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As projeções de volumes para o ciclo de planejamento da indústria de tintas 

sempre se referiram a fatores macroeconômicos como a evolução do PIB. 

Todavia a volatilidade de 2018 e a expectativa da diminuição da própria, toma 

contornos de urgência e as projeções de 2019 já indicam claramente a 

necessidade de patamares de negócios maiores que o crescimento 

demográfico e que com certeza tragam ganhos de produtividade significativos. 

As projeções indicam também dificuldades em definir a retomada do 

crescimento e antecipam recuperação lenta e sequencial a partir de 2019 com 

nova liderança política. 

Os macros indicadores que a RY tem utilizado em suas projeções levam em 

conta a tendência da empregabilidade, do controle de inflação e da evolução 

de renda através do crescimento da classe media, que atuam na capacidade 

de compra de tintas. 

Todas as indicações do momento são de recuperação lenta e gradual. As 

melhorias até o momento são localizadas e cíclicas, mas não são reflexo de 

mudanças estruturais nos negócios. A recuperação do consumo não está livre 

de riscos negativos. 

 

Fig1: MERCADO BRASILEIRO DE TINTAS 2012 – 2022 (Milhões de litros)  
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O cenário das Tintas Imobiliarias e Tintas de Performance 
Tintas estão presentes em substratos diversos e segundo os estudos da RY 

toma contornos de recuperação diferentes nas tintas imobiliárias e tintas de 

performance pois são resultados de evolução distintas de mercados diferentes 

(Fig1). 

A recuperação do mercado automotivo e dos segmentos a ele relacionados 

como autopeças seguem a evolução do mercado OEM. Outros mercados 

próximos do agronegócio também refletem uma evolução acima da média do 

setor. O mercado de tintas OEM tem ainda projetado crescimentos de 

produção e vendas internas maiores que 10% para este ano e continuidade do 

crescimento acima de 5 % para os anos subsequentes. 

O mercado da repintura tem-se mostrado resiliente ao longo da crise 

mostrando bom desempenho de volume e retornos. O crescimento da frota 

veicular é um fenômeno continuo, mesmo com crises na economia e queda de 

vendas de veículos novos. A pressão por melhoria da mobilidade, o ainda baixo 

nível de motorização da população e o fortalecimento da classe média são os 

fatores principais para o continuo aumento do número de veículos em 

circulação (RY de Paint & Pintura Maio 2018). 

O mercado de tintas de performance (especiais), representa 41% do valor total 

do mercado tintas no Brasil mostrará um desempenho crescente nos próximos 

anos no Brasil com projeções de volume acima da média do desenvolvimento 

da economia com CAGR perto de 5% (RY de Paint & Pintura Abril 2018). 

Através dos anos os mercados de tintas de performance em particular o de 

tintas industriais são os primeiros a acusar a queda de demanda e os primeiros 

a reagir por ajustes nos estoques. Os produtos de consumo como as tintas 

imobiliárias trazem recuperação mais lenta ajustando-se a recuperação de 

demandas reprimidas.  

Ajuste na taxa de juros é favorável a melhoria de poder de compras, mas como 

os ciclos de compras se ajusta desordenadamente não permite a recuperação 

plena de todos os tipos de segmentos de tintas. E não é prolongado suficiente 

para sustentação de recuperação. 

A agenda mínima do Planejamento 

Quais seriam os componentes prioritários e estratégicos do seu processo de 

planejamento? 

A proteção das margens devido à evolução internacional dos preços de 

matérias primas, principalmente de commodities químicos e da volatilidade das 

taxas de cambio é um fator critico constante e ações urgente já estão em curso 

na indústria. Muitos ajustes na capacidade ociosa já foram feitos nos últimos 

anos, mas atenção/critério na utilização estrutura da nova capacidade 

necessária é outro fator crítico no planejamento. 



Nunca os desenvolvimentos de alianças comerciais e tecnológicas foram tão 

estrategicamente importantes. Ganhos do time to market através de novas 

ferramentas e/ou através das alianças mencionadas.   

A preservação das próprias fortalezas e mesmo as regionais ou setoriais tem 

sido um dos principais fatores críticos de sucesso das empresas que 

estruturalmente mantiveram resultados financeiros saudáveis, e devem 

continuar a ser um dos componentes prioritários no processo de planejamento.  

O prolongado período sem crescimento estará obviamente forçando a indústria 

a revisitar o conteúdo do recurso humano em termos de capacitação e know-

how para dar a sustentação à retomada. 

Dentro dos princípios de boa prática e prudência na preservação dos valores, 

não há dúvida de que com os crescimentos de volume projetados, a indústria 

irá retomar rápida e estruturalmente os índices históricos de rentabilidade sobre 

as vendas e retorno sobre investimento. 
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