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A R-M® celebra  
um século de sucesso. 
“Being successful means remaining innovative”  

 

Em 2019 a R-M, marca de tinta premium da BASF, comemora os seus cem anos de história e 

sucessos através de uma série de atividades. O ano do centenário começou no North 

American International Auto Show (NAIAS) em Detroit. A R-M mostrou, com recurso a um 

vídeo, os marcos mais importantes através dos quais a marca tem vindo a moldar e 

desenvolver a indústria da repintura automóvel desde 1919 – tudo graças ao espírito pioneiro 

dos seus fundadores. Para comemorar os cem anos, a marca R-M partilha com os seus 

clientes de todo mundo, as suas maiores histórias de sucesso. 

 

Espírito pioneiro e força inovadora 

Desde 1919, altura em que os dois amigos Fred Rinshed e Herbert Mason estabeleceram a empresa 

R-M em Detroit – no coração da indústria automóvel – que a marca premium tem moldado a indústria 

de repintura automóvel, graças a inovações importantes e ao seu espírito pioneiro. A R-M, agora uma 

marca da BASF, tem como filosofia fazer do sucesso económico dos seus clientes o foco dos seus 

esforços. Ao utilizar produtos, serviços e processos que são continuamente aprimorados e tornados 

mais fáceis de usar, os projetistas de veículos em todo o mundo, fazem a melhor escolha para garantir 

a sua produtividade e sucesso a longo prazo. 

A R-M convida os seus clientes a analisar os marcos da história da empresa. O lema é: “Ser bem 

sucedido significa permanecer inovador”. Isso porque, graças às suas inovações, a marca contribuiu 

sempre significativamente para o desenvolvimento do setor automóvel. 

 

Historicamente: experiência em cor digital na R-M 

Em 1948 a R-M revolucionou o mercado, quando introduziu o sistema básico de cores. O Tintometer 

tornou-se uma ferramenta inovadora. Permitiu que os pintores misturassem a tonalidade da cor 

desejada na sua própria oficina em questão de minutos. Todos os fabricantes de repintura automóvel 

seguem esse princípio até aos dias de hoje. A digitalização tem desempenhado um papel 

fundamental ao longo dos anos. Como resultado, beneficiar os clientes é crucial. Assim, em 1996, a 

R-M foi a primeira marca do setor a lançar o seu próprio site, permitindo que os clientes pudessem 

aceder a fórmulas de mistura para tonalidades de cores – 24 horas por dia, sete dias por semana. 
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Muitos aprimoramentos técnicos são agora possíveis graças a esse banco de dados de cores. Por 

isso, foi introduzido o dispositivo de medição de cor Colotronic 12/6, que simplica o processo de 

correspondência precisa de cores. Em 2000 foi lançada a R-M Services com foco no cliente. Além da 

qualidade do produto, o que também importa à R-M é fornecer o melhor aconselhamento possível às 

oficinas de pintura. Módulos como o TopScan ou o software ShopMaster podem ajudar as oficinas a 

analisar o seu lucro e colocá-las no caminho certo para alcançar o sucesso a longo prazo. 

Os principais marcos dos cem anos de história da R-M podem ser visualizados on-line em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KKOw3r8qgHc&feature=youtu.be  

 
Eventos no ano do centenário da R-M “Being successful means remaining innovative”.  

O ano do centenário começou em Detroit, o berço da R-M, com um vídeo sobre a história da marca 

que foi exibido no stand da BASF no North American International Auto Show (NAIAS). Em Clermont-

de-l’Oise (França), onde a R-M construiu a sua primeira fábrica na Europa há 50 anos, uma exposição 

mostra como os produtos e a experiência em cores da R-M se desenvolveram. Exibições históricas 

relacionadas com o percurso da marca estão expostas na sala de apresentações do Centro 

Internacional de Competência da R-M. Além disso, o desenvolvimento diginal na formação em pintura 

e promoção de jovens talentos com o R-M Best Painter Contest serão examinados. 

A marca R-M gostaria de partilhar as suas experiências com os seus clientes de todas as partes do 

mundo – e as suas histórias de sucesso. Nos anos 70 a R-M foi também estabelecida na Ásia, onde 

a sua força inovadora foi demonstrada no Japão. 

 

A R-M comemora o ano de 2019 através do seu site e nas redes sociais, organizando eventos para 

clientes, campanhas digitais e atividades. Todas as notícias e histórias dos nossos clientes são 

partilhadas durante todo o ano em www.rmpaint.com e na nova página oficinal do Instagram 

RmpaintOfficial page com o hashtag #rmpaint100yo. 

    

 
 
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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=KKOw3r8qgHc&feature=youtu.be
http://www.rmpaint.com/
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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.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial  
 

mailto:sara.marcon@basf.com
http://www.rmpaint.com/
http://www.facebook.com/rmpaint
http://www.instagram.com/rmpaintOfficial

