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Tema de algumas de nossas palestras e painéis dos fóruns 2020 da Paint & Pintura, discutimos 

alguns fatos do engajamento da Industria de Tintas à Transformação Digital, influenciados pelo 

contexto global e local. A digitalização está ocorrendo em todos os setores a nível global e tintas 

não poderia ser diferente. 

Se de um lado há um descompasso da indústria química nos países emergentes, em relação a 

outros mercados mais avançados no mundo, é verdade também que a oportunidade em tintas, 

para modificar o uso e a fabricação através de recursos avançados da transformação digital é 

um atrativo. 

No Brasil produção de aeronaves, o agronegócio no sentido amplo, a tecnologia do sistema 

bancário, sistemas logísticos, mineração, matérias primas de origem renovável são alguns 

exemplos dos mais citados. 

 

 

 

Fato é que o posicionamento da indústria de tintas em mercados emergentes na transformação 

digital impactará o acesso às oportunidades de mercado de novos substratos pintados 

localmente e globalmente. 



A quantidade de dados que pode ser aproveitada para melhorar todas as atividades de negócios, 

do desenvolvimento de novos produtos à produção e ao atendimento ao cliente está 

aumentando dramaticamente. 

O desafio é determinar onde e quando aplicar tecnologias como inteligência artificial (IA), 

aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (PNL) e, como tornar os 

dados disponíveis relevantes para o problema ou desafio de interesse. A cadeia de valor de tintas 

estuda e discute as ações prioritárias para  transformar o negócio de tintas. 

EXCELÊNCIA DE FABRICAÇÃO, EXPERIÊNCIA DO CLIENTE & NOVOS 

MERCADOS 
Boa parte de empresas de sucesso estão acelerando a transformação digital do mercado de 

tintas no mundo. 

O mercado de Tintas é cerca de US$ 175 BL. Vinte  empresas controlam >45% e > 80% são 

puramente produtoras de tintas. E são elas que estão acelerando os programas da 

transformação digital.  Nove das maiores estão presentes no Brasil.  

Um grande número de empresas medias ou menores controlam o resto do mercado com grande 

agilidade e atualizadas na transformação digital. Muitas, das quais, participando de nichos, 

inovando, abrindo novos mercados e até com mais agilidade que as chamadas grandes empresas 

globais. São empresas que respeitam o passado de um mercado maduro inventado o próprio 

futuro! 

A transformação digital em tintas hoje está focada na excelência de fabricação, experiência do 

cliente pela obsessão por novos mercados. Tanto o cliente ou fornecedor de tintas e serviços, 

B2B ou B2C, ou seja, industrial ou revenda, hoje é diferenciado no mercado pelo grau de 

transformação digital. O consumidor brasileiro está pronto para uma revolução tecnológica. Os 

76% de acesso as redes digitais da classe média C em 2018 representa um incremento de 56% 

desde 2015. O desafio da indústria de tintas é transformação das preferências do usuário final 

em direção ao consumo de tintas.  

Os módulos integrados de alta produtividade digitais para clears, catalizadores e cores já estão 

sendo projetados e produzidos no Brasil. São inclusive exportados para países desenvolvidos.  

Na nossa avaliação a transformação digital chegará plenamente à indústria de tintas mais 

rapidamente do que muitas das indústrias estão esperando. A monetização de dados em 

particular, transformará a indústria de tintas nos próximos 10 anos. 

O PROCUREMENT DIGITAL 
Historicamente 80% das formulações são reformulações de produtos e sistemas existentes. A 

inovação tem forçado a indústria de tintas a ser uma montadora de soluções & formulações com 

foco na previsibilidade funcional e custos. Para formuladores de tintas assim como para os 

fornecedores de matéria prima, o uso de tecnologia da nuvem está se tornando inevitável, tanto 

para seu desenvolvimento assim como acesso aos fornecedores. 

Formuladores e o supply chain utilizavam em apenas um número limitado de domínios digitais. 

Desde então, o uso da tecnologia digital pelas empresas de tintas acelerou. A aderência à 

transformação tem evoluído de forma exponencial. Os principais formuladores de tintas agora 

têm iniciativas digitais em todos os domínios. E como tal estarão mais atualizados-globalizados 

com os fundamentos da funcionalidade e desempenho, seja para material, processos e 

aplicações em diversos substratos. 



ORGANIZAÇÃO ÁGIL, FLEXÍVEL & HORIZONTAL 
O sucesso das iniciativas da inovação pela transformação digital passa por mudanças na 

organização. Como a indústria de tintas pode ser mais ágil, abrangente e digital? Como reter  os 

talentos da transformação  digital? 

O Brasil se ressente da falta de mão obra preparada para a transformação. O pais perdeu   nos 

últimos anos mais de 3000 profissionais brasileiros para centros mais avançados como a Ásia e 

Europa. 40% de empresas consultadas reportam dificuldades de criar e reter talentos para esta 

mudança digital. 

O papel da liderança digital, especialmente do Gerenciamento Digital, está prestes a explodir 

até 2025. Não basta ser ágil, tem que ser renovável sustentável. A agilidade é uma necessidade, 

não é uma opção! Diversidade multidisciplinar devido a evolução das ferramentas e 

competências multifuncionais são parte da formação de empresas para tomar vantagem do 

empoderamento digital. E os poucos líderes da transformação digital tem um papel de 

evangelizar as próprias organizações, em um processo de ”engajamento oxigenado”   para lograr 

os objetivos corporativos de maneira consistente. 

A indústria está reaprendendo a recrutar & reter talentos! Investir nos centros de excelência 

próprios ou em cooperação com universidades tem sido a maneira mais eficiente de criar e 

estimular talentos.  

Um exemplo interessante e avançado que merece nossa atenção é o da transformação digital 

dos negócios da Asian Paints utilizando-se da vocação digital da Índia, trouxe rede fornecedores 

parceiros por módulos e adicionou influenciadores experientes para acelerar a transformação. 

Asian Paints passou de 0,8 BUSD em 2005 para 2,8 B USD em 2019, sendo uma das  10+ de tintas 

no mundo, concentrada em tintas imobiliárias. 

Iniciou em  2000 a robotização de manufatura, visualizações 3D, IoT, SAP e ERP. Reposicionou 

Lojas & Serviços inovadores, introduziu P & D avançados e em 2018 já lançou Marketing Digital 

em tintas. 
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