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Mais do que a expectativa de um limiar politico para a retomada do crescimento 

as industrias tem que decidir sobre sua competitividade. 

Muito da demanda do usuário de tintas, por mais funcionalidade ou por tintas 

mais inteligentes, faz parte de uma revolução em andamento que chamamos a 

indústria 4.0 posicionado no Abrafati 2017 – Agregando Valor. Esta priorização 

vai requerer articulações institucionais para ganhos de produtividade, otimização 

de custos e estímulos à inovação. 

A defasagem da Industria 
Em 2016 o CNI ouviu 2225 empresas de diferentes setores e detectou o esforço 

da indústria em relação a utilização de tecnologias 4.0, 40% destas empresas 

estão defasadas e, 60% estão mais atualizados. O setor químico está entre os 

mais avançados, porém não necessariamente competitivo globalmente. Os 

levantamentos da RY indicam, contudo, que dentro do setor químico o segmento 

de tintas como um todo, está ainda longe da modernização. Segundo a 

consultoria McKinsey quase 70% dos consumidores estão conectados nas suas 

decisões de compras em contraste ao que pode responder a indústria,  

O avanço da Indústria 4.0 no Brasil em particular na indústria de tintas depende 

do maior conhecimento por parte das empresas acerca dos ganhos da 

digitalização, automação e relacionados. O aumento da produtividade, as 

oportunidades de novos modelos de negócio, a flexibilização e customização da 

produção, a redução do tempo de lançamento de produtos no mercado serão 

parte da decisão. A tecnologia será um meio de aproximar o produto e serviço 

ao consumidor final. 

Nesse descompasso a substituição por produtos importados mais eficientes é 

uma ameaça real, uma vez o consumidor final decidirá muito rapidamente o que 

trará mais valor por seu dinheiro. 

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. 

Neste sentido a integração dos processos de desenvolvimento e de manufatura, 

o uso de simulações virtuais tanto de produto como do processo de produção 

reduz o tempo para um novo produto chegar ao mercado. O resultado é um 

retorno mais rápido das inovações. 

 

 

 



O novo cenário da retomada de Consumo 
A reação observada no mercado de tintas em 2017, após três anos de queda, 

foi liderados pelas exportações do setor automotivo e relacionados, adicionados 

a uma reação do consumo em manutenção predial e continuidade no 

crescimento da reparação automotiva. . Para o ano de 2018 tem se a indicação 

de uma continuidade de reação do consumo, dos setores automotivos e alguns 

setores industriais retomando investimentos. Os anos subsequentes estas 

tendências se solidificam, indicando um aumento continuo do consumo de tintas 

em geral (vide figura). 

 

 
 

Dentro deste cenário a indústria de tintas além da modernização, deverá buscar 

onde e como agregar valor. Seja através de uma proposta de venda mais 

atrativa, seja através de inovação ou novos mercados e ganhos de 

produtividade. O cenário bem explorado proporcionará a retomada de valores de 

retorno sobre investimentos similares aos históricos no setor, ou seja, acima de 

25 %. Trata-se de uma grande oportunidade para muitos, mas também é uma 

séria ameaça aos inertes. 

A busca de novas tecnologias, de inovações, de modernização será um 

ambiente adequado para novas alianças, financeiras ou tecnológicas, que 

poderão até resultar em uma reconcentração no mercado, contrariando a 

tendência observada nos últimos 10 anos.   

 

O recente estudo da RY traz uma visão dos impactos das novas tecnologias 

inteligentes para tintas no mercado brasileiro em segmentos como transportes, 

eletrônicos, materiais de construção, proteção e marítima entre outros que 

demandará uma articulação na cadeia produtiva de pigmentos, aditivos 

performance e resinas multifuncionais. A RY estima possível impacto na ordem 

de mercado de até 400 MMUSD de ganhos ou perda por substituições até  2022. 
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Iniciativas de adequação da mão de obra com estímulos aos centros de 

excelência de tecnologia já existentes no país são uma realidade. Existe estoque 

de tecnologias para tintas e mercados adjacentes que poderão se tornar 

obsoletas se não utilizadas.  
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