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O fechamento do 1º semestre de 2019 traz para o mercado de tintas um pequeno 

volume de recuperação sobre 1º semestre de 2018, porém distante das expectativas 

para 2019. 

Tinta como indústria de transformação química com aplicações sobre substratos 

diversos depende da evolução desses mercados. Os macrodrivers de tintas estão 

ancorados no consumo da classe média e nas iniciativas de infraestrutura. 

A reação que se esperava para o ano de 2019 ainda não ocorreu, basicamente devido 

a volume de tintas imobiliárias, que são mais diretamente ligadas ao poder de 

consumo e investimento da classe média. Tintas especiais (Performance Coatings) 

tiveram um desempenho um pouco melhor. 

As expectativas revistas para o ano de 2019 estão refletidas no quadro da figura 1, e 

servem de base para uma projeção de crescimento para 2020: 

 

 
Figura 1: Estimativa de volumes para 2019 /2020 

 

Para o segundo semestre de 2019, se prevê uma reação discreta do mercado de 

tintas imobiliárias. Gradualmente, o mercado de tintas imobiliárias poderá apresentar 

um crescimento mais consistente com a esperada queda do desemprego.  A retomada 

da economia traz aumento do poder e efetiva decisão de consumo da classe média. 

Mas a indústria de tintas imobiliárias deverá se redefinir quanto à oferta de produtos ao 

mercado. Deixando de lado uma classificação por faixas de preços para uma nova 

qualificação por funcionalidades ou benéficos ao consumidor. Podendo assim se 

beneficiar do aumento de poderio de consumo da classe media.  

Tintas industriais e automotivas (OEM) terão seu crescimento algo mais discreto do 

que nos últimos dois anos, porém acima da média do setor, e com continuidade para 

os anos seguintes.  

Tintas para Repintura Automotiva seguirão seu padrão de crescimento continuo, 

acompanhando o crescimento e da renovação da frota veicular em circulação. 

As projeções para o quinquênio não mudam e estão refletidas na figura 2. 

 

2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019

MML MML MML % %

DECO 1290 1306 1349 1,3% 3,3%

REP 86,1 88,5 92,5 2,8% 4,5%

AUTO OEM 41,9 44,3 47,4 5,6% 7,0%

IND 297 309 324 4,1% 5,0%

TOTAL 1714 1747 1813 1,9% 3,7%
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Figura 2: Projeções de volume do mercado de tintas Brasileiro 

 

Novos Modelos de Negócios  
A América do Sul em particular o Brasil, pela dimensão do mercado de tintas, pode se 

tornar numa das maiores oportunidades de crescimento. A capacidade já instalada de 

volume e a capacidade de localizar tecnologias mais avançadas muito rapidamente 

qualificam a oportunidade. 

Com 70% dos insumos precificados em moedas fortes, a indústria aprendeu nos 

últimos anos que se faz necessário participar das plataformas de supply chains globais 

modernizando os aspectos tarifários. Para se romper barreiras tarifárias dos insumos é 

necessário rever de maneira ampla as pretensas proteções locais para a indústria de 

tintas. 

A indústria de tintas por outro lado também mudou sua vocação tecnológica 

aprendendo a ser uma montadora de fórmulas e soluções, o que a tem tornado mais 

competitiva para um mercado globalizado. 

 

Nos últimos Fóruns Paint & Pintura durante o painel dos CEO’s um dos temas 

discutidos foi o de consolidações no mercado brasileiro de tintas decorrente da 

preocupação com o excesso de capacidade ociosa e a progressão dos preços de 

insumos importados. 

A indústria de tintas, não exclui as aquisições tradicionais, mas existe agora um 

patamar de valorização ou desvalorização dos assets diferente do histórico desta 

indústria. A percepção está centrada na evolução estratégica dos negócios de tintas 

tanto para empresas globais presentes na região, como para empresas locais e novas 

entrantes. 

Existe a percepção de que haverá consolidações inovadoras para a América do Sul 

impactando o mercado consumidor e supridor de matérias primas. A indústria de tintas 

já tem se movimentado nesta direção e aceleradamente. 

A expansão em mercados adjacentes locais (domésticos) ou a internacionalização dos 

negócios de forma não oportunista, já faz parte da estratégia de muitas indústrias aqui 
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estabelecidas. O hedge cambial como um propósito da exportação, deixou de ser 

considerado um caminho do oportunismo. Conquistar novos mercados é o objetivo 

estrutural, o hedge é uma consequência. 

Indústrias que avançaram nesta direção estão as de tintas de repintura, em pó, para 

madeira e anticorrosivas, suportadas por tecnologias novas de produtos e serviços 

principalmente em bases digitalizadas garantindo a consistência de qualidade. 

Os novos modelos de negócios demandam que a indústria de tintas se antecipe na 

estruturação dos projetos de longo prazo com acordos de tecnologias que permitam 

estar participando na relação Tier 1 & 2. 

Nos mercados globais 80% das novas tecnologias estão centradas em construção e 

elementos de construção, transportes em geral (automotivo, frotas, ferroviários, 

marítimos, aviação, outros), saúde & médico e militar. No Brasil a situação é similar. 

As projeções para o quinquênio, conforme comentado mostram uma recuperação 

gradual do mercado com alguma aceleração nos mercados de tintas especiais. O 

publico consumidor está muito mais critico e o fato de se prever uma evolução no 

poder de consumo, não significa a geração de demanda gratuita. É muito importante 

que a indústria esteja preparada para estes desafios, mesmo em um cenário de 

economia global mutante!  
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