulate and revAMp the
Paint Profession – estimular
e renovar a profissão de pintor)
é uma componente fundamental da filosofia de formação
do Centro de Competências
de Reparação da R-M e foi
desenvolvido para suportar a
indústria automóvel global.

O investimento na formação de jovens pintores
demonstra a dedicação da R-M à nova geração.
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Conclusão

Os clientes podem confiar
inteiramente na qualidade da R-M...
A R-M é uma marca de distinção, reputada pela sua excelência. Demonstra a individualidade do cliente e a sua dedicação
à gestão de oficinas eficientes, produtivas e rentáveis.
Durante quase um século, todos os profissionais que trabalharam para a R-M se empenharam
no desenvolvimento de tecnologias inovadoras que beneficiassem os seus clientes. Todos os
produtos que ostentam o hexágono da R-M se distinguem pela qualidade, facilidade de aplicação
e excepcional qualidade de acabamento, que são um reflexo desta marca premium.
A experiência e reputação da R-M em matéria de inovação vai muito para além dos produtos
de pintura para automóveis, chegando ao coração da indústria com um amplo programa de
assistência aos clientes. A gama completa de produtos da R-M inclui as melhores ferramentas de
cor do mundo, programas de sucesso e formação inovadora. Fazem parte integrante do ADN da
marca premium que é a R-M. Perfection made simple.Perfection made simple.
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