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As 4 macrotendências enunciadas no ultimo Abrafati 2017 abrangendo a 

Regulação Ambiental, Inovação, Digitalização e Funcionalidade, refletem sem 

dúvida as oportunidades para a indústria de tintas agregar valor. 

 

Os estudos conduzidos pela RY & Associates nos diversos mercados da América 

do Sul indicam que a indústria de tintas e os fornecedores de matérias primas e 

outros, sempre estiveram presentes com as inovações ao longo do tempo. As 

mudanças de tecnologias de baixos sólidos para outras tecnologias como Base 

Agua, UV, Pó e outras impactaram a evolução de negócios de tintas em todos 

os segmentos.  

Neste momento as tintas e seus materiais como polímeros, pigmentos e aditivos 

de desempenho se movimentam para o que mercado está chamando de o marco 

digital inteligente. São produtos e serviços com funcionalidades inteligentes 

completamente integrados em plataformas digitais. Isto permite a mercados 

como no Brasil ter acesso a mercados globais de materiais a serem pintados 

nunca experimentados. 

Não se trata aqui de uma questão somente de tecnologia, mas de estratégia para 

novas soluções e novos negócios em mercados que antes não existiam. 

 

A Inovação e a Digitalização 

Existem dentro da inovação e digitalização em tintas, três áreas que a indústria 

considera prioritárias que já se destacam com investimentos e mudanças 

estruturais: Vendas, Marketing e Pesquisa & Desenvolvimento. As mudanças 

focam na interação com os valores e proposito dos clientes assim como reduzem 

o time to market. 



Em Tintas Decorativas a inspiração das cores para ambientes a serem 

pintados, foco na disseminação consistente de informação, sistemas 

tintométricos conectados, plataformas para a distribuição, eCommerce já 

começam a ser notados. 

Uma boa parte dos consumidores não está pronta para comprar tintas on-line, 

mas não há dúvida que ele está mais familiarizado com as funcionalidades pelo 

uso de recursos digitais. Existem claro reposicionamentos de marcas 

consagradas para proteção da marca com a democratização e do conhecimento 

em todos os níveis. Terminologias como durabilidade, resistência, custos de 

manutenção, consumo de energia, sem cheiro, e outros são alertas para as 

marcas poderem projetar tendências. 

Para Tintas de Repintura Automotivas as medições de cores em tempo real, 

o “BigData” de cores vs. Frota, acesso à amostra digital, banco formulações 

integradas, maquinas mixing conectadas e muitos outros recursos já fazem parte 

do dia a dia do mercado.  

Isto facilita o desenvolvimento da cor final assim como abre perspectivas de 

desenvolvimento de materiais e, no caso pigmentos de desempenho mais 

avançados. As medições digitais de cores são mais rápidas, confiáveis e de 

baixo custo. O acesso a mais de 2 milhões de formulações no mundo já é uma 

realidade. 

No segmento de Performance Coatings onde também se inclui a Repintura 

Automotiva, a digitalização acelera o desenvolvimento de novas soluções em 

diversos mercados. 

O aumento da conectividade permite a monitoração do desempenho das 

funcionalidades de maneira previsível e em tempo real. Sistemas de sensores 

embarcados permitem determinar a vida útil da pintura e suas previsões de 

custos. Os segmentos que se apresentam mais avançados são os relacionados 

aos mercados Eletrônicos, Saúde & Médico, Militar, Transporte Marítimo, 

Transporte Aviação, Transporte Automotivo e Construção & Energia. 

Uma planta química pode ter seus tempos de manutenção regular ou em áreas 

críticas, completamente previsíveis. Uma linha de pintura como a automotiva é 

digitalizada para agir sobre variáveis como espessura & aspecto em processo, 

em tempo real por instrumentação 3D. 

Sob o ponto de vista de desenvolvimento de materiais como polímeros, 

pigmentos e aditivos muitas dessas informações coletadas e confiáveis já tem 

determinado novos caminhos da inovação da funcionalidade de materiais.  

As ameaças 

Os produtos e serviços importados ou materiais já pintados com a tecnologia 

requerida são sem dúvida uma ameaça para a indústria participar do mercado 

local ou no mercado externo.  



 

As barreiras para entrantes não serão efetivas se não tivermos a capacidade de 

desenvolvimento a tempo, possibilitando a nossa participação competitiva nos 

mercados locais ou de fora do país.  Os tempos de maturação dos 

desenvolvimentos para lançar produtos ou soluções podem determinar o time to 

market vital ao projeto.  

Um dos desafios de tintas e materiais para tintas está na redução deste tempo 

para desenvolvimento de tecnologia e processo utilizando-se das plataformas 

digitais. A tendência para novos mercados ou mercados existentes é o 

estabelecimento de alianças com detentores do know-how e clientes parceiros 

para redução dos tempos de validação através de protocolos.  

A retomada do crescimento do mercado de tintas no Brasil iniciada em 2017, 

ainda que em ritmo lento, traz desafios aos atuais participantes do mercado, não 

só devido à ameaça de novos entrantes, mas também através do aumento da 

rivalidade induzida pela introdução mais rápida de produtos e processos 

inovadores.   
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