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No recente, muito bem sucedido, Congresso Internacional de Tintas e 
Exposição organizado pela ABRAFATI em São Paulo no início de outubro, se 
observou uma retomada de um otimismo realista entre os participantes, 
palestrantes e visitantes com relação à retomada do crescimento sustentado do 
mercado de tintas no Brasil. 
Dentro da expectativa de retomada econômica se observa que a indústria de 
tintas e a cadeia de suprimentos têm debatido além do cenário econômico, as 
alternativas dos caminhos do valor agregado e dos processos de inovação, 
com o objetivo de tornar a indústria mais competitiva. 
 
Dentro deste ambiente de otimismo realista, a Rácz, Yamaga & Associates 
estará no próximo China Coat 2019 (Novembro 18-19-20) e a convite de sua 
organização estaremos desenvolvendo o tema BRAZILIAN COATINGS 
MARKET – TRENDS & OPPORTUNITIES. A apresentação discute o impacto 
das recentes mudanças no ambiente político econômico e seu impacto no 
mercado da indústria de tintas.  Também analisa a relação competitiva entre as 
empresas globais, multinacionais regionais e locais, as oportunidades nas 
áreas de tecnologia e as modificações no supply chain na América do Sul, 
particularmente no Brasil. 
Entre os dados e gráficos apresentados nesse estudo, destacamos na figura 1  
as projeções do mercado de tintas Brasileiro para 2030, quando a indústria de 
tintas do Brasil atingira um faturamento acima de US$ 10 Bilhões. 
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                                                   Figura 1- Projeções do Mercado Tintas Brasileiro 

 

Valor do supply chain de 2,4 BL$USD em 2018, deverá 
ultrapassar os 5,0 BL $USD em 2030  

 

 

 

Figura 2 – Breakdown do consumo de matérias primas em Tintas (2018) 

A RY conduziu recentemente  um survey de convergência das inovações em 
tintas e revestimentos no Brasil com o propósito de identificar tendências e 
oportunidades : 95% dos temas estão focados na Geração de Valor 
Sustentável.  

80% das novas oportunidades em tintas e revestimentos estarão nos 
segmentos de elementos de construção, transportes e anticorrosivos 
relacionado com recuperação de infraestrutura e novos investimentos.  São as 
tintas com mais funcionalidade em menos camadas, mas que se apresentam 
com alta durabilidade e baixo custo de manutenção e suas aplicações 
inteligentes. Os materiais são cada vez mais de fontes renováveis, sem 
impacto ao meio ambiente e também em uma ampla combinação de 
tecnologias. 

Macro drivers como a mobilidade e urbanização da população já influenciam a 
direção das inovações.  O uso comunitário de equipamentos de transportes e 
veículos já trazem para tintas, desafios para servir o mercado com as 
propriedades autolimpantes, microbiocidas e antirisco. Aplicações inteligentes 
trazem os sensores para detectar a necessidade de manutenção alertando 
início de corrosão ou a periodicidade de pinturas, por exemplo, em pontes e 
viadutos. 



A habilidade de operar as tecnologias de tintas em dimensões nanométricas 
muda a formulação, aplicação e fabricação de tintas. Modifica também as 
organizações técnicas no desenvolvimento e acesso ao conhecimento. 

 

Transformação Digital 

A transformação digital em tintas na medição e gerenciamento da cor, 
sensores, manufatura e formulação modificam a gestão de pesquisa e 
desenvolvimento na interação com o mercado, acesso ao conhecimento e 
formação de alianças estratégicas de cooperação. Modifica principalmente o 
relacionamento com a cadeia de fornecimento através de suas plataformas 
digitais de materiais, formulações e soluções em revestimentos. 

A indústria de tintas no Brasil já interage com sistemas digitais convencionais 
administrativo e piso de fábrica, disponíveis para variadas industrias. Se de um 
lado o banco de dados operacionais já indicam: lucro, os clientes com melhores 
margens, onde comprar, o custo da matéria prima e outros dados para definir 
as estratégias de negócio; por outro lado, o mercado de tintas no Brasil 
aprende muito rapidamente em toda extensão da cadeia, desde as matérias 
primas até o ponto de vendas, como interagir inteligentemente com a 
experiencia do cliente. O gerenciamento de decisões suportados por banco de 
dados da jornada de pintura, permite entender quando podemos perder um 
cliente. A conversão digital mais abrangente de tintas ainda é lenta, mas pode 
chegar a 40% nesta indústria em menos de 5 anos. É a transformação digital 
da produção ao ponto de venda... 

Nesse ambiente de crescimento sustentado e com melhora do valor agregado, 
projetados para a próxima década, o ambiente competitivo na indústria tende a 
se modificar. Depois de se observar na ultima década o crescimento de 
empresas médias e focadas em detrimento das empresas globais, poderemos 
observar uma tendência a consolidações, parcerias comercias e tecnológicas e 
até novos entrantes. O mercado está voltando a ser muito atrativo com taxas 
de retorno sobre investimento elevadas e com baixo risco, como o Mercado de 
Tintas Brasileiro.  
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