
O MERCADO DE REPINTURA AUTOMOTIVA CONTINUA 

CRESCENDO E EVOLUINDO 

FRANCISCO RÁCZ E WASHINGTON YAMAGA 
RÁCZ, YAMAGA & ASSOCIATES 
www.ry-assocites.com  
 
 
O mercado de Repintura Automotiva em tintas tem crescido continuamente por 

muitas décadas. A frota de veículos brasileira continuará crescendo, decorrente 

da necessidade de mobilidade em todos os estratos sociais, evoluindo em 

grandeza e poder de consumo, apesar dos percalços da economia que reduziu 

a produção veículos novos e a importação de veículos. A frota brasileira de 51 

milhões de veículos deverá caminhar para acima dos 60 milhões em 2021 

(Figura 1). 

O mercado de Repintura Automotiva está relacionado diretamente e 

intensamente à proteção e reparos de veículos e, deverá crescer anualmente 

acima de 4 % até 2021 atingindo 100 milhões de litros, e seguirá crescendo em 

ritmo similar na década seguinte.  

Nos últimos anos o mercado os serviços de reparos tem crescido apesar da 

situação econômica de mercado e, em resposta a demanda especifica do 

usuário por proteção de patrimônio frente ao adiamento de compras de novos 

veículos. 

 

Figura 1: Evolução da frota veicular brasileira (excluídas motocicletas) e produção e vendas 
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Por outro lado o mercado de repintura do Brasil tem passado nos últimos 20 
anos por intensa transformação com a introdução de novas tecnologias mais 
produtivas e de práticas de negócios para servir o crescimento da frota e à 
otimização dos custos de reparação. 

Estudos recentes da RÁCZ, YAMAGA & ASSOCIATES, baseados em 
pesquisas de mercado, indicam claramente a busca de produtividade nos 
processos de reparação. O mercado passará por uma nova onda de 
transformações e pode representar oportunidade contínua para as empresas 
que preservarem os valores estratégicos desse negocio. 

O segmento necessita de ação estratégica precisa, evoluindo das atitudes 
simplistas de vendas reativas. O oferecimento de produtos e serviços de 
qualidade no automóvel, evitando o retrabalho nos reparos, e a otimização de 
recursos e capital de giro para o fabricante e revendedores, são pontos chave 
nessa ação estratégica que vai da tecnologia química à instrumentação de 
avaliação e preparação de cores. É parte integrante da transferência de valor a 
capacitação da distribuição e oficinas de pintura. Muitos fornecedores têm 
liderado e inovado com a modelagem e intensidade de treinamentos. 

Com o aumento da competitividade entre os fabricantes locais e importadores 
de automóveis, há uma tendência clara do incremento da diversidade e 
sofisticação das cores disponibilizadas na frota circulante de veículos. A missão 
do mercado fornecedor de tintas para reparação torna se mais complexa 
exigindo digitalização tanto na identificação de cores como em sua preparação. 

 A RÁCZ, YAMAGA & ASSOCIATES, tem monitorado os índices de 
popularidade das cores na frota veicular brasileira e observa que além da 
diversidade dos novos lançamentos de veículos pelo numero crescente de 
fornecedores, há uma tendência de diminuição da repetição das cores 
tradicionais por muitos anos, (as chamadas carry overs), aumentando o desafio 
do mercado fornecedor para satisfazer marcas produzidas em qualquer parte 
do mundo. 

A indústria brasileira de repintura automotiva é a principal fornecedora para 
reparação na frota sul-americana de veículos, e muito influenciada pela frota de 
origem brasileira. O desafio se confirma em complexidade e se amplia nas 
oportunidades para exportação. Cerca de um terço dos fabricantes locais estão 
habilitados a fornecer as cores, produtos e serviços a nível continental de 
maneira completa, considerando se a diversidade da frota. Porém os novos 
entrantes no continente tem competência para fornecer de maneira mais ampla 
a frota diversificada. 

Em termos de America do Sul o crescimento e fortalecimento da classe media 
é a força motora do crescimento continuo da frota veicular nas próximas 
décadas em todos os países e, que deverá se aproximar da cifra de 150 
milhões de veículos até 2030, excluídas motocicletas (Figura 2). 



 

                          Figura 2: Frota veicular por país na América do Sul (ex-motos)  

O potencial do mercado de repintura automotiva para a America do Sul é claro 
e bem definido. Representa uma clara oportunidade para negócios 
transnacionais. Os fornecedores de repintura devem investir em sistemas e 
formulações para atingir mercados de frotas globais participando de maneira 
produtiva na satisfação das complexas necessidades de sofisticação em toda 
extensão da cadeia.  

Como nunca o consumidor final, proprietário do veículo, busca reparações 
rápidas e “invisíveis” a custo adequado. O mercado fornecedor necessita 
responder com a “tinta certa, na cor certa, na quantidade certa, no local certo, 
na hora certa ao custo certo” em qualquer parte do mundo. 
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