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COMAU RECEBE O PRÊMIO EXCELLENT SUPPLIER 2021 DA 

VOLVO CARS  

A Volvo Cars APAC reconheceu a Comau China pela 3a vez seguida, com 
prêmios diferentes 

Xangai, 3 de março de 2022 - A Comau China está orgulhosa de ter recebido o Prêmio 

Excellent Supplier 2021 da Volvo Cars APAC, em reconhecimento às realizações como 

parceira colaborativa e de longo prazo. Esta premiação reconhece a excelente 

performance da Comau nas competências body assembly e retooling para um novo carro 

elétrico da Volvo, que será lançado ainda este ano. O Diretor Geral da Comau China, 

Gaetano Cantalupo, recebeu o prêmio durante o Volvo Cars Asia Pacific Key Supplier 

Forum 2022, realizado na cidade de Sanya, dia 25 de fevereiro. 

Com o tema “Colaboradores conquistam o Futuro”, a convenção abordou as perspectivas 

de cooperação “win-win” e reconheceu os melhores fornecedores do ano. Os vencedores 

de 2021 foram selecionados pela Volvo com base em uma combinação de critérios, como 

fornecimento, qualidade, flexibilidade, sustentabilidade e custo competitivo. A Comau já 

havia recebido da Volvo APAC o Prêmio Launch Excellence, em 2019, o Prêmio de Melhor 

Parceira Colaborativa de 2020, Best Contributive Partner, e o Prêmio de Suporte local em 

2020. A primeira ocasião na qual a Comau recebeu a premiação da Volvo, foi pelo 

fornecimento de um projeto de retooling e uma nova linha de montagem de carroceria para 

o Volvo Recharge. O reconhecimento de 2021 representa, pelo terceiro ano consecutivo, 

o sucesso da parceria com a Volvo. 

A Comau contribuiu ativamente no processo de desenvolvimento da Volvo Cars, desde a 

instalação da primeira fábrica na China em 2013, fornecendo diversas linhas de montagem 

de carroceria Body-in-white e montagem de transmissão Powertrain para as plantas de 

Daqing, Chengdu, Zhangjiakou e Luqiao. 

Durante o ano passado, a Comau apoiou a Volvo através da sua excelência em 

engenharia, gerenciamento de projetos e alta capacidade de execução local. Como parte 

da estratégia de desenvolvimento ‘ganha-ganha’, a equipe técnica da Comau não só 

adotou os padrões da Volvo, como também simplificou seus processos. A quantidade de 

equipamentos foi otimizada e os custos foram reduzidos. Qualidade, eficiência produtiva 

e atendimento aos requisitos de segurança são outras áreas de excelência da equipe da 

Comau. Quando a cadeia de suprimento mundial foi atingida pela pandemia de COVID-

19, a equipe reforçou o controle de qualidade, completou a pré-aceitação do programa 6 

dias antes do previsto e resolveu 100% dos problemas antes da expedição. A Comau 

também manteve controle rígido das diretrizes de segurança da Volvo, refinou o 

cronograma de construção em planta, disponibilizando mais horas de trabalho, e concluiu 

todo o projeto antes do previsto. Diante de um cronograma desafiador e da tarefa árdua 
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de realocar e reconstruir a antiga linha, além da enorme pressão da instalação da nova 

linha, a equipe trabalhou de maneira diligente e extremamente eficaz e foi capaz de 

redirecionar recursos e otimizar a linha antiga dentro dos limites de tempo, realizando 

todas as atividades previstas, com padrão de qualidade extremamente elevado. 

“Através de nossa colaboração estratégica, a Comau provou indiscutivelmente a 

qualidade confiável, design fino e inovador, gerenciamento profissional de projetos e sua 

eficiente execução no local,” declarou Johansson Bengt, Diretor Executivo de Programa 

da Volvo APAC BIW ME.  “A Comau sempre se distinguiu por sua alta eficiência e 

queremos continuar nossa cooperação. Acreditamos que a Comau dará à Volvo um 

impulso técnico, como parte da nossa cooperação ganha-ganha.”  

O Diretor Geral da Comau China, Gaetano Cantalupo, acrescentou: “Este forte 

relacionamento com a Volvo é essencial para a Comau. É a espinha dorsal que representa 

nosso empenho no desenvolvimento de soluções e sistemas inovadores e de valor 

agregado para a Volvo Cars, oferecendo ao mesmo tempo, o melhor nível de serviço 

possível. Enfim, gostaria de expressar minha gratidão à equipe da Comau China pela 

colaboração e pelos esforços que colocam a Comau em uma posição de destaque na 

indústria automotiva.”  

 

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 portes, 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 para diversos setores da indústria. Multinacional italiana com sede em 
Turim, a Comau tem uma rede internacional com 6 centros de inovação, 5 hubs digitais, 9 plantas 
industriais e emprega 4.000 em 13 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. 
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