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Tintas e recobrimentos são definidos como mercados maduros e dependem da 

evolução dos substratos que vão pintar. Em mercados emergentes a inovação 

não se concentrou na geração de eventos disruptivos que poderiam criar novos 

mercados. As empresas consideradas de sucesso nestas regiões têm se 

destacado pela capacidade de entender a Inovação muito mais como a arte de 

colocar o novo em ação. 

São empresas que tem o foco na procura de oportunidades emergentes, a 

substituição produtiva de portfólio e time to market. Muito além do objetivo do 

lucro tem o propósito de fazerem a diferença na maneira de atuar e serem 

reconhecidas pelo mercado.  

A crescente digitalização e conectividade modificam os negócios e trazem 

novas oportunidades e soluções aumentando a competição entre concorrentes 

ou mesmo atraindo os novos entrantes.  

Nos últimos 10 anos a indústria de tintas em geral, impactado pela degradação 

dos negócios esvaziou seu conteúdo de conhecimento e desenvolvimento dos 

talentos das organizações. No Brasil, as empresas médias de tintas, no 

período, fizeram maiores progressos em ganhar mercados e resultados 

financeiros, do que as denominadas grandes ou globais. (conforme nosso 

artigo nesta revista em Jan / Fev 2019). As empresas de sucesso reagiram à 

tendência de se tornarem engessadas ou burocráticas.  O empoderamento 

digital do consumidor obrigou as organizações a estimularem a cultura da ação 

e da inovação tentando mudar o perfil das organizações para mais diversidade 

e multidisciplinaridade. A reativação dos centros de excelência em 

universidades e os aceleradores de startups em tintas no Brasil começaram a 

tomar formato nos últimos anos modificando não somente a tecnologia da tinta 

assim como o processo de P & D, Marketing e Supply Chain da indústria. As 

ações de P&D passaram a ser localizadas e globalmente conectadas.  

Um dos desafios da indústria de tintas e a indústria de materiais para tintas 

estão na redução do tempo para desenvolvimento de tecnologias e processos 

utilizando-se das plataformas digitais de busca matérias primas e formulação 

não somente intercompany como também conectados a fornecedores e 

clientes. A tendência para mercados emergentes é o estabelecimento de 

alianças com detentores do know-how e clientes parceiros para redução dos 

tempos de validação através de protocolos. 

A aceleração da transformação digital de diversos processos também impacta 

as tintas nos mercados emergentes. Na América do Sul o excedente de 

capacidade que temos na indústria de tintas no Brasil tem sido área de 



preocupação não somente pela capacidade volumétrica, mas também pela 

produtividade não competitiva. As empresas já se preparam para nova geração 

de equipamentos com processos de alto giro suportados digitalmente. Com isto 

as empresas já se movimentam para maximizarem a utilização de novas 

tecnologias digitais para mercados transnacionais especialmente na América 

do Sul. Existe a capacidade instalada em maquinas e equipamentos, mas 

deverão continuar a aumentar a produtividade e a consistência.  

Mudar os modelos de negócios ou mais transformação digital 

do mesmo? 

Na perspectiva do mercado consumidor tintas aceleradamente tenta entender a 

jornada de pintura. A jornada do cliente impacta uma classe média crescente e 

mais sofisticada, especialmente influenciada pela mídia social digital. Com a 

classe média estão os drivers determinantes para o crescimento de tintas na 

América Latina. Outros mercados emergentes como a China e Índia podem ser 

referência de sucesso para nossos mercados. Apesar de serem considerados 

mercados de baixo poder aquisitivo, muitas empresas nesses países inovaram 

o fornecimento de produtos com benefícios claramente posicionados com os 

serviços. 

No Brasil segundo IBGE 76% da população estão em áreas urbanas e, em 

26% dos municípios. O que indica claramente um potencial até mais elevado 

para o aumento do uso de tintas, sobretudo depois de alguns anos de queda 

do volume consumido, gerando uma grande demanda reprimida, sobretudo nas 

áreas urbanas.  

Segundo o estudo do Instituto Kantar, 93% dos clientes relataram dificuldade 

no planejamento, seleção e compra de tintas e 78% informaram que pintariam 

ambientes com mais frequência caso esse processo fosse mais simples e 

rápido (Jan 2019).  

O maior e melhor conhecimento da experiência do cliente na jornada de pintura 

poderá mudar o modelo de negócios de tintas e serviços mais rapidamente que 

a expectativa da indústria. Parte em reação a queda de participação e com 

algum senso de antecipação, nos últimos 3 anos as marcas líderes de tintas 

introduziram em muitas capitais brasileiras as novas plataformas digitais na 

direção do ominichannel e expandiram a possibilidade de agregar mais valor ao 

processo de pintura. A experiência do cliente com serviços, produtos, a 

inspiração e a cor não caminham dissociados. 

O grande desafio de tintas para atingir a competitividade, ainda é a integração 

da loja física, virtual e o usuário, combinando a distribuição mais homogênea 

do valor agregado em cada etapa da cadeia de suprimentos. A distribuição não 

uniforme da adição de valor é um tema histórico e por si só amplo o suficiente 

para merecer capítulos definitivos na discussão.  
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