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Tintas e revestimentos tem como definição geral um espectro amplo de aplicações 

e como tal, o seu consumo é impulsionado por diversos fatores relacionados aos 

mercados onde são utilizados.   

Todavia existe um fator básico que impacta todos os segmentos de tintas e fornece 

o pano de fundo: é a demanda reprimida do mercado brasileiro. Reformas, novas 

construções, investimentos, reposições, manutenções e outros usos, têm sido 

adiados nestes anos recentes no Brasil. Muitos setores já chegaram ao limite de 

adiamentos e possivelmente passarão ao grupo de novos investimentos para 

sustentação de suas operações.  

Considerando o momento de urgência e importância, as perceptivas e reações com 

reposições são otimistas e, espera-se com brevidade a concretização da retomada 

com investimentos.  

         

Cenários preliminares de 2019 

Em um cenário amplo, a Rácz, Yamaga & Associates conduziram seu modelo para 

avaliação do comportamento dos vários segmentos de mercado. Iniciam se agora 

as definições dos planejamentos de 2019!   

O consumo de Tintas Imobiliárias, é movido pela evolução da classe média e seu 

poder compra. De uma maneira ampla e no médio e longo prazo é o fator 

determinante. A evolução do volume no nível de consumidor final é movida 

principalmente pelas reformas e manutenções prediais e secundariamente por 

construções novas e investimentos. No curto prazo o fator de formação de estoques, 

afeta o volume de tintas imobiliárias fornecidas pelas indústrias á rede de 

distribuição. E nesse caso a expectativa da cadeia de distribuição com vendas 

futuras gera um preenchimento do canal de maneira mais consistente. Ou seja, o 

fator otimismo com a demanda próxima tem uma influência marcante sobre o 

volume nos próximos meses/trimestres. Em seguida, a retomada dos investimentos 

e a continua evolução positiva de vários setores da economia, gerará a esperada 

diminuição estruturada do desemprego, que reforçará o poder de consumo, gerando 

o círculo virtuoso. Na tabela, a previsão de crescimento de volume, para o mercado 

de Tintas Imobiliárias para 2019 é de 3, 2 %. 

 

O mercado de Repintura Automotiva tem sido um mercado resiliente. O fator que o 

move é crescimento continuo da frota automotiva brasileira. Mesmo em anos de 



redução de venda de veículos novos, a frota aumenta, pois, a retirada de veículos 

antigos de circulação é continuamente muito inferior à entrada de veículos novos.  

O mercado de Tintas Automotivas Originais (OEM) é diretamente e linearmente 

afetado pelo volume de produção de novos veículos. Já em 2017 a produção de 

veículos reagiu, com a retomada de exportações, em seguida, neste ano de 2018, 

o mercado interno de venda de veículos novos retomou um crescimento mais 

acentuado após anos de volumes reduzidos. Para o próximo ano a venda de 

veículos novos, leves e pesados, continuará em um crescimento acelerado devido 

ainda a demanda reprimida, mas também com a retomada nos investimentos.  

Já o mercado de Tintas Industriais, que soma vários segmentos muito importantes, 

tem seu crescimento retomado desde 2017, conforme nosso artigo publicado em 

novembro 2018 nesta revista. Um fator que influenciou segmento de Autopeças foi 

próprio aumento de produção de automóveis novos e o continuo crescimento do 

mercado de reposição. Já o segmento de Veículos Especiais - maquinas agrícolas, 

ônibus, veículos de construção, etc., já foi beneficiado pelos fatores diretos óbvios 

e a expectativa que, pelos mesmos motivos, continuem a ter um crescimento 

estruturado.  

O segmento de Tintas de Manutenção e Marítima será afetado pela retomada de 

manutenções, reformas e investimentos adiados nos últimos anos, além do impacto 

da retomada dos investimentos na área do petróleo/petroquímica.  

Os segmentos de Tintas para Madeira, Embalagens, Indústria Geral e Tintas em pó, 

serão muito beneficiados em graus diferentes, pelas retomadas de investimentos, 

aumento de consumo em geral gerado primariamente pela redução do desemprego 

e fortalecimento da classe média.  

 

                                                      Tabela: Mercado de tintas do Brasil  

 

2017 2018 (E) 2019 (P) 2018/2017 2019/2018

MML MML MML % %

IMOBILIARIA 1277 1291 1331 1,1% 3,2%

REPINTURA 83 86 90,4 3,6% 4,6%

AUTO OEM 39 44 48,3 12,5% 10,0%

INDUSTRIA 284 295 311 4,0% 5,1%

TOTAL 1683 1717 1781 2,0% 3,7%
RY-NOV 2018



Quando se considera os vários segmentos e subsegmentos do mercado de tintas 

com seus fatores específicos, um crescimento de 3,7 % no mercado de tintas para 

2019 não parece ser otimista. Todavia o patamar de volumes poderá ser modificado 

ainda no 1º. trimestre de 2019. A tabela resume os volumes de tintas a serem 

fornecidos pela indústria ao mercado.  

A Produtividade e a Inovação 

Para todos os segmentos, os novos patamares de volume da retomada irão 

requerer não somente a resposta à demanda pela ocupação da capacidade, mas 

também uma revisão dos programas de produtividade. A indústria de tintas no Brasil 

neste período recessivo e em toda extensão da cadeia teve que se preparar para 

as novas demandas do consumidor final trazendo soluções e competitividade.  

As inovações dos canais de distribuições e novas tecnologias deverão garantir os 

mercados domésticos e o posicionamento em mercados externos, onde 

competiremos em patamares mais globalizados. Por outro lado, a retomada do 

mercado nas dimensões do mercado brasileiro, não deixa de ser um atrativo para 

novos entrantes mais competitivos. 
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