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O segmento de tintas industriais tem se notabilizado por ter um comportamento 

FIFO : o primeiro a entrar na crise e o primeiro a sair da mesma. Reflete 

obviamente, a sequência da cadeia produtiva própria da indústria manufatureira ou 

transformadora.  

O chamado segmento de tintas indústrias no Brasil, considerando se a pratica da 

definição em uso corrente, inclui os segmentos de autopeças metálicas e 

plásticas, a indústria de transportes (ônibus, veículos especiais, máquinas 

agrícolas e de construção e outros), a indústria da madeira (moveleira, divisórias, 

placas, pisos etc.), a indústria de manutenção e marítima, a indústria de 

embalagens (também chamada de metalgráfica) e a indústria geral (que inclui 

subsegmentos como eletrodomésticos, estruturas, chapas pré-pintadas (coil), 

moveis de aço, utensílios domésticos, brinquedos, demarcação , etc.). Além disso, 

a segmentação de tintas industriais inclui as tintas em pó que são aplicadas em 

quase todos os tipos de indústrias manufatureiras.  

O setor de tintas automotivas originais tem sido tratado como um segmento de 

tintas a parte nas estatísticas do setor. Para efeito deste artigo estaremos 

somando os volumes do automotivo original (OEM) com o setor industrial. O 

gráfico compara os crescimentos anuais dos vários segmentos de tintas de 

imobiliárias, repintura e industriais com o total do setor. 

Os anos de variação negativa e a recuperação  

No ano de 2014, o primeiro ano da crise, o mercado de tintas imobiliárias se 

manteve estável, enquanto que o mercado de tintas industriais (incluindo 

automotivo OEM) teve o seu primeiro decréscimo de volume em vários anos. O 

setor industrial foi o primeiro a entrar na crise.   

Nos anos seguintes, 2015 e 2016, todos os segmentos (com exceção do mercado 

de Repintura Automotiva – um mercado resiliente – conforme nosso artigo de maio 

2018 nesta revista) tiveram decréscimo em volume.  

O gráfico aponta para os anos de 2017 um crescimento robusto dos setores 

industriais e as projeções indicam um crescimento mais forte dos setores 

industriais para os seguintes três anos. A indústria é a primeira a sair da crise e o 

faz de maneira forte e estruturada, buscando rapidamente a recuperação dos 

volumes perdidos.  



 
 

Mercados das Tintas Industriais 

O segmento de tintas Automotivas Originais (OEM) estará acompanhando o 

crescimento do mercado produtor automotivo, suportado pelos programas 

agressivos de exportação combinado com a retomada gradual das vendas de 

automóveis no mercado interno por força da renovação da frota em geral. O 

mercado de tintas automotivas OEM, deverá ter em 2018 uma evolução de 12% 

acima do período anterior.  

As tintas destinadas a cadeia automotiva, no caso de tintas para plásticos e 

autopeças o crescimento vem da própria produção de veículos novos e do 

mercado de reparação.  

O mercado de tintas para veículos especiais ou chamado também de transporte 

tem sido movido nos últimos anos por mercados como os agronegócios. Nos 

próximos anos se adicionará a retomada da reposição de frotas de ônibus e do 

mercado de veículos especiais e para construção. Além disso, o mercado de 

motos já está retornando os níveis de produção anteriores a 2015. Assim, o 

segmento de Transportes, mostrará os maiores crescimentos no próximo 

quinquênio. 

A indústria moveleira acompanhará o crescimento do consumo no segmento de 

melhoria das moradias e introdução de novos elementos de construção, reforçada 

pelos esforços de exportação do setor.  
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A indústria de manutenção pesada e marítima, após vários anos de adiamento de 

reparações e projetos, retomará um ritmo acelerado em linha com uma retomada 

dos investimentos e, sobretudo compensando uma demanda reprimida e 

cronogramas atrasados.   

As indústrias chamadas de geral, de tintas em pó e de embalagens seguirão um 

crescimento do mercado conforme a evolução de cada perfil de consumo e com 

um vigor próximo e acima da retomada da economia. 

Agregar valor já 

Ainda conforme nossa publicação de abril de 2018 sobre as Tintas Especiais 

(tintas industriais, tintas de repintura e tintas automotivas OEM), os crescimentos 

de volume anuais, no período mostrarão índices de 3,4 % até 12% médio no 

período 2017- 2022. O faturamento das indústrias de tintas nestes segmentos 

atingiu cerca de 1,9 B US$ em 2017 e, poderá atingir patamares acima de 3,1 B 

US$ em 2022. O que representará 44 % do mercado total de tintas no Brasil em 

2022. 

 

Estudos de mercado e da própria RY em sua recente resenha, apresentada nos 

Fóruns Paint & Pintura, indicam que esta segmentação pode abranger outros 

substratos não convencionais, expandindo a gama de novos revestimentos com o 

que se convencionou chamar de tintas inteligentes, baseados em novos materiais 

de funcionalidade avançada, já disponíveis no mercado.  Muitos destes materiais 

modificam o processo de fabricação e aplicação dos novos revestimentos. 

Já se detecta no mercado claras alianças estratégicas da cadeia de fornecimento 

de materiais e processos assim como protocolos comerciais para assegurar o 

mercado e acelerar a introdução de inovações que agregam valor. 

A expectativa é pela continuidade da retomada mais consistente e, não somente 

uma retomada cíclica. Espera-se a evolução estrutural de novos mercados para 

tintas, sejam eles locais ou fora do país.  
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