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Iremos encerrar o ano 2017 com a sensação de uma década perdida em volume de tintas 

consumidas no mercado Brasileiro, mas seguramente o conteúdo de valor agregado das 

indústrias que participam da cadeia produtiva das tintas não é o mesmo. Em todos os 

segmentos surgiram novas lideranças e despareceram outras. 

Na edição de junho desta revista, abordamos as oportunidades no mercado de tintas 

Automotivas, sobretudo na Repintura Automotiva. Neste artigo incluiremos as tintas 

automotivas, Repintura e Original (OEM), no cenário de Tintas Especiais, que se agrupam 

com os vários segmentos das chamadas Tintas Industriais. Internacionalmente este 

agrupamento tem recebido a denominação de PERFORMANCE COATINGS.  

Este grupo de tintas representou 21 % do volume do mercado de Tintas no Brasil em 

2016 e 39 % do valor. O saldo no mercado de tintas é representado pelas Tintas 

Imobiliárias (ou Decorativas). Vide figura 1 

 

 

                             Figura 1 – Segmentação de tintas no Brasil em valor – 2016  

As projeções para os próximos cinco anos no Brasil indicam que as Tintas Especiais 

crescerão em termos volumétricos a uma média de 4,7 % ao ano, enquanto as tintas 

Imobiliárias crescerão a um ritmo menor: 3,2 % em média ao ano. Assim o mercado de 
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tintas especiais (PERFORMANCE COATINGS) passará a representar quase 23 % do 

volume em 2021 e 41 % do valor do mercado total de tintas.  

O mercado de Tintas Imobiliárias, como temos afirmado em textos anteriores, terão o 

crescimento do consumo per capita diretamente relacionado com o fortalecimento da 

classe média brasileira, dentro dos investimentos em construção ou reformas de 

residenciais. Os demais segmentos do mercado são também influenciados pelo 

andamento da economia e o enriquecimento da base de consumo em que se insere.  

Em geral o crescimento do mercado de tintas será positivamente afetado por 

desenvolvimentos regionais, fortalecimento de polos e pela liberação de varias demandas 

reprimidas.  

As taxas de crescimento projetadas para os vários segmentos, nos próximos cinco anos, 

são especificas de cada indústria tais como tamanho de frota, indústria moveleira, 

autopeças entre outras e podem ser vistas na figura 2, juntamente com a dimensão de 

cada segmento em volume e valor no ano de 2021. 

 

  

 

                                         Figura 2 – Segmentos de TINTAS ESPECIAIS  em 2021 no Brasil 
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O mercado de tintas não será mais o mesmo 

Acreditar que a simples retomada da economia trará o volume de anos que se passaram 

nos parece uma premissa de risco e incompatível com o novo mercado por que o 

consumidor de tintas mudou. Reajustar com alto senso de urgência, as premissas de 

escala, eficiência e produtividade são vitais para a sobrevivência da indústria de tintas.  
 

 

Tecnologia, Regulação & Consumo. 

As chamadas Tintas Especiais em especial assim como todas as outras tintas vão ter que 

responder as demandas de performance e regulação do mercado local e internacional se 

quiserem viabilizar as demandas de escalas para servir empresas locais ou 

internacionais. 

Recentes apresentações/lançamentos ao mercado indicam já a presenças de sistemas de 

polímeros mais sofisticados como Elastoméricos, Poliurea, UV, Poliuretanos, Epoxi assim 

como Pigmentos de Efeitos ou Performance e tantos outras através de desenvolvimentos 

locais ou alianças estratégicas de tecnologias. 

Nesse esforço a indústria recicla e foca nos segmentos consumidores destas tintas 

localmente ou para os produtos de plataformas exportáveis onde produtividade e 

desempenho fazem e farão a diferença. 

 

Preços 

Com cerca de  60% dos insumos de uma formulação de origem importada o setor em 

toda sua cadeia de suprimentos terá que definir onde será competitiva, consolidando 

fontes de suprimentos e reformulando as premissas de cargas tributarias e escalas para 

volume local e exportação. Neste aspecto a reformulação com certeza é ampla e passa 

pelo esforço de toda indústria química. 

 

A venda de valor agregado 

A venda mais especializada de produtos de performance com indiscutível valor agregado 

de desempenho de produto e processos de aplicação vai requerer canais/equipes mais 

especializados e capacitados. 

Os canais/sistemas/equipes de distribuição clássicos vão ceder lugar aos sistemas 

profissionais completos e integrados ao cliente final como forma de ganho de 

produtividade e garantia de performance e proteção de longo prazo. 

 

Parcerias, agressividade na busca de novas tecnologias ou em melhorias de 

produto/processo, combinadas com os ganhos de eficiência interna e produtividade 

criativa serão as armas dos vencedores em uma verdadeira revolução empresarial. 
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