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O Mercado Total de Tintas Brasileiro em 2017 foi estimado em US$ 4,4 Bilhões, 

com um volume de 1,7 Bilhão de litros. Trata se do quinto maior mercado do 

mundo em volume, com China, EUA, Índia e Alemanha com os maiores volumes. 

Em valor de faturamento a indústria de tintas do Brasil passa a ser a sexta do 

mundo, ultrapassada pelo Japão além dos outros países já mencionados.  

Tintas Imobiliárias representam quase 80 % do volume do mercado e 56 % do 

valor. As denominadas Tintas Especiais (Performance Coatings), que somam as 

Tintas Automotivas Originais e Repintura com as Tintas Industrias, representam 

44 % do valor do mercado.  

Nos últimos 5 anos, os volumes e as vendas de Tintas Imobiliárias foram 

declinantes. Antes, até 2013, tivemos anos de crescimento continuo e 

aparentemente sustentáveis. As mudanças na economia, que implicaram em 

uma redução nas vendas e volumes depois de 2014, levaram a indústria de tintas 

a adequar sua capacidade e buscar estratégias alternativas para servir o 

mercado.   

                

 

Tintas Imobiliárias – Vendas Históricas 
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CRESCIMENTO = -3,9 % 
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O Valor das Vendas (Faturamento) de Tintas Imobiliárias, no período 2012-2017 

teve um declínio médio de 3,9 % ao ano, devido principalmente à combinação 

da queda de volume com variações cambiais. 

O ano de 2017 foi o primeiro ano em que o Mercado de Tintas Imobiliárias 

apresentou uma recuperação, ainda modesta em vista do que pode se 

apresentar nos anos vindouros. Progressos em produtividade foram obtidos em 

toda a cadeia de suprimentos, incluindo matérias primas, processos, sistemas 

de aplicação e outros.  

Diagnóstico do Mercado de Tintas Imobiliárias 
O “Diagnóstico do Mercado de Tintas Imobiliárias do Brasil 2017 e Tendências” 

publicado pela Agnelo Editora apresenta os dados do mercado de 2017, com 

essa evolução desde 2012, com detalhamento por região geográfica do país, 

cadeia distribuidora, cenário competitivo e mix de produtos segundo o formato já 

consagrado.  

Através da publicação se poderá observar que houve preservação de marcas e 

valorização de outras, e que dentro das mudanças do cenário competitivo houve 

uma consolidação de lideranças regionais e surgimento de novas.    

O estudo traz um resumo estratégico das tendências para os próximos anos. 

Discute os principais fatores que influenciarão suas decisões, projeção de 

mercado versus a economia, evolução (enriquecimento) do mix de produtos, a 

regionalização da distribuição, os novos polos, com extenso banco de dados até 

2022. Analisa macrotendências para a década de 20/30 para produtos, 

aperfeiçoamento da distribuição, consolidações de organizações e a 

possibilidade de novos entrantes no mercado. E considera que o acesso às 

tecnologias e materiais possibilitarão a agregação de valor aos produtos e 

processos.  

O estudo conclui, “Considerando a evolução da classe média em um crescimento 

conservador da economia, o mercado de Tintas Imobiliárias no Brasil deve atingir 

um volume próximo a 1,9 bilhão de litros em 2030, com uma taxa média de 

crescimento de 3% a.a. de 2017 a 2030. Em valores de venda deste mercado a 

preços da indústria, será superior a 5,0 BL US $ em 2030, com um crescimento 

médio próximo de 6% a.a. no mesmo período”. 
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