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O mercado de TINTAS ESPECIAIS (Performance Coatings), representa 41% do 

valor total do mercado tintas no Brasil (Figura 1) mostrará um desempenho 

crescente nos próximos anos no Brasil com projeções de volume acima da média 

do desenvolvimento da economia.  

 

                           Figura 1- Segmentação do mercado de tintas no Brasil 2017  

Funcionalidades mais avançadas 

A indústria de tintas hoje tem acesso a materiais de plataformas globais na forma 

de polímeros, aditivos, pigmentos de efeito ou performance e equipamentos para 

processar as tintas.  

O desempenho de funcionalidades mais avançadas das tintas, em seus vários 

segmentos crescerão, agregando valor aos aplicadores, a novos substratos e aos 

novos processos. Estes segmentos terão acesso aos mercados externos com 

oportunidades mais amplas aos produtos industrializados. Os volumes crescerão 



de maneira distinta, mas vigorosa nos próximos cinco anos, em seus vários 

segmentos. 

 

Mercados das Tintas Especiais 

As tintas de Repintura Automotiva seguirão o crescimento continuo e a 

modernização da frota circulante veicular, alimentados pelas produções locais e 

importações.  

O segmento de tintas Automotivas Originais (OEM) estará acompanhando o 

crescimento do mercado produtor automotivo, suportado pelos programas 

agressivos de exportação combinado com a retomada gradual das vendas de 

automóveis no mercado interno. 

As tintas destinadas a cadeia automotiva, no caso de tintas para plásticos e 

autopeças o crescimento vem da própria produção de veículos novos e do mercado 

de reparação.  

O mercado de tintas para veículos especiais tem sido movido nos últimos anos pelo 

mercado agrícola. Nos próximos anos se adicionará a retomada da reposição de 

frotas de ônibus e do mercado de veículos especiais e para construção. Assim este 

segmento mostrará os maiores crescimentos no período. 

A indústria moveleira acompanhará o crescimento do consumo no segmento de 

melhoria das moradias e introdução de novos elementos de construção, reforçada 

pelos esforços de exportação do setor.  

A indústria de manutenção e marítima, após vários anos de adiamento de 

reparações e projetos, retomará um ritmo acelerado em linha com uma retomada 

dos investimentos e, sobretudo compensando uma demanda reprimida.   

As indústrias chamadas de geral, de tintas em pó e de embalagens seguirão um 

crescimento do mercado consumidor em geral. Com um vigor próximo á retomada 

da economia. 

Oportunidade de agregar Valor  

Os crescimentos de volume anual no período mostrarão índices de 3,4 % até 12% 

médio no período 2017- 2022, conforme figura 2. O faturamento das indústrias de 

tintas nestes segmentos atingiu cerca de 1,9 B US$ em 2017 e, poderá atingir 

patamares acima de 3, 1 B US$ em 2022. O que representará 44 % do mercado 

total de tintas no Brasil em 2022. 



Estudos de mercado e da própria RY em sua recente resenha, apresentada nos 

mais recentes Fóruns Paint & Pintura, indicam que esta segmentação pode 

abranger outros substratos não convencionais, expandindo a gama de novos 

revestimentos com o que se convencionou chamar de tintas inteligentes, baseados 

em novos materiais de funcionalidade avançadas, já disponíveis no mercado.  

Muitos destes materiais modificam o processo de fabricação e aplicação dos novos 

revestimentos. 

 

                                Figura 2 – Projeção dos mercados de tintas especiais para 2022 

Tintas Especiais ou Performance Coatings podem representar uma excelente 

oportunidade de agregar valor, mas não deixa de representar a ameaça mais 

importante da indústria de tintas uma vez que passa a competir com produtos 

importados na forma de tintas ou produtos acabados já pintados, pela simples 

impossibilidade de responder as demandas de mercado a tempo e ter acesso as 

oportunidades globais bloqueados.  



Empresas que já tem acesso às tecnologias avançadas e aos contratos de negócios 

globais terão vantagem competitiva sobre as que precisem ainda acessar ao know- 

how de fabricação e aplicação desses novos revestimentos.  

As novas plataformas de materiais funcionais avançados, todavia podem atingir em 

suas diversificadas gradações podem atingir produtos já existentes oferecendo uma 

nova gama de desempenho que poderá satisfazer as novas demandas do 

consumidor final. A indústria tem que revisitar seus processos para ganhos de 

produtividade, redução de custos e expansão da inovação. 
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