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O setor de tintas imobiliárias nestes últimos dez anos teve seu preço médio 

decrescendo quase 10 % em termos de US$. É um fato extremamente 

preocupante em uma indústria que é altamente dependente de insumos 

importados ou precificados em moeda forte. Houve alguma perda de margem por 

não recomposição dos custos, mas houve também uma involução no mix de 

produtos. As tintas de valor final mais baixo cresceram enquanto que as tintas de 

funcionalidades mais definidas perderam participação. As chamadas Tintas 

Premium para alvenaria caíram 31 % em volume entre 2009 e 2018 enquanto que 

as outras tintas cresceram 33 %, em um mercado total que praticamente não 

cresceu no mesmo período. Ou seja, o consumidor na média consumiu mais tintas 

com durabilidade menor e pouca produtividade na aplicação, portanto não teve 

benefícios. Apesar dos numerosos lançamentos de produtos pelas indústrias no 

período, as funcionalidades das novas tintas não transformaram o perfil do 

mercado consumidor. 

Tinta Econômica? 
O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda se utiliza de um marketing 

para tintas baseado em faixas de preços. O marketing baseado em faixas de 

preços dificulta o entendimento de valor e a longo prazo não adiciona à 

confiabilidade da marca. 

A classificação de tintas imobiliárias por categorias de preço foi muito oportuna 

quando instituída pelo setor há quase duas décadas.  Era absolutamente 

necessário se definir o que seria uma tinta aceitável numa época em as pinturas 

para exterior não apresentavam comprovações mínimas de durabilidade e muito 

menos de desempenho em geral. 

A definição de um padrão mínimo de qualidade para uma tinta ser denominada 

como tal, adotou uma nomenclatura pragmática na época: Tinta Econômica. 

Este conceito se expandiu como complicador para o entendimento e diferenciação 

de valor de uma Tinta Standard a nível de usuário qualificado, como o pintor ou o 

usuário em geral. A Tinta Econômica é conceituada pelo usuário como tinta 

“barata” e os outros tipos de tintas caras ou muito caras.   Por ausência de 

conceituação de valores e performance as Tintas Premium seriam as tintas que 

teriam preços altos. 

 

A Jornada do Cliente  
O entendimento da jornada do cliente e suas experiencias de serviço e compras, 

são hoje fator de diferenciação entre empresas que sobreviverão no segmento de 

tintas. >70% decidem suas compras no Ponto de Venda e baseados em marcas e 



valores, mas após exaustivo mecanismo de busca digital. A indústria de tintas está 

cada vez mais entendendo e interagindo com as experiências do cliente. Todavia 

>90% dos consumidores não tem ainda entendimento pleno das funcionalidades e 

valores diferenciais das tintas e serviços. 

Cor não é o driver central de tintas para gerar valor agregado por si só no 

processo de decisão de compra da marca para a pintura doméstica. Hoje uma boa 

parte das marcas diz ter a cor ideal para seu gosto e cada uma delas, a cor do 

ano. A leitura de cores pelos visualizadores com registros algorítmicos já está 

presente no mercado. A inspiração da cor somente, não tem trazido a geração de 

valor ao cliente para que possa decidir sobre a marca.  

Por outro lado, o excesso de informação de funcionalidades e desempenhos, 

muitas vezes conduz à uma credibilidade de marca decrescente por falta de 

consistência. 

 

O Valor do Desempenho 
Um processo acelerado para converter as conceituações das tintas por seu 

desempenho e função, já é foco estratégico das marcas líderes no mercado 

brasileiro. Categorizando seu portifólio em Interiores, Exteriores, Laváveis, 

Duráveis entre outros e, eliminando-se a conceituação de tinta econômica ou 

standard, a apreciação pela marca será fator decisivo para a revitalização de 

mercado. 

Os mercados de países vizinhos na América do Sul já usam as categorias por 

função e valor do desempenho: desde tintas para tetos interiores e até produtos 

com desempenho extra e garantia para muitos anos. As empresas nestes países 

procuram não se associar à imagem de vendedores de tinta econômica ou 

“baratinha”.   

No mercado brasileiro e na linha de consumo, o segmento de madeiras inovou 

com a garantia de durabilidade. Permitiu a mudança de portifólio com produtos 

mais avançados que agregaram valor ao consumidor final. 

A categorização de tintas para alvenaria em econômicas é incompatível com a 

velocidade digital com que evolui o marketing de consumo. Foi um passo 

importante e possível na época. O tempo para atualização do sistema chegou. A 

indústria de tintas é madura e competente para tomar a liderança desta 

atualização, sempre com o foco no respeito ao consumidor e propondo apenas 

mínimos de desempenho sem necessariamente engessar o setor com categorias 

que não mais agregam benéficos ou funcionalidades ao usuário.  

 

Alinhar Valores 
Para o setor em geral a criação de um Fórum de Comunicação com o Mercado 

seria um passo na direção de auto-regulamentação da indústria envolvendo toda a 

cadeia de tintas desde os fornecedores de materiais primas, indústria de tintas e a 

distribuição. O esforço concentrado na definição da comunicação por padrões de 

desempenho evita a guerra semântica. 



Por outro lado, a democratização da informação para o usuário final de forma 

consistente aumenta a confiabilidade das marcas. A cadeia de suprimentos se 

alinha na inovação e valoração das formulações e processos. A distribuição vai ter 

maior foco para vender valor. 

Este seria o caminho do respeito ao consumidor e de uma mudança na estatura 

do setor. 

 

A movimentação do setor no sentido da preservação de valores melhorando 

continuamente o portfólio de produtos e serviços permite identificar novos 

mercados e substratos a serem pintados. Tanto as marcas líderes como as 

marcas regionais vão ser desafiadas a apresentar propostas de valor inovadoras 

se quiserem preservar suas fortalezas.  
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