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A R-M® lança a 13ª edição do  

Concurso de Melhor Pintor R-M 
• “Driving digital competency and eco-efficient solutions” 

• 16 países a participar – China e Marrocos apresentam 

concorrentes pela primeira vez 

• O prazo de inscrição para a pré-seleção nacional, terá lugar entre 

1 de novembro e 15 de dezembro 

• 22 a 24 de setembro 2020, Final Internacional em França 

 
A R-M®, marca premium de tinta para acabamento automóvel da BASF, procura os pintores 

mais talentosos do setor. A 13ª edição do Concurso Internacional de Melhor Pintor R-M terá 

lugar na Europa, África, Ásia e América do Norte. Pela primeira vez, China e Marrocos, 

participam na competição. O lema “Driving digital competency and eco-efficient solutions” - 

combina processos rápidos e soluções digitais com a noção de sustentabilidade. As finais 

nacionais ocorrem até junho de 2020. A final internacional terá lugar no final de setembro de 

2020, no Refinish Competence Center da R-M em Clermont de l’Oise, arredores de Paris. 

Dezasseis finalistas representarão o campo internacional e demonstrarão os principais 

padrões usados pelos melhores talentos na área da reparação automóvel – na aplicação da 

série de tinta ONYX HD à base de água. A competição é organizada de forma neutra com o 

apoio ativo dos parceiros comerciais 3M, ANEST IWATA, EMM, RODIM, SATA, Horn & 

Bauer, IRA by Hedson, Mettler-Toledo, e sia Abrasives. A nível nacional contamos com 

RODIM, NORTON, ZAPHIRO (IRT by Hedson, RUPES Y DEVILVISS), REAUXI (SATA y 

FAM), SAGOLA, EMM, NORTON Saint – Gobain , sia Abrasives , ANEST IWATA. 

 

A necessidade por jovens talentos e bem treinados tem vindo a aumentar por todo o 

mundo. Quando se trata de reparação automóvel, futuros pintores têm vindo a ser 

preparados para processos de aplicação cada vez mais especializados, inovações de 

produtos mais eficientes ou aplicações mais complexas. Desde 1999 que a R-M realiza o 

Concurso de Melhor Pintor, uma competição direcionada para jovens pintores. 
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As finais nacionais ocorrerão em 16 países até junho de 2020.  

A competição está aberta a jovens pintores com idade até 35 anos, que estejam 

familiarizados com a linha de pintura ONYX HD à base de água. De 22 a 24 de setembro 

de 2020, os finalistas representarão os seus respetivos países na Final Internacional em 

França. 

 

O Concurso Internacional de Melhor Pintor R-M 2020 concentrar-se-á na competência 

digital e soluções rápidas e eficientes, por exemplo, na medição de cores, bem como no 

uso de processos eficientes, como a tecnologia UV na reparação de danos cosméticos. A 

Segurança e sustentabilidade são igualmente importantes, além de aumentar a 

consciencialização para a contribuição ativa para a redução das emissões de CO2. A 

escolha de produtos da linha e’Sense da R-M é uma ótima opção, uma vez que se baseia 

no uso de matérias-primas balanceadas com biomassa. O concurso também se concentra 

em formação e oportunidades. O júri é formado por formadores da Automotive Refinish 

Academy. Em todo o mundo, a R-M possui uma rede de 80 centros de competência em 

repintura, o que garante padrões uniformes de formação de acordo com as necessidades 

dos clientes locais. 

 

“A participação numa competição como esta, beneficia jovens pintores, tanto a nível 

pessoal como profissional”, comentou Roar Solberg, head of Sales for Automotive Refinish 

Coatings Solutions EMEA. “Eles podem refinar as suas habilidades, conhecer o talento 

dos seus pares internacionais e, ao fazê-lo, demonstrar como os pintores podem trabalhar 

de forma sustentável por forma a alcançar o sucesso duradouro. A marca R-M quer apoiar 

ativamente jovens talentos e familiarizá-los com o mais recente know-how. Além disso, a 

R-M quer apresentar a profissão de pintor ao grande público.” 

 

Em 2016, Berry Kooijman, da Holanda, venceu a competição contra Genya Yokota do 

Japão e Myles Veljacic do Canadá. Além disso, as finalistas femininas da África do Sul e 

da Alemanha mostraram que a profissão de pintor não é apenas para homens. A marca R-

M comemora o seu centésimo aniversário este ano com o slogan “Ser bem-sucedido 

significa ser inovador”. Ao sediar o Concurso de Melhor Pintor R-M, a marca oferece uma 

plataforma internacional para apresentar a próxima geração dos melhores pintores em 
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todo mundo e ao mesmo tempo, permite que especialistas do setor e jornalistas possam 

discutir sobre assuntos que movem o mercado: sustentabilidade, digitalização, nova 

geração, gestão, cor, design e mobilidade. 

 
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 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  
Contato: Sara Marcón 
Email: sara.marcon@basf.com  

www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial  
#rmbestpainter2020 
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