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Neste momento em que se discute alternativas para se aumentar o consumo de tintas 

estamos revisitando e acrescentando novas visões resultantes de estudos de mercado 

conduzidos pela RY & Associates. Várias dessas conclusões foram enunciadas em nossa 

publicação de março de 2017, “TINTA É MUITO MAIS QUE PROTEÇÃO E COR “ 

 A situação econômica restringiu os recursos disponibilizados em adequação a um 

mercado menor, obrigando às empresas a revisitarem suas premissas de 

posicionamento e comunicação. Por outro lado, as empresas que ganharam posição no 

mercado trataram de se reposicionar, reforçando a força da marca através de várias 

ações, programas de comunicação e oferta de produtos/serviços que buscaram se 

credibilidade e/ou funcionalidade. 

No geral a comunicação das empresas de tintas tenta atingir o maior número de pessoas 

com baixo impacto em funcionalidade e muita emoção ou muita funcionalidade com 

baixa confiabilidade. A efetividade de como atingem o consumidor coletiva ou 

individualmente deveria ser ponto de preocupação da indústria de tintas. 

O consumo de tintas per capita caiu 
O impacto dos fatores macroeconômicos indica que a indústria de tintas no Brasil 

retoma o volume de 2013 em 2021.   

A queda do consumo de tintas imobiliárias é explicada pela redução da população 

incluída na classe media e pela restrição de investimentos na construção. Visualiza-se a 

expectativa de que nos próximos anos, 80% das residências vão sofrer algum tipo de 

reforma e, com isto se espera a reativação do consumo per capita.  O volume de 

produção de tintas de repintura é crescente já há vários anos. Apesar da crise, o fator 

determinante é que a frota automotiva continua crescendo. Para o mercado de tintas 

imobiliárias o aumento de consumo virá do crescimento da faixa da população incluída 

na classe media.  

O marketing do significado 
O consumidor de tintas está mais bem informado acerca do significado da proteção e 

cor ou estamos dispersando a decisão de compra do usuário final com nosso esforço de 

passar as informações de produto sem significado de valor? 

O consumidor de hoje mais experiente pode comparar rapidamente as ofertas na sua 

decisão de compras sendo mais resiliente a uma mensagem que não tenha significado. 

A proliferação de aplicativos e vídeos sobre tintas disponíveis na mídia eletrônica 

demostrando funcionalidades e aplicações democratizam a informação sobre tintas, 

mas que não necessariamente se reflete na confiabilidade das marcas. Hoje as 
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informações disponibilizadas pelas marcas são aproximadamente as mesmas para 

rendimento, cor e outras poucas funcionalidades, todas viciadas. A comunicação mais 

disponível e rápida, sem dúvida contribuiu para a personalização da transmissão de 

valores. Bom exemplo são os esforços profissionais de muitas lojas de tintas e home 

centers quando propagam o uso confiável de tintas. Nos pontos de venda há um esforço 

continuo de transmissão de confiabilidade. 

 

 

 

Os novos processos de comunicação boca a boca, com pessoas se falando muito 

rapidamente traz de forma intrínseca a oportunidade para as marcas de tintas 

humanizar o produto, gerando confiabilidade, desde que tragam significado palpável.  

Importância do novo usuário de tintas 
A evolução do uso de tintas alavancada por valores de novas tecnologias ou a 

transformação desses valores em desempenho e serviços tem, sem dúvida, ajudado o 

crescimento do mercado e incentivando o já usuário de tintas a selecionar suas 

preferências.  Tecnologias inovadoras disruptivas podem também abrir novos mercados 

ou transformar os mercados existentes, na maneira como se apresenta o produto e/ou 

processos. 

O consumo de tintas e revestimentos pela sua natureza de proteção e decoração, atinge 

a muitos e diversos segmentos e, como extensão atinge diversos segmentos e substratos 

diversos. E, estratos sociais. 

Em mercados de economia emergentes a evolução dessas oportunidades em termos de 

consumo litros per capita passa pela inclusão da população no grupo de consumo. É 

estratégico antes analisar e identificar os pontos de tensão que levam as pessoas a não 

decidirem sobre o uso de tintas. Quais são estes clusters e quem são os participantes?  
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Afinal quem mais poderia consumir tintas? 
Para tintas imobiliárias ou de construção, 80% de consumo poderá vir de pequenas 

reformas ou será lastrado na expectativa de novas edificações e novos projetos de 

infraestrutura. Estes drivers são legítimos. Da mesma forma que na repintura a quase a 

totalidade do consumo de tintas está no pequeno reparo e o crescimento do consumo 

de tintas segue o aumento da frota em circulação. Mas o perfil da frota se modificará 

nos próximos anos... 

Acreditamos que ainda se deva questionar: Quem são os excluídos do grupo de consumo 

que poderiam consumir tinta? 

 

“Offering” 
Na remontagem do que podemos oferecer ao consumidor, o driver principal não é cor. 

É preciso democratizar as melhores práticas de posicionamento de marcas e tratamento 

do consumidor de tintas de hoje, com a visão estratégica de competitividade aberta para 

todas as empresas. É preciso alavancar este conceito, respeitando e incentivando as 

fortalezas regionais contribuindo como setor na melhoria do offering para atrair novos 

entrantes, consumidores de tintas. 

O offering pobre, desorganizado e sem qualificação, é o caminho para a destruição de 

demanda. 

 

“Affordability”, regulação e mudança de habito do consumidor 
Assim como muitos materiais de consumo, em especial produtos maduros como tintas, 

requerem uma renovação estrutural inteligente e contínua para acessibilidade 

diferenciada. 
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O setor de tintas compete no processo de decisão de compra com outros segmentos ou 

prioridades. O desafio de aceitação de novos produtos e sistemas normatizados tem que 

ir de encontro aos novos hábitos do consumidor que exige que sejam resolvidas as 

tensões na decisão de compras. O setor de tintas não está encaminhando a resolução 

destas tensões a médio e longo prazo. 

 

O consumo de tintas no Brasil crescerá movido pela evolução econômica com 

crescimento do poder de compra da população (expansão da classe media) e fatores 

específicos setoriais nos segmentos de Tintas Especiais (Performance Coatings).  

As previsões macro econômicas traduzidas ao setor de tintas indicam que o mercado 

total crescerá em media acima de 3,5 % ao ano no próximo quinquênio. 

O mercado de tintas imobiliárias, impulsionada apenas pelo crescimento da classe 

media crescerá de 1,25 MM litros consumidos em 2016 a, no mínimo, 1,45 MM de litros 

no inicio da próxima década, nível de consumo similar ao já atingido em 2013 /2014.  

Às empresas do setor caberá fazer bom uso de suas ferramentas de marketing, de seu 

offering e de seus valores para incrementar seus resultados. 
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