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COMAU É RECONHECIDA, PELO TERCEIRO ANO 

CONSECUTIVO, COMO FORNECEDOR DO ANO GENERAL 

MOTORS. 

 

Grugliasco (Turim), 21 de julho de 2021– A Comau foi nomeada Fornecedor do Ano da 
General Motors, na 29ª edição do prêmio. 

A GM reconheceu 122 de seus melhores fornecedores, de 16 países, pelo seu 

desempenho no ano de 2020. O prêmio anual destaca os fornecedores globais que se 

distinguiram por superarem os requisitos da GM, fornecendo tecnologias inovadoras e 

com a mais elevada qualidade para a indústria automotiva.  

Este é o terceiro ano consecutivo que a Comau recebe o prêmio Fornecedor do Ano, além 
de ter recebido o prêmio GM Innovation na edição do evento em 2016. 

"A GM trabalha para alcançar um futuro com zero acidentes, zero emissões e zero 

congestionamento, por isso estamos orgulhosos por ter fornecedores inovadores e 

dedicados em todo o mundo como parceiros nesta missão", disse Shilpan Amin, Vice-

Presidente da GM, Global Purchasing and Supply Chain.  

"Ao longo de um ano desafiador, nossos fornecedores mostraram resiliência e dedicação 

para trabalhar na direção dos nossos objetivos compartilhados de sustentabilidade a longo 

prazo, para nosso planeta e para as comunidades que servimos, enquanto atendem 

nossas necessidades atuais", continuou Amin. "Estamos satisfeitos com o que 

alcançamos juntos no ano passado e estamos entusiasmados com as oportunidades que 

estão à nossa frente."  

Os vencedores do prêmio Fornecedor do Ano 2020 foram escolhidos por uma equipe 

global de líderes de compras, engenharia, qualidade, manufatura e logística da GM com 

base em critérios de desempenho em Compras de produtos, Serviços globais de compras 

e fabricação, Assistência ao cliente e pós-vendas, e Logística. 

"A Comau tem a honra de ter sido nomeada Fornecedor do Ano pela terceira vez 
consecutiva. Como líder em sistemas de alto desempenho em framing, laterais de 
carroceria e sistemas Body-in-White, ficamos felizes com o reconhecimento do nosso 
compromisso com o sucesso da GM. Este prêmio é importante porque reflete nossa 
abordagem centrada no cliente que visa criar e compartilhar valor e que tem sido um pilar 
fundamental de nossa colaboração de longa data", disse Giacomo Del Panta, Chief 
Customer Officer na Comau. "Gostaria também de agradecer toda a equipe da Comau, 
cuja dedicação para a obtenção de resultados excepcionais continua impulsionando 
nossa capacidade de oferecer soluções de inovadoras e de alta qualidade para atender 
às demandas crescentes da indústria automotiva." 
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A Comau, uma empresa Stellantis, é líder mundial no fornecimento de produtos e soluções 

avançadas de automação industrial. Seu portfólio inclui tecnologia e sistemas para fabricação de 

veículos tradicionais, elétricos e híbridos, robôs industriais, robótica colaborativa, logística 

autônoma, tecnologia vestível e portátil, centros de usinagem, produtos e serviços digitais 

interconectados capazes de transmitir, elaborar e analisar dados de máquinas e processos. Com 

mais de 45 anos de experiência comprovada em fábrica e forte presença nos países mais 

industrializados do mundo, a Comau tem ajudado empresas de todos os tamanhos, em 

praticamente todos os segmentos industriais, a produzirem com mais qualidade, eficiência, em 

menos tempo e com custos menores. A oferta da empresa se estende ao gerenciamento de 

projetos, engenharia, consultoria e treinamento, assim como serviços especializados em 

manutenção industrial. Multinacional italiana com sede em Turim, a Comau tem uma rede 

internacional de 7 centros de inovação, 5 hubs digitais, 8 plantas industriais e emprega mais de 

9.000 em 14 países. A rede global de distribuidores e parceiros permite com que a empresa 

responda rapidamente às necessidades dos clientes com a mesma eficiência, em qualquer lugar 

do mundo. Através de atividades de treinamento, organizados pela área Academy, a Comau 

também está comprometida em desenvolver e potencializar as competências técnicas e gerenciais 

necessárias para as empresas enfrentarem os desafios e as oportunidades da indústria 4.0. 

www.comau.com 

A General Motors (NYSE:GM) é uma empresa global focada em promover um futuro totalmente 

elétrico que seja inclusivo e acessível a todos. No centro dessa estratégia está a plataforma da 

bateria Ultium, que irá alimentar tudo, do mercado em série aos veículos de alto desempenho. A 

General Motors, suas filiais e suas joint-ventures vendem veículos das 

marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun e Wuling. Mais informações sobre a empresa e 

suas filiais, inclusive OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção de veículos, podem 

ser encontradas em https://www.gm.com.  
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