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A indústria de tintas e revestimentos desfrutou de um período de inovação notável nas 

últimas décadas. Alguns dos principais impulsionadores foram a conversão de tintas à 

base de solvente para água, redução de VOC, remoção de produtos químicos 

preocupantes, o surgimento de tinta e primer em um produto, o surgimento de 

funcionalidades de filme aprimoradas com resistências superiores, popularização dos 

sistemas tintométricos e visualização de cores em projetos de ambientes simulados 

entre muitos.  

A formulação de tintas continua sendo um campo rico em inovação, na medida em que 

os consumidores progridem na sua capacidade de acessar os novos produtos, que 

mudam as regras regulatórias e que novas matérias-primas se tornam disponíveis. Os 

formuladores de tintas continuarão a usar seus conhecimentos e criatividade para 

produzir novos produtos e aprimorar os existentes. 

A RY executou um survey de convergência em diversos fóruns de tecnologia, e 

constatou que 95% dos temas estão focados na Geração de Valor: energia, custos de 

utilização, mobilidade, produtividade, consciência ambiental, aplicações inteligentes e 

conveniência.  

A América do Sul pode adicionar no mercado de tintas cerca de 600 milhões de USD 

até 2025 como oportunidades de geração de valor nas chamadas tintas inteligentes.  

Funcionalidades reativas, ampliadas ou especificas como as tintas antimicróbicas, 

anticorrosivas, anti-incrustantes serão as maiores oportunidades. Aplicações 

Inteligentes se destacam, como os sensores para detectar a necessidade de 

manutenção alertando início de corrosão ou periodicidade de repinturas de pontes e 

viadutos. A geração desta informação permite decisões precisas, redução de custos e 

mitigação de riscos. 

Habilidade de tratar tintas em dimensões nanométricas muda a formulação, a 

aplicação e fabricação e, conceitua definitivamente a fabricação de tintas como 

montadoras de soluções e formulas. 

Os processos digitais, já estão disponíveis para medição e gerenciamento da cor, 

manufatura 4.0 e diagnósticos. Os impactos nos processos de vendas e distribuição 

são claros no e-commerce e na democratização de informações. 

Fato que nos chama atenção: materiais de fontes renováveis sem impacto no meio 

ambiente e que geram combinações de tecnologias. O Brasil neste particular está se 

tornando referência global em muitos desses materiais. 

 

 



 

Fale com o mercado: Comunique-se 
Na indústria química em geral onde se inclui a cadeia de supply chain para tintas 

>70% dos questionamentos são feitos por meios digitais. Mas 90% ainda são 

respondidos com o canal tradicional da força de vendas.  

Impacto da inovação atinge também a comunicação com o mercado tanto para 

propagar e democratizar a informação do valor da proposta como pela cobrança das 

inovações por parte do mercado. 

Para as tintas de consumo, tintas arquitetônicas e repintura automotiva, as 

segmentações individualizadas na população ou no agrupamento de produtos e 

serviços, serão repensadas. Já se foi o tempo que só pesquisas de mercado diretas 

resolviam o que precisávamos de produto. 

Além do foco no pintor, arquiteto, enduser (aplicação no local ou no processo) é 

importante a interação de das experiencias de consumidores tintas e participante do 

processo de decisão pela pintura de sua conveniência. Foco nos Valores e Atitudes 

Coletivas e suas interações valorizadas pela conectividade – mídias sociais e jornada 

do cliente são importantes drivers das decisões. 

 

Entendimento da Jornada do Cliente 
O Brasil em tintas, é conceituado como um país importante numa região emergente 

que veio para ficar. O motor de crescimento é uma classe média crescente que 

continua em progressão de mudança de hábitos e com pleno acesso a informação 

digital global.  

76% da população vive em áreas urbanas segundo IBGE e, em 26% dos municípios. 

A tendência é crescente e, a geração centennials e milennials que acessam os sites 

procura informações que respondam a ansiedades muito claras em pleno exercício de 

mudança dos hábitos de consumo. 

Para tintas, o cenário não seria diferente de outros consumos, os recursos dos 

mecanismos de busca que ajudam a consistência e transparência acessam serviços 



completos. O entendimento da jornada do cliente é 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! 

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

de decisão de compra da marca para pintura domestica. Hoje uma boa parte das 

marcas diz ter a cor ideal para seu gosto e cada uma delas, a cor do ano. A inspiração 

da cor somente, não tem trazido a Geração de Valor ao cliente para que possa decidir 

pela escolha da cor. Todavia não está distante o pleno uso da inteligência artificial a 

nível de ponto de venda. A leitura de cores e visualizadores com registros algorítmicos 

já estão em andamento. Por outro lado, há um excesso de informação de 

funcionalidade e desempenhos, muitas vezes conduzindo a uma credibilidade na 

marca decrescente por falta de consistência e confusão na geração de valor. 

A nova Jornada do Cliente impacta as decisões de compra da classe média, 

especialmente influenciada pela mídia social digital. A resposta rápida, instantânea, 

transparente e estruturada na direção de valor agregado, ocupa o espaço da 

concorrência. Para tintas em particular, alguns drivers da jornada do cliente emergente 

já têm sido endereçados, muitas vezes de maneira dispersa. A conveniência, fatores 

relevantes a saúde, o impacto ambiental e a customização fazem parte do processo 

de decisão de compra.   

O Faça do Seu Jeito é um fato em ascensão no mercado. Este é Faça Você Mesmo, 

mesmo terceirizado, mas como forma de agregar valor ao consumidor e/ou pintor a 

selecionar a pintura como escolha inteligente e confiável! 

 

 

Março 2019 


