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Tintas e Revestimentos pela sua natureza estão presentes em diversos substratos servindo 

inúmeros segmentos em regiões igualmente diversas com graus de crescimento ou retração 

muito particulares dos subsegmentos. Os volumes totais projetados pela indústria de tintas 

indicam que os patamares de volume de 2013 serão retomados somente em 2021, todavia 

com perfil de valor agregado influenciado pelas prioridades da retomada de investimentos e 

mudança de habito do consumidor. 

Novas premissas 

Historicamente devido a esta complexidade são aceitas percepções de que este segmento 

cresce ou retrai ficando 1% acima do PIB. Todavia esta mesma complexidade tem indicado ao 

longo do tempo, crescimentos distintos dessa regra generalizada. 

Uma nova modelagem mais acurada revisita parâmetros da evolução deste mercado dentro de 

nova perspectiva, influenciada e atrelada ao novo perfil econômico do país, seus consumos, 

assimetria de estoques e demanda. Isto não é um privilégio do planejamento estratégico de 

tintas, mas uma demanda da leitura dos mercados de consumo de boa parte da economia. 

A procura de produtividade preservando os valores das marcas regionais alterou a geografia 

tradicional dos mercados devido a vantagens competitivas de custos de materiais, escala e 

distribuição. As explorações dos mercados adjacentes sejam locais ou fora do país, através de 

exportações diretas ou indiretas trouxeram parâmetros adicionais ao processo de 

planejamento. 

A resultante observada particularmente nos últimos anos é o avanço de empresas medias 

transcontinentais, o recuo das empresas globais e encolhimento de micro industrias de tintas. 

Muito desse novo perfil ocorre por modificação na competitividade nos mercados domésticos 

com expansão de mercados novos. 

 

Uma análise das projeções do mercado de tintas 

Em linhas gerais os estudos de mercado para condições evolutivas se baseiam em 

segmentação clássicas como construção, automotiva, manutenção, repintura, transporte, 

madeira, marítima e outros. Complementam se a elas as sub-segmentações relacionadas às 

tecnologias envolvidas. 

 

A RY em seu modelo econométrico desenvolve aqui uma análise das projeções que a indústria 

de tintas tem oferecido alinhando à evolução dos fundamentos macroeconômicos e 

percepções de outros setores da cadeia de fornecimento de materiais para tintas. 

 

O grau de investimento e o tempo da recuperação são as variáveis críticas, pois a retomada 

dos volumes de tintas depende do vigor estratégico dos investimentos em tintas seja pelo 

ganho de produtividade e procura de novos mercados seja pela infusão de novas tecnologias 

ou criação de novas alianças estratégicas de negócios que requeiram investimentos 

localizados.  

 



 
 

Figura 1 Projeções da Industria de Tintas por macro segmento  

 

A economia externa não parou e se prepara para novos ciclos como mudança do perfil de 

consumo da economia chinesa e americana e pode representar uma oportunidade para a 

indústria de tintas no Brasil e na América do Sul em especial as ligadas à recuperação das 

commodities. As oportunidades do agronegócio ou a retomada dos segmentos automotivos 

são insuficientes para acelerar a retomada da indústria de tintas. A procura estratégica de 

mercados adjacentes de oportunidades nesse cenário é fundamental para a diferenciação 

competitiva das indústrias de tintas. 

Segundo a indústria de tintas, o mercado total de tintas no Brasil deverá crescer entre 3 e 4% 

ao ano nos próximos 5 anos, onde as tintas qualificadas como performance coatings trazem 

projeções mais acentuadas ao nível de 5 % aa. Todavia o volume total do setor de cerca de 1,6 

bilhões de litros atingirá o nível de 1,9 bilhões de litros em 2021, patamar similar ao de 2013. 

Isto indica uma necessidade de racionalização da capacidade instalada e novo portfólio de 

produtos para justificar o retorno dos investimentos. As projeções para os próximos anos 

apresentam uma faixa de variação devido ao grau de variabilidade do ritmo da retomada da 

construção civil e, sobretudo ao nível de investimentos em reformas e na manutenção predial 

nestes anos. 

 O mercado de tintas imobiliárias, responsável por quase 80 % do volume de tintas consumidos 

no país, apresenta uma demanda reprimida, em vista de sucessivo adiantamento de reformas 

e manutenções e pela queda da construção civil nova. O impacto de uma retomada um pouco 

mais forte, que levaria o consumo de tintas imobiliárias per capita a níveis de cinco anos atrás, 

implicaria em um crescimento do setor de quase 4 % ao ano até 2021 (Figura 1). Mesmo no 

caso de projeções conservadoras do consumo per capita, o impacto no crescimento do volume 

de consumo de tintas imobiliárias seria acima de 2 % ao ano. (Figura 1) 

 

 



 

 

  
Figura 2 Projeções do mercado  

Conforme comentado acima as chamadas tintas de performance já apresentam uma tendência 

de retomada do crescimento, refletindo no volume total de tintas com incremento entre 3 e 

4,2 % ao ano até 2021 (Figura 2). Como consequência o faturamento total de setor de tintas no 

Brasil ultrapassará o nível de 6,0 Bilhões de US$ em 2021.  

As projeções da indústria de tintas refletem basicamente a retomada gradual do consumo 

geral seja pela reposição de estoques para manutenção de bens seja para a sustentação de 

novos projetos em segmentos diversos. Espera-se que o investimento em infraestrutura 

apresente tempo de indução maior, mas com uma aceleração mais acentuada na segunda 

parte do período. 

A repintura automotiva se destaca como um segmento resiliente as oscilações da economia 

através da renovação de sistemas e ações na distribuição.  

Os segmentos relacionados à indústria automobilística sejam autopeças e outros relacionados 

irão se apresentar como oportunidades de utilização de capacidade e know-how já instalados, 

mas irão requerer atualização e inovação para as plataformas de exportação. 

 



 

Figura 3 Crescimentos Anuais por Segmentos 

Os segmentos de infraestrutura focam na área de construção, energia, mobilidade, petróleo 

entre outros, trazem intrinsicamente a utilização de portfólio existente e também 

oportunidades para maior valor agregado em tecnologias de alto desempenho para 

manutenção, renovação de frotas de veículos leves ou transportes, maquinários entre outros. 

Trazem uma oportunidade para sistemas economicamente sustentáveis de acabamentos e 

preservação de substratos. As tintas performance coatings serão um mercado de 2,7 bilhões 

de dólares representando 41% do mercado total de tintas em 2021. (Figura 3) 
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