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Podemos definir os últimos dois 

anos em meio à pandemia de Covid-19 

como um período confuso, mas tam-

bém de transformação. A vida precisou 

ser reinventada e os impactos da pande-

mia chegaram de forma diferente para 

cada um de nós. Passou a ser uma refle-

xão diária sobre a vida e a importância 

que ela tem.

O ano de 2022 poderá ser o primeiro 

com um mínimo de normalidade desde 

o início da pandemia, em março de 2020 

e quem sabe trazer de volta parte da 

vida que conhecíamos em 2019, porém 

mantendo toda a rotina de cuidados que 

aprendemos nestes dois últimos anos.

Com as mudanças provocadas pela 

pandemia, o mercado de tintas tam-

bém tem passado por transformações. 

A busca pela profissionalização duran-

te este período, diante de uma carên-

cia de profissionais bem-preparados, foi 

fundamental e, da mesma forma, os que 

já são profissionais qualificados preci-

saram se atualizar para permanecerem 

ativos no mercado e manter seus clien-

tes já conquistados e também acom-

panhar a evolução tecnológica das tin-

tas. Investir no conhecimento e no pró-

prio negócio pode gerar grandes lucros! 

O Coronavírus impactou a forma de se 

trabalhar, e contribui para a demanda 

na busca por qualificação profissional, 

o que vem gerando grandes benefícios 

aos profissionais da pintura, às revendas 

de tintas e à indústria de tintas no geral.

As tintas passaram a ser objeto de 

desejo durante estes dois anos de con-

finamento. Destacamos dois segmen-

tos de tintas dentro do mercado que são 

fundamentais na construção civil e im-

pactam positivamente na vida das pes-

soas. Um destes segmentos é o de Tex-

turas que, além de dar sofisticação aos 

ambientes, é um produto capaz de cor-

rigir pequenas imperfeições da superfí-

cie e repelir água, oferecendo maior pro-

teção e durabilidade. Confira as indica-

ções de produtos nesta matéria!

Outro importante segmento den-

tro do mercado de tintas que retrata-

mos nesta edição é o de Tinta Spray. An-

tes vista como uma tinta para artesanato 

ou para grafiti, ela mudou de patamar no 

setor de tintas e se tornou uma alterna-

tiva prática e rápida para pintar ou reno-

var superfícies, sendo usada, inclusive, no 

segmento imobiliário, automotivo, indus-

trial e na construção civil. Veja os produ-

tos disponíveis nas principais revendas 

do mercado brasileiro na reportagem!

Nos últimos meses do ano passado, 

chegaram novidades e notícias sobre o 

mercado que vamos lhe contar. A Brasi-

lux lançou um verniz com triplo filtro so-

lar de extrema resistência ao intemperis-

mo. A Iquine lançou produto com diver-

sas opções de cores para gesso e dry      wall. 

A WEG desenvolveu uma linha de reves-

timentos nanoestruturados em parceria 

com as Empresas Randon. Confira!

Divulgamos os ganhadores da 27ª edi-

ção do Prêmio Artesp e ainda a mudança 

de nome da entidade para ABRART, com 

representatividade em todo o território 

nacional. Contamos um pouco da histó-

ria da Tintas Palmares que completa 40 

anos de atuação no mercado de tintas. 

A Equipe Farben brilha em Interlagos, 

au  tódromo localizado na cidade de São 

Paulo (SP), com três títulos conquista-

dos na Porsche Cup. E, também, sobre 

o lançamento do livro comemorativo de 

80 anos de história do Sitivesp. Parabe-

nizamos a todos pela trajetória e pelas 

conquistas!

Trazemos a você as premiações de 

pintores e pintoras. O leitor conhecerá a 

Pintora Profissional ganhadora do TODA 

MULHER É UM DESTAQUE! O Pintor do 

Mês e o Pintor Destaque do MBPM, o 

pintor destaque do Grupo Pintores do 

Sul, e o pintor ganhador do QIPP – Quem 

Indicada Pintor Profissional. O Jornal do 

Pintor foi escolhido para exaltar com ex-

clusividade a trajetória destes ganha-

dores. Parabéns a todos pelo reconhe-

cimento do trabalho de vocês! Além de 

histórias e dicas de pintores, temos os 

pintores que são colunistas do Jornal do 

Pintor. Acompanhe!

Ótimo início de ano para todos com 

saúde e esperanças renovadas! 
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A BUSCA PELA PROFISSIONALIzAÇÃO

› › lançamento ‹ ‹

Tintas Iquine lança produto com diversas opções de cores 
para o gesso e drywall 
empresa apresenta o Sela & Pinta como um produto que possui uma fórmula 2 em 1 
e dá aos consumidores e pintores a possibilidade de personalizar a cor na máquina iCores

A Tintas Iquine lançou no final de 2021 

o Sela & Pinta para gesso e drywall com 

a opção de mais de 580 cores, pelo siste-

ma ICores. Com a novidade, o consumidor 

paga a mesma oferta da cor branca, co-

nhecida por ser mais em conta.

A empresa divulgou que o novo produ-

to é à base de água, atendendo ao compro-

misso de redução do impacto ambiental, 

possui a eficiência da fórmula 2 em 1, agin-

do como selador na correção de imperfei-

ções em superfícies e também como tinta 

de acabamento, proporcionando uma alta 

performance com o menor custo e menor 

tempo de serviço. Além disso, no acaba-

mento fosco, ele disfarça pequenas imper-

feições da superfície, possui secagem rá-

pida, baixo índice de respingamento, facili-

dade de aplicação e contém aditivos anti-

mofo e bactericida para aumentar a dura-

bilidade da pintura.

O Sela & Pinta para gesso e drywall já 

está disponível nos principais varejos de 

materiais de construção e tintas.
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› › premiação ‹ ‹

Artesp realiza a 27ª edição do seu tradicional prêmio e anuncia novidades
Associação dos revendedores de Tintas reuniu os principais fabricantes do setor de tintas para divulgar 
as marcas premiadas em sua pesquisa e anunciou que, a partir deste ano, será ABrArT – Associação 
Brasileira dos revendedores de Tintas, com representatividade em todo o território nacional

O tradicional prêmio Artesp reuniu, em 

meados de dezembro, os principais fabrican-

tes do setor de tintas em um evento híbrido. 

Seguindo as restrições impostas pela pande-

mia do Covid-19, a festa recebeu 200 convi-

dados, no Espaço Villa Bisutti, em São Paulo, 

e contou também com transmissão simul-

tânea pelo canal da Associação no Youtu-

be. O Jornal do Pintor esteve presente e pôde 

acompanhar a premiação, que foi regada a 

reencontros entre profissionais e amigos do 

setor. “Conseguir realizar um evento híbrido 

é o sinal de que estamos no caminho certo 

para voltarmos ao normal”, comemorou Je-

anderson Ricardo Santaguita, presidente da 

Associação. Salvador Nascimento, diretor de 

Operações, também celebrou a realização 

da premiação. “É muito bom poder estar per-

to de algumas pessoas, olhar nos olhos delas 

e ver a felicidade ao receber o troféu”.

Além da premiação, o evento se tornou 

palco para o anúncio da principal novidade 

para 2022: a Artesp agora é ABRART – Asso-

ciação Brasileira dos Revendedores de Tin-

tas, com representatividade em todo o ter-

ritório nacional.

Linha Imobiliária

Principal Marca Comercializada 

Vencedor: AkzoNobel

2º lugar: BASF

Melhor Produto – Tinta em Spray

Vencedor: Sherwin-Williams

2º lugar: Tekbond

Melhor Produto – Tinta Esmalte

Vencedor: BASF

2º lugar: AkzoNobel

Melhor Produto – Tinta Piso

Vencedor: BASF

2º lugar: AkzoNobel

Melhor Produto – Tinta Econômica

Vencedor: AkzoNobel

2º lugar: BASF

Melhor Produto – Tinta Standard

Vencedor: BASF

2º lugar: Sherwin-Williams e Eucatex 

Melhor Produto – Tinta Premium

Vencedor: BASF

2º lugar: AkzoNobel

Melhor Produto – Tinta Super Premium

Vencedor: Sherwin-Williams

2º lugar: Lukscolor

Melhor Produto – Textura

Vencedor: BASF

2º lugar: AkzoNobel

Melhor Produto – Efeitos Especiais

Vencedor: AkzoNobel

2º lugar: BASF

Melhor Trade Marketing – Linha Imobiliária

Vencedor: AkzoNobel

2º lugar: BASF

Melhor Produto – Equipamento 

Tintométrico Imobiliário

Vencedor: Corob

2º lugar: Fluid Management

Linha Automotiva 

Melhor Produto – Complementos Automotivos

Vencedor: Maxi Rubber

2º lugar: Sherwin-Williams – Automotive Finishes

Melhor Produto – Sistema Tintométrico Automotivo

Vencedor: Sherwin-Williams – Automotive Finishes

2º lugar: Skylack

Melhor Produto produto – Tinta pronta  

Vencedor: Sherwin-Williams – Automotive Finishes

2º lugar: Anjo

Melhor Assistência Técnica 

Vencedor: Sherwin-Williams – Automotive Finishes

2º lugar: Skylack

Melhor Trade Marketing 

Vencedor: Sherwin-Williams – Automotive Finishes

2º lugar: Anjo

Melhor Produto – Pistola para pintura automotiva

Vencedor: Wimpel

2º lugar: Arprex

Linha Madeira 

Melhor Produto para Madeira – Stain

Vencedor: Montana

2º lugar: AkzoNobel

Melhor Produto para Madeira – Cupinicida

Vencedor: Montana

2º lugar: Sayerlack e Jimo

Melhor Produto para Madeira – Verniz

Vencedor: AkzoNobel

2º lugar: BASF

Melhor Trade Marketing – Linha Madeira

Vencedor: AkzoNobel

2º lugar: Montana

Outras categorias 

Melhor Produto – Tinta hospitalar

Vencedor: Sherwin-Williams

2º lugar: Maza

Melhor Produto

Software para Gestão de Lojas de Tintas

Vencedor: SHX

2º lugar: Citel

Melhor Produto – Ferramentas para pintura 

Vencedor: Atlas

2ºlugar: Tigre

Melhor Produto – Máquinas Airless

Vencedor: Vonder

2º lugar: Nauber

Melhor Produto – Fitas adesivas

Vencedor: Adere

2º lugar: Adelbras

Melhor Produto – Lixas e Abrasivos

Vencedor: Norton

2º lugar: 3M

Melhor Produto – Tinta Epóxi

Vencedor: BASF

2º lugar: Maza

Melhor Produto – Tinta Demarcação Viária

Vencedor: Maza

2º lugar: Indutil

Melhor Produto – Embalagens para Tintas

Vencedor: Brasilata

2º lugar: Companhia Metalgraphica Paulista (CMP)

Linha Madeira 

Profissional do Ano

Vendedor / Representante 

Vencedor: Marcela Matos – Sayerlack

2º lugar:  Eusebio Vieira da Silva – AkzoNobel

Profissional do Ano – Supervisor / Gerente / Diretor 

Vencedor: Gabriel Blochtein Burd – AkzoNobel

2º lugar: Marcelo Freitas Ferrarese – BASF

Linha Automotiva 

Profissional do Ano

Vendedor / Representante

Vencedor: Denise M. Braggiato – Skylack 

2º lugar: Silvio Almeida – Skylack

Profissional do Ano – Supervisor / Gerente / Diretor 

Vencedor: André Simões – Sherwin-Williams Lazzuril

2º lugar:  Adilson Faria – Maxi Rubber

Linha Imobiliária 

Profissional do Ano

 Vendedor / Representante 

Vencedor: Mário Henrique Coelho Melo

 Sherwin-Williams

2º lugar: Thomaz Barreto Filho – Irajá

Profissional do Ano – Supervisor / Gerente / Diretor 

Vencedor: André Luiz Cordeiro Vaz – AkzoNobel

2º lugar: Gabriel Blochtein Burd – AkzoNobel

Melhor Equipe Nacional de Vendas: 

Linha Imobiliária

Vencedor: Sherwin-Williams

2º lugar: Eucatex

Linha Madeira

Vencedor: Sayerlack 

2º lugar: AkzoNobel 

Linha Automotiva 

Vencedor: Skylack

2º lugar: Brazilian

ConheçA oS venCedoreS dA 27ª edição do Prêmio ArTeSP 
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Salvador Nascimento, diretor de Operações

Jeanderson Ricardo Santaguita, presidente da 
Associação
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› › publicação ‹ ‹

Sitivesp lança livro comemorativo dos seus 80 anos de história
Publicação resume os principais momentos da atuação desde 1941 e mostra para onde a indústria de tintas e vernizes está caminhando

O livro Sitivesp: 80 anos de realizações e conquistas é um 

dos destaques das comemorações das oito décadas de atua-

ção completadas pelo Sindicato da Indústria de Tintas e Ver-

nizes do Estado de São Paulo (Sitivesp). Lançado no dia 03 de 

dezembro, durante o jantar de celebração dos 80 anos, ele 

foi produzido ao longo do ano, em um processo que envolveu 

pesquisa de imagens e informações, seleção de colaborado-

res, obtenção de depoimentos, criação de um projeto gráfico 

e de uma capa atraentes, sem contar todas as tratativas refe-

rentes à busca de patrocínio para viabilizar esse projeto.

O resultado foi um livro sofisticado do ponto de vista vi-

sual, com utilização de modernos recursos e muita cor, e cujo 

conteúdo tem muito valor para quem quer saber mais sobre 

o passado, presente e futuro da indústria de tintas. São 180 

páginas e, entre elas, está registrada na página 26 a criação 

da Revista Tintas & Vernizes, publicação editada pela Morrell 

Editora (a mesma editora responsável pelo Jornal do Pintor) e 

que era órgão oficial do Sitivesp em 1959. Por conta disso, o li-

vro registra também um depoimento da diretora executiva da 

Morrell Editora, Francely Morrell, na página 136. 

Do ponto de vista editorial, o projeto é extremamente 

criativo e diferenciado. Em lugar de um relato cronológico 

da história dos 80 anos – como é normal em publicações 

do gênero –, o livro conta com textos de oito personalida-

des de grande relevância para o Sindicato e o setor. Come-

ça por um Prefácio de Douver Martinho, presidente do Siti-

vesp, destacando o grande feito que é chegar a 80 anos e 

explicando o papel de referência que o livro passa a ter. Na 

sequência, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, relata os de-

safios trazidos pela pandemia de Covid-19. Antonio Carlos 

de Oliveira e Paulo Cesar Abrantes de Aguiar, respectiva-

mente diretor-executivo e presidente-executivo do Sitivesp, 

tratam dos grandes momentos da história do Sindicato, co-

meçando com uma linha do tempo e descrevendo em mais 

detalhes os últimos anos. Já Daniel Geiger Campos, presi-

dente da AkzoNobel para a América do Sul, escreve sobre 

sustentabilidade, destacando o papel das tintas e o amplo 

leque de ações já conduzidas pelo setor, além de comentar 

os desafios do futuro. Por sua vez, Freddy Carrillo, presiden-

te da Sherwin-Williams no Brasil, analisa o mercado de tin-

tas no Brasil, iniciando com dados históricos até chegar ao 

momento atual, em relação ao qual apresenta um retrato 

bastante completo.  O texto seguinte é de Marcos Allemann, 

vice-presidente de Tintas Decorativas da BASF, que aborda 

especialmente a tecnologia e a inovação, assim como as 

tendências (como ESG e digitalização) que devem ser con-

sideradas para o futuro do setor. Finalmente, Paula Csillag, 

presidente da Associação ProCor, explica as tendências de 

cores utilizados ao longo dos anos na decoração imobiliária.

O conteúdo do livro abrange também 19 depoimentos de 

lideranças do setor e de áreas com as quais se relaciona, as-

sim como a relação de todas as diretorias do Sitivesp ao lon-

go do tempo e uma galeria de fotos dos seus presidentes. Ao 

final, há ainda uma ficha técnica de todas as empresas que 

contribuíram para viabilizar a publicação.

Como diz Douver Martinho no Prefácio, o livro “mantém 

a memória do que já fizemos e descortina os horizontes do 

nosso itinerário futuro. Esperamos que o rico conteúdo que 

reunimos sirva como inspiração para novas realizações e 

como referência para quem deseja saber mais sobre o nos-

so setor e os importantes papéis que desempenha”.

O livro pode ser acessado no site do Sitivesp: www.siti-

vesp.org.br/livro-sitivesp-80-anos/

› › inovação ‹ ‹

WEG Tintas desenvolve linha de revestimentos 
nanoestruturados em parceria com as Empresas Randon
mais sustentável, mais resistente à corrosão e com melhor performance de brilho e cor, a linha 
new Tech chega ao mercado isenta de solventes, à base d’água e de nanopartículas

Com o foco em sustentabilidade e ino-

vação tecnológica, a WEG Tintas, unidade do 

Grupo WEG, em parceria com a NIONE, uni-

dade das Empresas Randon voltada à pes-

quisa, produção e aplicação de nanotecno-

logia, acaba de lançar uma linha de revesti-

mentos protetivos à base de nanopartículas. 

A nova linha, denominada de New Tech, é re-

sultado de um intenso trabalho de pesquisa 

e desenvolvimento entre a WEG e a NIONE 

na busca por uma solução sustentável, mais 

resistente à corrosão e com melhor perfor-

mance de brilho e cor.

Isenta de solventes, com secagem rá-

pida, à base d’água e nanopartículas, a nova 

linha monocomponente combina resinas 

acrílicas especiais e tem como uma das 

principais nanopartículas o Nióbio, em uma 

pré-mistura que é fornecido pela NIONE.

A nova tecnologia New Tech será incor-

porada em linhas de discos de freio da Fre-

max, uma das unidades fabricantes de auto-

peças das Empresas Randon. Segundo Rei-

naldo Richter, diretor superintendente da 

WEG Tintas, a combinação de nanomateriais 

em novos polímeros tem permitido que re-

vestimentos com desempenho muito supe-

rior ocupem o lugar das tintas convencionais. 

“A busca dos clientes por produtos que per-

mitam mais produtividade tem impulsiona-

do nossos esforços no desenvolvimento tec-

nológico. Os novos tempos exigem produtos 

mais sustentáveis, eficientes e duráveis, que 

auxiliem os diferentes setores industriais a 

atender as políticas de ESG”, explica Richter.

Nos últimos anos, a WEG investiu R$ 12,5 

milhões em pesquisas e na aquisição de 

equipamentos para a fabricação de tecno-

logias nanoestruturadas. Para as Empresas 

Randon, a parceria com o Grupo WEG poten-

cializa os ganhos obtidos por meio do tra-

balho de pesquisa e desenvolvimento cien-

tífico, realizado de forma conjunta entre as 

companhias. “A produção de nanopartículas 

de Nióbio em larga escala é uma inovação no 

mercado mundial, com potencial de abrir no-

vas oportunidades para diferentes setores 

industriais e que nos motiva a seguir apos-

tando nesse trabalho disruptivo, que combi-

na ciência e métodos produtivos amigáveis 

ao meio ambiente, contribuindo para um pro-

cesso sustentável”, ressalta o diretor da NIO-

NE, César Ferreira.
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EFEITOS TExTURIzADOS UNEM BELEzA COM PROTEÇÃO
o papel das texturas em dar um toque de sofisticação aos ambientes é bastante conhecido, mas 
o produto vai além disso, pois é uma solução que também é capaz de corrigir pequenas imperfeições 
da superfície e repelir a água, oferecendo maior proteção e durabilidade

Por Gabriela Lozasso

A personalização dos acabamentos e 

efeitos na pintura com o uso das texturas 

harmonizam, protegem e embelezam os 

ambientes. E como afirma Alessandra Soa  

res, do depto de marketing da Maza, são 

produtos que nunca saem de moda e pro-

porcionam uma grande variedade de efei-

tos. Gláuria Soares, supervisora de marke-

ting da Argalit/Tintas Elit, lembra que os 

efeitos texturizados são  ótima alternati-

va para decoração de ambientes e ganham 

muito espaço nas obras. “Sua versatilidade 

de aplicação traz economia, rapidez na exe-

cução da obra e disfarça imperfeições”, co-

menta Gláuria. Cleverson José Salasar, ges-

tor industrial e de pesquisa e desenvolvi-

mento da Ciacollor, reitera a opinião de que 

são produtos que valorizam o ambiente, 

proporcionam uma boa proteção ao subs-

trato e tem fácil manutenção. “Além disso, 

estes produtos podem apresentar variações 

na forma de se apresentarem, dependendo 

de como o aplicador fizer o desenho, o que 

demonstra também a boa versatilidade”.

Marcos Pelegrini, do departamento de 

pesquisa e desenvolvimento da Brasilux, 

considera as texturas fundamentais para a 

decoração de ambientes internos e exter-

nos. “Você consegue renovar e criar ambien-

tes mais acolhedores, atribuindo uma per-

sonalidade ao imóvel. Quando a textura tem 

efeitos criativos, o resultado é ainda melhor 

e, com certeza, é um mercado em grande ex-

pansão”, comenta. Como precaução, Antonio 

Carlos de Oliveira, gerente de assistência 

técnica da Universo Tintas, salienta que nas 

aplicações das texturas, tanto em ambientes 

internos como externos, deve ser observada 

a importância da preparação adequada de 

cada superfície e da aplicação de tintas pre-

mium ou standard como acabamento e pro-

teção, para preservar a durabilidade do siste-

ma de pintura, sem manchas e desgastes ao 

longo dos anos.

Já a resistência desses materiais é lem-

brada por Herlon Pereira, coordenador de 

marketing da Luztol, que também cita a ca-

pacidade das texturas em uniformizar a su-

perfície, disfarçar imperfeições, sendo ex-

celentes opções decorativas, garantindo 

pluralidade de uso e diferencial estético. 

Jorge Holanda, gerente de relacionamen-

to técnico da Tintas Iquine, completa ao in-

formar que as texturas podem deixar as fa-

chadas muito mais bonitas e protegidas, 

pois existem opções que são 100% imper-

meáveis, resistindo bastante ao intemperis-

mo. Nos ambientes internos, como salas e 

quartos, Holanda afirma que a textura pode 

dar destaque às paredes e ele exemplifica: 

“um bom exemplo é o acabamento cimento 

queimado que traz um estilo industrial para 

os ambientes. Essa textura se popularizou 

na decoração, e do ambiente clássico ao 

mais despojado, é um acabamento que tem 

grande potencial de transformar ambientes 

de forma simples e econômica”.

Ao identificar que, com as pessoas pas-

sando mais tempo em casa, a busca pela re-

novação dos ambientes tem sido um incen-

tivo para que os consumidores ousem mais 

em suas apostas, levando em conta um novo 

jeito de morar e de enxergar o lar, Patricia 

Pereira, gerente de marketing de produto da 

Suvinil, também comenta que continua em 

alta o cimento queimado, acabamento que 

traz um clima moderno ao ambiente, poden-

do ser aplicado em paredes, tetos e até nos 

pisos. “Trata-se de um efeito versátil, usado 

em composições que podem misturar o ur-

bano com objetos e mobiliários coloridos, ou 

ainda passando por tons neutros, que harmo-

nizam um ambiente aconchegante e confor-

tável”, detalha a gerente.

Jonatas Roberto de Paula, consultor 

técnico nacional da Hydronorth, observa 

nos efeitos texturizados umas das formas 

mais econômicas e rápidas de se transfor-

mar ambientes, sem necessidades de gran-

des intervenções como em outros produtos 

e sistemas decorativos. “Com isso, eles vêm 

ganhando cada vez mais força nos últimos 

tempos, pois sua utilização pode substituir, 

em alguns casos, reformas mais pesadas e 

aplicação de materiais mais caros (como 

pisos, pedras, mármores, cimentados e re-

vestimentos cerâmicos)”, diz Jonatas ao 

reforçar: “um bom profissional associado 

a um bom produto pode criar efeitos com 

um custo mais acessível, e sem os grandes 

› › texturas  ‹ ‹
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transtornos das obras ou reformas”. Nesse 

sentido, Carlos Thurler, gerente de marke-

ting da Lukscolor, lembra que o segmento 

de texturas tem evoluído de forma signi-

ficativa no Brasil nos últimos anos, justa-

mente por se tratar de um produto capaz 

de substituir outros tipos de revestimentos, 

tais como: cerâmicos, marmorizados, pe-

dras naturais, etc. Além disso, Thurler reite-

ra ser fator determinante para a escolha, o 

fato da grande durabilidade do produto e do 

seu custo x benefício.

Plínio Albuquerque, coordenador técni-

co da Tintas Renner by PPG, também res-

salta que esse tipo de aplicação é muito 

utilizado na construção civil para o revesti-

mento externo, mantendo o aspecto estéti-

co das fachadas; e Agnaldo Robson da Silva, 

químico da Linha Imobiliária da Tintas Bra-

zilian, pontua a versatilidade dos efeitos e a 

realização de diversos tipos de aplicações, 

desde um acabamento mais tradicional até 

efeitos criativos, relevos, artes abstratas, 

jogo de cores, entre outros.

Ao saber que as texturas apresentam 

múltiplas funções e aplicações, agora é 

hora de usar a criatividade e escolher os 

efeitos que mais agradam. Nesta matéria, 

indicações de produtos não faltam! Confira! 

A Argalit, através da sua linha de produ-

tos Tintas Elit, possui a Texturalit Lisa, Tex-

turalit Rústica e a Texturalit Design. Gláu-

ria Soares, supervisora de marketing, reve-

la que as principais características destes 

três produtos são a alta resistência, a hi-

drorrepelência, maior durabilidade e resis-

tência às intempéries, além da elegância no 

acabamento. São texturas com acabamen-

to em alto relevo sobre reboco, massa acrí-

lica e concreto, indicadas para ambientes 

internos e externos.

As texturas da Brasilux fazem parte da 

linha de Complementos Imobiliários e a em-

presa destaca a Textura Lisa, Textura Design 

e Bramatto Textura Cristal. Os dois primei-

ros acabamentos são de texturas indicadas 

para a decoração de superfícies de alvenaria 

e blocos de concreto, em ambientes exter-

nos e internos, ideais para quem busca criar 

nas paredes um efeito decorativo sofisti-

cado e moderno.  “O acabamento da Textu-

ra Lisa foi inspirado nos revestimentos eu-

ropeus, enquanto a Textura Design buscou 

inspiração nos revestimentos mais rústicos. 

Mas os dois produtos permitem aplicar de-

zenas de efeitos finais, em relevo, envelhe-

cidos ou não”, informa Marcos Pelegrini, do 

Departamento de Pesquisa e Desenvolvi-

mento. Além disso, ele garante que os dois 

produtos têm ótima aderência, fácil aplica-

ção, secagem rápida com baixo odor e ex-

celente resistência à alcalinidade. Possuem 

ainda elevada consistência e alto poder de 

enchimento que permitem disfarçar as im-

perfeições da superfície. “A formulação do 

Textura Design foi especialmente desenvol-

vida com cargas e aditivos especiais, con-

ferindo-lhe superior resistência à abrasão 

e repelência à água, podendo ser criados di-

versos tipos de acabamento, dependendo do 

equipamento utilizado e da imaginação do 

aplicador”, acrescenta Pelegrini.

Sobre o Bramatto Textura Cristal, ele ex-

plica que é uma textura com cristais de alto 

brilho, ideal para decorações de muros e fa-

chadas. Ela proporciona efeitos luminosos, 

dando a impressão de cristais nas paredes.

A Tintas Brazilian fabrica a linha Textu-

color nas versões Lisa, Designer e Graffiato. 

Conforme explica Agnaldo Robson da Silva, 

químico da Linha Imobiliária, a Lisa possui 

granulometria fina e mais delicada, indi-

cada para ambiente interno; o acabamen-

to Designer tem a granulometria média; e 

o Graffiato possui granulometria mais rús-

tica, sendo que estes dois últimos são indi-

cados para ambientes externos e internos. 

“A linha Textucolor são produtos de fácil 

aplicação que permitem deixar o ambiente 

mais moderno e sofisticado; como também 

garantem excelente aderência e durabilida-

de, hidrorrepelência e ação antimofo”, resu-

me Silva.

A Ciacollor possui a Textura Projetada 

Gratare que é base água e de fácil aplicação 

indicada para obtenção de efeito texturizado 

com acabamento diferenciado sobre alve-

narias em áreas internas e externas. Segun-

do Cleverson José Salasar, gestor industrial e 

de pesquisa e desenvolvimento, essa textu-

ra possibilita múltiplos acabamentos. “É um 

revestimento bastante versátil podendo ser 

apenas projetado e, desta forma, a superfície 

fica com aspecto chapiscado, porém, de for-

ma mais fechada ou ainda, quando amassa-

da, demostra acabamento único dependen-

do do aplicador. Não apresenta relevo sen-

do indicado também para áreas com grande 

fluxo de pessoas, como corredores ou esca-

darias”, informa o executivo.

Ele também cita a Textura Emborra-

chada Ciacollor, indicada para obtenção 

de efeito texturizado sobre alvenarias sem 

necessidade de aplicação de acabamento 

posterior para superfícies externas e inter-

nas. “O produto apresenta uma boa elastici-

dade o que proporciona uma excelente so-

lução para microfissuras em paredes de al-

venaria”, diz Salasar.

Outra solução destacada é a Ciacristal, 

revestimento à base d`água indicado para 

obtenção de efeito texturizado rústico so-

bre alvenarias, sem necessidade de aplica-

ção de acabamento posterior para superfí-

cies externas e internas. A fabricante asse-

gura fácil aplicação e baixo odor, e o produ-

to também está disponível para tingimento 

no sistema tintométrico Ciasystem. “A apli-

cação desse produto é feita apenas com 

desempenadeira deixando-o com aspec-

to plano, sem risco ou aspecto pontiagudo. 

Ideal para áreas de alto tráfego de pessoas 

já que não machuca, se houver contato. Ele 

apresenta pequenos cristais em sua com-

posição fazendo com que a superfície apa-

rente brilho”, acrescenta e conclui Salasar.

A Grafftex possui a Textura Cristal, Tex-

tura de Pedras Naturais e Textura Mármore. 

Alex Mineto, gestor e químico responsável, 

comenta que a primeira é um revestimen-

to decorativo desenvolvido para criar efei-

to rústico com brilho, sendo um produto hi-

drorrepelente, antimofo, de alta resistência, 

de fácil aplicação, boa aderência, ótima co-

bertura e alto rendimento.

A opção Pedras Naturais, segundo a em-

presa, é um revestimento decorativo de aca-

bamento rústico interno e externo que pro-

mete fácil aplicação, sendo formulado com 

pedras naturais nobres, livres de pigmenta-

ção e com alta resistência às intempéries.

No caso do Mármore, Mineto explica que 

é um revestimento liso decorativo, desen-

volvido para criar diversos efeitos que imi-

tam o Mármore/Granito em áreas, sejam in-

ternas ou externas, e o produto conta com 

ação antimofo, tem alta resistência, boa 

aderência e brilho - após compactação/la-

minação e/ou polimento.

A Hydronorth destaca a sua linha Graf-

fiato Premium, e a fabricante admite ser o 

autêntico grafiato e número um em vendas 

e qualidade. Também tem a Linha Graffia-

to Standard e a linha de textura para efei-

tos especiais Cimento  Queimado.  Na  Graf-

fiato Premium, para o varejo, disponibiliza 

três acabamentos - Riscado, Arte e Liso. O 

primeiro possui os quartzos padronizados e, 

por isso, proporciona riscos uniformes e de 

baixo consumo de produto. Segundo o con-

sultor técnico nacional, Jonatas Roberto de 

Paula, as características hidrorrepelentes 

dessa textura conferem maior durabilidade 

à pintura, por impedir a penetração de umi-

dade, evitando o desgaste precoce da cor e 

do filme do produto. No caso do efeito Arte, 

Jonatas informa que, além dos benefícios de 

durabilidade, hidrorrepelência e excelente 

retenção de cor (a cor dura por mais tempo, 

evitando desbotamentos precoces) também 

presentes no efeito riscado, o Arte possui 

uma formulação que proporciona um pro-

duto (massa) de fácil manuseio e flexibilida-

de, o que possibilita a criação de dezenas de 

efeitos decorativos e ambos podem ser apli-

cados interno e externamente. E o efeito Liso 

se destaca pelo acabamento mais requinta-

do e, como o próprio nome diz, é liso e ideal 

para aplicação em ambientes internos. “Com 

ele também é possível usar a criatividade e 

conseguir diversos efeitos decorativos com 

toque mais suave”, diz o técnico. 

Já a linha  Graffiato Standard  também 

conta com os três efeitos/acabamentos 

(Riscado, Arte e Liso” e, conforme reforça Jo-

natas, “são produtos que pertencem à famí-

lia Graffiato e oferecem qualidade e durabili-

dade muito próximas da linha Premium, con-

tudo, com um toque de economia para aque-

le público que quer iniciar sua experiência 

com as texturas e efeitos decorativos”. 

Por fim, o Cimento Queimado Hydronorth, 

› › texturas  ‹ ‹
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é um produto com conceito de efeitos espe-

ciais decorativos para ambientes internos e 

externos com foco na diferenciação e sofis-

ticação de paredes, indicado para paredes 

e tetos de alvenaria, reboco, concreto liso, 

massa acrílica ou massa corrida.

A Tintas Iquine possui uma linha chama-

da Decoratto que oferece três tipos de textu-

ras decorativas com diferentes acabamen-

tos: Decoratto Clássico, Decoratto Rústico 

e Decoratto Mármore; e as três texturas es-

tão disponíveis no sistema Icores em mais 

de 3.000 cores. Conforme explica Jorge Ho-

landa, gerente de Relacionamento Técnico, 

o acabamento Clássico é um revestimento 

texturizado de elevada consistência e resis-

tência que disfarça as imperfeições da su-

perfície e dispensa o uso de massa fina. “Ele 

possui grande poder de dureza e aderência, 

sua aplicação é simples, mas é recomenda-

da mão de obra qualificada. É indicado para 

a personalização de ambientes internos e 

externos, em alvenaria e blocos de concre-

to”, diz Holanda ao afirmar que essa textu-

ra apresenta pequenos quartzos e pode ser 

aplicada com diversas ferramentas a depen-

der do tipo de acabamento que se deseja, 

como por exemplo, o rolo cabelo de anjo, rolo 

de borracha do tipo carimbo, escovas ou vas-

soura de piaçava, etc.

O Rústico também é um revestimento 

texturizado de elevada consistência e re-

sistência, que disfarça as imperfeições da 

superfície e dispensa o uso de massa fina, 

mas a diferença é que ele apresenta em sua 

formulação partículas maiores de quart-

zo que, ao serem friccionadas sobre a su-

perfície, conferem um aspecto arranhado 

de baixo relevo. “Possui também um gran-

de poder de dureza e aderência, além de ser 

hidrorrepelente. Sua aplicação é simples, 

mas também é recomendado mão de obra 

qualificada”, reforça o gerente. Além disso, 

essa textura é indicada para personalização 

de ambientes externos e internos, em alve-

naria e blocos de concreto. 

E o Decoratto Mármore é a versão de re-

vestimento liso que permite a obtenção de 

diferentes efeitos em áreas internas. Pode 

ser aplicado em superfícies novas, em re-

pintura ou sem pintura de reboco, concre-

to, fibrocimento, massa corrida e gesso. 

Seu acabamento pode ser fosco ou com 

brilho. De acordo com Holanda, pode tam-

bém ser aplicado sobre madeira rígida, des-

de que não sofra impactos, e o gerente lem-

bra mais uma vez que é uma textura de fá-

cil aplicação, porém sempre é recomenda-

da mão de obra qualificada. “No nosso site 

www.iquine.com.br os pintores e os consu-

midores finais podem consultar as opções 

de cores, fazer simulações das cores nos 

ambientes e ainda contar com uma calcu-

ladora inteligente para calcular a quanti-

dade de textura necessária para a pintura”, 

destaca e finaliza Holanda.

A Lukscolor tem em linha e no Luksco-

lor System, as Texturas Luksarte nas ver-

sões Ateliê, que é uma textura lisa com 

consistência suave sem cristais de quartzo; 

a Creative que é uma textura com cristais 

médios de quartzo que proporciona acaba-

mentos rústicos; e a Graf, que é uma textura 

encorpada de alta consistência com gran-

des cristais de quartzo, que garantem efei-

to riscado. 

Segundo Carlos Thurler, gerente de mar-

keting, são texturas que possibilitam a deco-

ração de ambientes, com acabamento único, 

moderno e sofisticado, permitindo a criação 

de inúmeros efeitos decorativos para aplica-

ção em ambientes internos e externos (ex-

ceto a Ateliê que é para aplicação em am-

bientes externos e, após sua secagem, é ne-

cessário a aplicação de pelo menos duas de-

mãos de tinta acrílica Lukscolor). 

Ele ainda comenta que, no caso da Tex-

tura Luksarte Graf Lukscolor, é um reves-

timento acrílico que proporciona aos am-

bientes externos e internos acabamento 

texturizado com a criação de inúmeros efei-

tos, dependendo da ferramenta utilizada e 

da criatividade, sendo mais comum o efeito 

arranhado com riscos em baixo relevo. “Ele 

disfarça imperfeições das superfícies dis-

pensando o uso de massa fina em alvenaria 

e de massa corrida ou acrílica sobre rebo-

co”, informa Thurler ao completar os atribu-

tos: “devido à sua hidrorrepelência e à pre-

sença de cristais de quartzo, este produto 

proporciona elevada resistência às ações 

do tempo, abrasão e alcalinidade; tem ainda 

grande poder de enchimento, ótima aderên-

cia, excelente rendimento, alta dureza, se-

cagem rápida e fácil aplicação”.

A Luztol possui o Revestimento Acrílico 

Duraluz Textura, Revestimento Acrílico Du-

raluz Rústico e  Revestimento Acrílico Du-

raluz Diamante. Este último é lançamen-

› › texturas  ‹ ‹
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to da marca e promete trazer sofisticação 

para ambientes externos e internos. Her-

lon Pereira, coordenador de marketing, ga-

rante que esse novo produto da linha Luztol 

entrega um acabamento diferenciado, ele-

gante, além de versátil. Ele pode ser fosco 

granulado, o que lhe confere um aspecto 

mais natural ou brilhante, sendo necessá-

rio lavar e escovar a superfície após a apli-

cação. “Este tratamento faz aflorar o brilho 

oriundo de pedras especiais de sua formu-

lação, e é uma textura muito fácil de apli-

car e com alta consistência. O produto ain-

da disfarça imperfeições, é hidrorrepelente 

e possui excelente resistência às intempé-

ries”, informa.

Sobre o Revestimento Acrílico Duraluz 

Textura, Pereira afirma ser uma opção que 

apresenta grande versatilidade para criar 

diferentes acabamentos. “Devido à sua alta 

consistência, ele também disfarça muito 

bem as imperfeições, além de apresentar 

fácil manuseio por sua secagem equilibra-

da, o que evita manchas e facilita a homo-

geneização do produto no substrato. É hi-

drorrepelente e conta com excelente resis-

tência às intempéries, sendo perfeito para 

ambientes internos e externos”, diz o exe-

cutivo ao lembrar a importância desse pro-

duto ser aplicado com a utilização de rolos 

específicos para revestimentos, como rolos 

para texturas baixo, médio, alto e “macar-

rão”. “Os acabamentos são muito variados e 

dependem muito do conhecimento técnico 

do profissional”, atenta.

Em relação ao Revestimento Acrílico 

Duraluz Rústico é composto por uma mas-

sa especial de alta consistência que possui 

grãos de quartzo, dolomita e outros mine-

rais, que lhe conferem um efeito riscado, de 

fácil aplicação e grande liberdade decorati-

va. Segundo Pereira, além do resultado ar-

tístico, o produto apresenta hidrorrepelên-

cia, ótima resistência às intempéries e dis-

farça muito bem imperfeições na superfí-

cie, sendo ideal para ambientes internos e 

externos. “Sua aplicação deve ser feita uti-

lizando uma desempenadeira de metal e 

seu desenho (risco) com desempenadeira 

de plástico. Os efeitos mais comuns são os 

verticais, transversais e rodados”, completa.

O coordenador informa ainda que, tan-

to Duraluz Textura quanto o Duraluz Rústi-

co, possuem ambos dezenas de opções de 

cores com alinhamento fiel aos tons das 

tintas para parede, que devem ser utilizadas 

como fundo proporcionando maior pratici-

dade e embelezamento ao resultado final.

A Maza possui Textura Riscada Hidro-

repelente, Textura Rugosa Hidrorepelen-

te e Textura Fina. De acordo com Alessan-

dra Soares, do Departamento de Marketing, 

todas essas texturas são de categoria pre-

mium, apresentam características de hi-

drorrepelência e impermeabilidade, poden-

do ser aplicadas em superfícies externas e 

internas de reboco, cimento amianto, cha-

pas pré-moldadas, concreto aparente e pa-

redes pintadas.

Alessandra informa que a Textura Risca-

da contém grão de quartzo maiores, já a Ru-

gosa é formulada para criar diversos efei-

tos texturizados com fácil aplicação e óti-

ma aderência, e a Textura Fina foi desenvol-

vida para decorar ambientes de acordo com 

a imaginação.

A Tintas Renner by PPG possui a linha 

Adornare nas versões Lisa, Média e Rústica. 

De acordo com a fabricante, a Adornare Lisa, 

quando aplicada com ferramentas específi-

cas, possibilita que sejam criados  diversos 

efeitos. “Além disso, é fácil de ser aplicada, 

possui rápida secagem, ótimo poder de pre-

enchimento e alta resistência às ações do 

tempo”, informa Plínio Albuquerque, coorde-

nador técnico, ao ressaltar que essa textura 

é indicada para aplicação sobre superfícies 

de reboco curado, blocos de concreto, fibro-

cimento, concreto aparente, massa corrida 

ou acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico 

em ambientes externos e internos.

No caso da Adornare Média, Albuquer-

que menciona que é o acabamento com 

efeito mais suave que possui em sua fór-

mula partículas médias de quartzo, que 

possibilitam a criação de diversos efeitos 

decorativos, de acordo com o gosto e as fer-

ramentas utilizadas. Segundo ele, também 

é fácil de ser aplicada, possui rápida seca-

gem, ótimo poder de enchimento e alta re-

sistência com as ações do tempo. É indica-

da para aplicação sobre superfícies de re-

boco curado, blocos de concreto, fibroci-

mento, concreto aparente, massa corrida 

ou acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico 

em ambientes internos e externos.

A opção Adornare Rústica é o acaba-

mento que proporciona efeito decorativo 

rústico, através do desenho arranhado com 

riscos em baixo relevo, porém, muitos ou-

tros efeitos podem ser criados utilizando- 

se ferramentas apropriadas. “Possui grande 

poder de enchimento, fácil aplicação, seca-

gem rápida e alta resistência à abrasão e ao 

intemperismo”, reforça o coordenador téc-

nico. É uma textura indicada para aplicação 

sobre superfícies de reboco curado, blocos 

de concreto, fibrocimento, concreto apa-

rente, massa corrida ou acrílica e repintura 

sobre PVA ou acrílico em ambientes inter-

nos e externos.

A Sinteplast, através da sua linha Sulan, 

possui a Sulan Textura Design Premium, Su-

lan Textura Rústica Premium e a Sulan Tex-

tura Lisa Premium. No geral, elas têm como 

característica disfarçar imperfeições, sen-

do indicadas para superfícies internas e ex-

ternas de alvenaria, massa corrida ou acríli-

ca, gesso e fibrocimento, e a fabricante as-

segura ótima resistência às intempéries. 

A versão Design Premium tem partículas 

médias de minerais especiais, a Rústica Pre-

mium contém partículas mais grossas para 

obter o efeito riscado; e a Lisa Premium tem 

partículas finas. Segundo a fabricante, todas 

elas possuem componente hidrorrepelente, 

que impede a penetração de água e protege 

a superfície em que foi aplicada.

A Suvinil possui uma linha completa para 

pintura com texturas e diferentes efeitos de-

corativos. O Suvinil Cimento Queimado, por 

exemplo, é ideal para fazer levar a tendência 

do Cimento Queimado às paredes e já vem 

pronto para o uso e está disponível em seis 

cores diferentes. O Suvinil Massa Para Efei-

tos, permite também a criação dos efeitos 

Mármore, Concreto Aparente, Bambu e Ma-

deira; enquanto o Suvinil Texturatto Efeito 

Brilho, por sua vez, conta com cristais que 

dão brilho e sofisticação ao ambiente, além 

de um acabamento diferenciado. 

“O Suvinil Cimento Queimado é dedica-

do a quem gosta dos estilos urbano e indus-

trial, e quer vivenciar a cidade na decora-

ção de sua própria casa. A solução é práti-

ca e vem pronta para uso, oferecendo aca-

bamento fosco e rústico. Pode ser aplicada 

em ambientes internos ou externos e está 

disponível em seis cores diferentes: Aveni-

da Expressa, Dia de Chuva, Pedra Rosada, 

Selva de Pedra, Túnel de Concreto e Vista 

Noturna”, revela Patricia Pereira, gerente de 

marketing de produto. 

Ela também informa sobre o Suvinil Mas  -

sa Para Efeitos: “é um revestimento liso que 

proporciona variados efeitos em áreas in-

ternas e secas, com a facilidade da aplica-

ção de uma massa corrida. Com este pro-

duto, que vem pronto para uso, é possível 

criar os efeitos Concreto Aparente, Mármo-

re, Cimento Queimado, Bambu e Madeira”, 

diz Patricia ao avisar que essa solução está 

disponível em mais de 1900 cores por meio 

do sistema SelfColor.

Em relação ao Suvinil Texturatto Efeito 

Brilho, a gerente menciona que ele possui 

cristais em sua formulação e isso reforça o 

acabamento com brilho, trazendo sofistica-

ção ao ambiente. Indicado para espaços in-

ternos e externos, fácil de aplicar, tem boa 

aderência e repele a água. Patricia lembra 

que a textura em relevo ainda ajuda a dis-

farçar pequenas imperfeições da superfície.

A Universo Tintas destaca a Universo Tex-

tura Acrílica Lisa Premium, Universo Textura 

Acrílica Média Premium e a Universo Textura 

Acrílica Rústica Premium, e conforme infor-

ma Antonio Carlos de Oliveira, gerente de As-

sistência Técnica, são produtos acrílicos pre-

mium de alta qualidade, que podem ser utili-

zados em paredes externas e internas de re-

boco, concreto, massas e gessos. 

“Essas texturas têm alta resistência à 

abrasão, ótima aderência e são hidrorrepe-

lentes. Outra característica é a consistên-

cia cremosa, o que possibilita uma aplica-

ção mais fácil, com grande poder de enchi-

mento, disfarçando e corrigindo as imper-

feições, além de embelezar e proteger a su-

perfície”, diz Oliveira ao avisar que o aplica-

dor pode usar sua imaginação e criatividade 

para obter diversos efeitos decorativos.

› › texturas  ‹ ‹
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O vencedor do Pintor Profissional do Mês – MBPM e ABRAPP é revelado
o movimento Brasil por um Pintor melhor - mBPm e ABrAPP - Associação Brasileira dos Pintores Profissionais reconhece o trabalho 
de pintores por todo o Brasil e a cada mês um profissional é premiado. Pela primeira vez, um casal é reconhecido!

O Pintor Profissional do Mês - PPM recentemente pre-

miado pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor – MBPM, 

dessa vez não foi só um pintor, e sim um casal de pintores, 

o primeiro casal a levar o PPM e o mais bacana é que eles 

completaram 16 anos de casados um dia antes da premia-

ção! César Henrique Herlemann e Renata Almeida de Sou-

za Herlemann, de 38 e 36 anos de idade, respectivamente, 

moram na cidade de Almirante Tamandaré/PR. César tem 

11 anos de experiência na pintura e Renata está há dois anos 

nesse serviço trabalhando com o marido. A especialização 

da empresa deles é em impermeabilização, efeitos decora-

tivos e pintura imobiliária em geral.

César conta que não foi fácil, mas com o passar do tem-

po convenceu sua esposa a trabalhar e pegar firme na pintu-

ra. Ela acabou gostando, aprendeu na prática a pintura com 

os ensinamentos dele e com os treinamentos externos. Hoje, 

Renata também é diarista e acumula as duas profissões. “É 

muito bom trabalhar juntos na pintura”, confessa o marido.

Renata menciona que a pintura representa a sua depen-

dência financeira e com esforço e devagarinho está conquis-

tando como pintora tudo o que quer e, ao mesmo tempo, se 

orgulha em deixar a casa do cliente bonita. “É uma satisfação 

entrar em uma casa e, depois da pintura, ver a realização do 

sonho do cliente. O nosso trabalho não é apenas chegar e co-

locar tinta na parede, é lidar com os sonhos das pessoas e co-

lorir a vida delas. É muito gratificante”, diz a pintora.

Para o casal, ganhar o prêmio é um reconhecimento do 

esforço conjunto deles e, segundo os dois, faltam até pala-

vras para explicar: “é uma mistura de sentimentos, é algo úni-

co. Só recebendo um prêmio desse para saber como é e como 

entender esse sentimento”. Para Renata e César, o PPM tam-

bém representa a valorização da profissão de pintor e a opor-

tunidade de poder contribuir com os profissionais que estão 

na atividade ou começando nela. “Sempre estenderemos a 

mão aos pintores que precisam, essa união tem muita impor-

tância. A pintura não é apenas ganhar dinheiro, é um conjunto 

de coisas que envolvem como gratidão ao Movimento, ao tra-

balho e a chance de poder ajudar o próximo”, finaliza o casal.  

Como acontece a premiação PPM

A votação do Pintor Profissional do Mês - PPM ocorre 

mensalmente sendo feita por uma comissão criada pelo Mo-

vimento Brasil por um Pintor Melhor - MBPM e ABRAPP - As-

sociação Brasileira dos Pintores Profissionais que abrange 

todo o Brasil. Os braços (pintores voluntários que trabalham 

no MBPM promovendo união e conscientização para os pin-

tores em sua região), os moderadores e os coordenadores vo-

tam no pintor que mais se destaca de acordo com os seguin-

tes critérios: o pintor que mais ajuda nos grupos do MBPM no 

Facebook e no WhatsApp; ser um bom profissional em seu dia 

a dia; ser exemplo para todos os pintores; e o pintor que não 

exagera em posts e informações desnecessárias.

Os moderadores e os coordenadores não participam do 

PPM, e o nome do vencedor é divulgado somente no dia da 

entrega do prêmio na sede do MBPM, em São Paulo/SP, e di-

vulgado na página oficial da entidade no Facebook e nas re-

des sociais. Segundo o Movimento e a Associação, o objetivo 

é criar um time forte em todas as cidades do Brasil e com 

isso buscar soluções para cada problema ou necessidade 

da categoria já que o MBPM é uma ação de conscientização 

criada e dirigida por pintores que projetam a “mudança de 

comportamento” do pintor brasileiro e sua responsabilidade 

pela busca de profissionalização e valorização.

O pintor com mais votos, eleito o Pintor Profissional do 

Mês, recebe prêmios oferecido pelos parceiros (ferramentas, 

catálogos, camisetas, etc.) e uma arte com a foto do vencedor 

é colocada na capa do grupo Pintor Profissional no Facebook. 

Os atuais parceiros desta premiação são: Jornal do Pintor na 

divulgação do prêmio ao ganhador, Pincéis Atlas, Lukscolor 

Tintas, Mirka Brasil, Rainha das Tintas, Rolos Big, Santa Fé Tin-

tas, Steula Equipamentos, Textura e Cia, WBR-WAGNER, Con-

dor Pincéis, Nauber Máquinas, Tintas Coral e ABRAPP - Asso-

ciação Brasileira dos Pintores Profissionais.

› › pintor profissional do mês - mbpm - abrapp ‹ ‹
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› › carreiras ‹ ‹

Marcelo Diniz é o novo diretor-geral para a América do Sul 
da Tintas Renner by PPG
Profissional assume o cargo antes ocupado por Guilherme mendes, que agora trabalha na 
unidade de sílicas da PPG, nos estados Unidos

A Tintas Renner by PPG está sob nova di-

reção. Marcelo Diniz assumiu no final de 2021 

a direção geral para a América do Sul da em-

presa. O jovem profissional, que nos últimos 

dois anos comandava as áreas de vendas e 

marketing da empresa, assumiu o cargo em 

dezembro, substituindo Guilherme Mendes, 

que migrou para novas funções na sede da 

PPG em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

De acordo com a empresa, a promoção 

de Marcelo é uma mudança importante na 

sua dinâmica de movimentações organiza-

cionais, já que o executivo é o primeiro dire-

tor-geral da história recente promovido de 

dentro da equipe. Graduado em Administra-

ção de Empresas pela Universidade Presbi-

teriana Mackenzie, Marcelo possui uma só-

lida experiência comercial e em marketing, 

tendo, antes da PPG, atuado em companhias 

como a AB-InBev, Philip Morris e Heineken.

“Este é o momento mais especial da mi-

nha carreira, a realização de um sonho e 

uma oportunidade ímpar de seguir o lega-

do do trabalho maravilhoso que o Guilher-

me Mendes estava desempenhando”, afir-

ma Marcelo. “As expectativas em relação 

ao longo prazo são bastante positivas e o 

objetivo é avançarmos em relação a nossa 

participação de mercado na América do Sul, 

mantermos nossa excelência de operações 

e seguirmos perseguindo incansavelmente 

a melhoria do nível de serviço e satisfação 

dos clientes”, completa.
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Escola técnica versus realidade das obras
Por Helio Marcos Ferreira de Abreu, ins-

trutor de pintura e administrador da sede 

da ABRAPP MBPM 

Olá, meus caros alunos e amigos pinto-

res, aqui estou eu continuando nossa colu-

na “Pergunte ao Professor” e a pergunta é: 

Professor, nem tudo que se aprende nas au-

las são praticados nas obras. Por quê?

Hoje iremos falar sobre o uso da sela-

dora de madeira como fundo para verniz à 

base de Aguarrás. (versão atualizada)

É bem provável que na obra, o aluno irá 

encontrar pintores se utilizando desse mé-

todo para atingir um bom acabamento no 

envernizamento. Porém, deve-se ter muita 

atenção, o profissional mal orientado pode-

rá ter sérios problemas estético e funcional 

no acabamento.

Na alegação dessa prática, ouve-se di-

zer que a seladora aplicada como fundo 

melhora no alastramento e no rendimen-

to do verniz resultando em um bom acaba-

mento. Sim, isso é uma verdade, mas na li-

nha imobiliária, estas qualidades não estão 

diretamente relacionadas com o uso da se-

ladora como fundo.

Para fazer uma reflexão sobre esse as-

sunto, vamos verificar as instruções escritas 

na embalagem do verniz a base de aguarrás:

• Lá, veremos que no ambiente externo, 

em madeira nova, o fabricante recomenda 

aplicar o verniz direto sem o uso da sela-

dora como fundo. Ou seja, lixe a madeira no 

sentido dos veios e elimine o pó. Na primei-

ra demão de verniz, dilua com aguarrás ao 

máximo permitido pelo fabricante e após a 

secagem aplique duas demãos de verniz na 

diluição de acabamento. Não se esquecen-

do de lixar o verniz entre as demãos.

• Já em ambiente interno, o fabricante 

deixa como opção, o uso da seladora como 

fundo para verniz. O curioso é que o fabrican-

te do verniz é o mesmo da seladora e na em-

balagem da seladora ele também informa 

para usar em madeiras no ambiente interno.

Na literatura, observamos que a selado-

ra é sensível às intempéries e em condições 

extremas ela causa vários pontos esbran-

quiçados no acabamento do verniz compro-

metendo todo o trabalho, e isso em menos 

de dois meses que o trabalho foi terminado. 

Essa ocorrência deve-se ao fato de o ver-

niz impedir que a transpiração da seladora 

ocorra causando um embaçamento na pe-

lícula do verniz.

A pergunta que fica é: Por que muitos 

profissionais usam seladora para madeira 

como fundo para verniz em área externa?

Só há uma razão para isso. O desco-

nhecimento dos produtos, ou pintores que 

não leem as informações nas embalagens 

dos produtos e praticam no trabalho o que 

aprenderam no boca a boca.

Para meus alunos e amigos pintores, 

deixo esse recado:

Leiam as instruções na embalagem do 

produto e questione tecnicamente o ven-

dedor caso ele venha lhe oferecer selado-

ra para madeira como fundo para verniz em 

área externa.

O certo é se guiar pelas orientações que 

estão na embalagem dos produtos.

Um grande abraço, um Feliz Ano Novo e 

até a próxima edição.

› › pergunte ao professor ‹ ‹
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Foram 500 km para a equipe Farben es-

crever definitivamente seu nome na histó-

ria da Porsche Cup, em dezembro de 2021. A 

última jornada do ano reservou nada menos 

que quatro títulos para a marca de tinta au-

tomotiva oficial da categoria. Largando da 

pole, o carro #73 de Enzo Elias e Jeff Giassi, 

a dupla mais jovem do grid, passou a corrida 

toda aliando performance e leitura do cená-

rio para sair com os campeonatos de Endu-

rance nas classes Cup, Sport e Trophy.

O time Farben recebeu a bandeirada fi-

nal em quarto lugar, somando assim pontos 

importantes, inclusive para catapultar Enzo 

Elias ao título Overall de 2021 na pontuação 

geral que soma os campeonatos de Sprint e 

Endurance. Diante de mais de 70 dos convi-

dados mais importantes da Farben, vindos 

de todo o Brasil para o autódromo de Inter-

lagos, os pilotos tiveram tocada impressio-

nante em meio a um grid estrelar. Nada me -

nos que 9 dos 85 competidores que acele-

raram em Interlagos já tiveram a experiên-

cia de pilotar um carro de F1 e aplaudiram 

os quatro títulos conquistados pela equipe 

Farben em São Paulo/SP.

“Deu tudo certo, que corrida maluca foi 

essa! Lideramos o primeiro stint inteiro, nos 

envolvemos nas disputas e no final deu tudo 

certo. Terminei o ano com quatro títulos, 

Overall, e todos da Endurance, Geral, Sport 

e Trophy. Esse ano (2021) é da Farben. Foi 

um ano perfeito, infelizmente não veio o tí-

tulo na Sprint, mas muito contente em ven-

cer meus primeiros campeonatos na Car-

rera”, disse o piloto Enzo Elias; e Jeff Gias-

si, comentou: “quem começou a carreira no 

virtual sabe como é difícil, quem está no real 

também passou por dificuldades. Hoje mi-

nha carreira nas pistas completa 20 anos e 

finalmente veio meu primeiro título no au-

tomobilismo real. A espera foi longa demais. 

A corrida foi muito boa, me envolvi em bri-

gas, pensei no campeonato e trouxe o carro 

para casa. Nossa principal disputa era o títu-

lo aqui em Interlagos”.

› › automotivo ‹ ‹

Equipe Farben brilha em Interlagos com três títulos 
de Endurance e o Overall para Enzo Elias
dupla mais jovem do grid, jeff Giassi e enzo elias acabam a corrida em quarto, 
ganhando os campeonatos de endurance nas classes Cup, Sport e Trophy

TINTAS FARBEN 
RECEBE SELO DE 

SUSTENTABILIDADE
A Tintas Farben recebeu o Selo de Me-

lhores Práticas de Sustentabilidade 

Am   biental, concedido pela Associação 

Empresarial de Criciúma (ACIC) e o Nú-

cleo de Meio Ambiente da entidade. Pa-

ra ter direito ao Selo, a Farben precisou 

comprovar, por meio de documentos e 

certificados, que realiza ações consis-

tentes para preservar o meio ambiente 

e reduzir impactos, garantindo o cum-

primento da legislação ambiental (li-

cenças do IBAMA, IMA e FUNDAI, Bom-

beiros, entre outros). “O principal sig-

nificado deste Selo é a certeza de que 

nossas práticas vão além das exigên-

cias legais”, comemora o gerente ad-

ministrativo-financeiro Cleber Viana.

O processo de certificação, segundo 

Viana, é rigoroso e levou quatro meses 

de análises e apresentação de dados.   

Todo o Trabalho de Entrega e Apresen-

tação do Projeto, ficou sob a responsa-

bilidade dos engenheiros  ambientais 

Lucas Michels Justi e Manoella Klima 

de Jesus. Entre as informações solici-

tadas, estão a origem de matérias-pri-

mas e a destinação de resíduos gera-

dos pela atividade industrial. O Selo de 

Melhores Práticas de Sustentabilidade 

Ambientel tem validade de dois anos.
Os pilotos Enzo Elias e Jeff Giassi comemoram a conquista histórica da equipe Farben
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› › pintor destaque ‹ ‹

Escolhido em exclusividade pelos organizadores do Pin-

tor Destaque, o Jornal do Pintor tem mensalmente a oportuni-

dade de conhecer a história de vida e profissional de pintores 

de diversos estados brasileiros. Todas as trajetórias são mo-

tivadoras, fruto de trabalho, empenho e regadas de alegrias! 

Neste mês, a dedicação de Bartolomeu Gusmão de Fa-

rias Filho, de 29 anos, fez com que ele fosse vencedor do 

prêmio Pintor Destaque. Pintor desde 2014, Bartolomeu tra-

balha na cidade de Arapiraca, em Alagoas, e entrou no mun-

do das tintas depois de ter ficado desempregado. “Quero 

melhorar a cada dia! Meu objetivo é buscar conhecimento”, 

diz o profissional para enfatizar que, desde que ingressou na 

profissão, sempre participa de cursos e treinamentos.

Sobre a premiação, ele comemora e exalta o alcance 

do grupo do MBPM em Alagoas. “Com muito esforço e em-

penho tive o privilégio de ser pintor destaque. O grupo vem 

crescendo a cada dia graças ao envolvimento de vários pro-

fissionais do meu estado”, finaliza.

Premiação do Movimento Brasil por um Pintor 
Melhor e Associação Brasileira dos Pintores
Prêmio prestigia o profissional de pintura que mais cooperou para o crescimento 
e desenvolvimento da carreira. o alagoano Bartolomeu Gusmão de Farias Filho 
recebeu o título de Pintor destaque deste mês 
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› › artigo ‹ ‹

Um ano se inicia trazendo 
muitas expectativas

Por Ivan Burigo, pintor profissional e 
apresentador do Papo de Pintor

2020 foi um ano para esquecer, mas em 

2021 pudemos voltar a sonhar, tivemos um 

grande aumento em trabalhos e aos pou-

cos voltamos a nossa rotina normal. Agora 

estamos iniciando mais um ano, e com ele 

vários desafios e conquistas para realizar. 

O que você almeja, quais os seus objetivos 

e sonhos para este ano? Bom, eu vou lutar 

para comprar um carro de trabalho e essa 

é uma meta que espero alcançar. Aliás, já 

é um sonho muito antigo, quem não sonha 

em ter um veículo exclusivo para o traba-

lho, levar as ferramentas, fazer aquela plo-

tagem? Acho muito legal quando vejo um 

Pintor com seu carro de trabalho rodan-

do pela cidade, isso me deixa muito feliz! 

É um sinal de evolução e crescimento pro-

fissional. Talvez você também tenha esse 

sonho igual ao meu ou talvez almeje ad-

quirir uma ferramenta, uma lixadeira sem 

pó, ou uma airless, enfim todos temos so-

nhos e desejos. Estou com ótimas expec-

tativas para esse ano, com a volta dos trei-

namentos presenciais, as visitas a fábricas 

de tintas, às feiras e eventos como FEICON 

e festa do Pintor, e quem sabe tudo volte 

ao normal.

Aqui deixo algumas dicas para você ini-

ciar seu ano bem. Uma ótima pedida seria 

você, meu amigo Pintor, sair da informalida-

de, dando início em sua MEI, sendo um mi-

croempreendedor individual, o que já vai dar 

um up em seu negócio. 

Outra dica bacana seria a confecção da 

sua logo caso você ainda não tenha, e um 

uniforme de trabalho. Invista em uma cami-

sa bacana, uma calça e botinas de trabalho, 

pois isso dará uma cara nova em sua ima-

gem profissional. É importante investir em 

sua imagem profissional, seja na criação 

de um uniforme ou material de divulgação 

como banner e flyer institucional.

E outra dica, não mais importante é fa-

zer suas mídias sociais exclusivamente pa-

ra o trabalho como Instagram e Facebook, 

o que lhe ajudará e muito na divulgação do 

seu trabalho assim como na aquisição de 

novos clientes. Última dica é cuidar da saú-

de, afinal quem aqui já fez ou faz um check

up com vários exames preventivos? Eu mes-

mo estou fazendo, pois cuidar da ferramen-

ta principal também é ser profissional, por-

que já cheguei nos 4.3.

Deixo aqui meus desejos para este ano, 

na esperança de ter ajudado e vamos fazer 

um ano incrível, com fé em Deus e muita saú  -

de para todos. 

Um forte abraço e até mais!

Instagram: @ivanburigopinturas

WhatsApp: (47 )99657-2909
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› › ação social ‹ ‹

Mulher em Construção promove 
capacitação feminina na Associação 
Cultural Bloco do Beco
onG ofereceu curso de pintura e reparo de paredes para 
mulheres em situação de vulnerabilidade da comunidade 
do jardim ibirapuera (SP), em torno do Bloco do Beco 

A alegria das cores invadiu as ruas do Jar-

dim Ibirapuera, próximo ao Jardim São Luís e 

Jardim Ângela, em São Paulo. A ONG Mulher 

em Construção, que tem como missão ca-

pacitar a mulher no trabalho da construção 

civil, visando resgatar seus valores, direitos 

e independência econômica, promoveu um 

curso com mulheres da comunidade da As-

sociação Cultural Bloco do Beco.

No total, mais de 30 mulheres em situ-

ação de vulnerabilidade foram atendidas 

em 10 dias de oficina sobre pintura e reparo 

de parede. Divididas em 3 turmas, as alunas 

participaram de aulas teóricas, práticas e 

ao final pintaram e puderam expor seus tra-

balhos nas paredes e embelezar as ruas do 

bairro, nas proximidades da sede do Bloco do 

Beco. A ação foi realizada entre os dias 23 de 

novembro e 02 de dezembro de 2021.

“O Bloco do Beco foi o nosso parceiro lo-

cal, eles trabalham com ações culturais na 

área há mais de 30 anos. Conhecem a comu-

nidade e suas necessidades”, diz Camila Alha-

deff, líder da ONG Mulher em Construção em 

São Paulo, e enfatiza que com o apoio do Ma-

gazine Luiza e da Telha Norte foi possível co-

locar na rua o projeto Mulher em Construção. 

“Acreditamos no empoderamento das mu-

lheres através de emprego digno e geração de 

renda. Por que não ensinar uma nova profis-

são e com isso trazer mais mulheres para a 

área da construção civil?”.
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TINTA SPRAy RECEBE CADA vEz MAIS INvESTIMENTOS 
E CONqUISTA NOvOS SETORES DE USO NO 
MERCADO BRASILEIRO
Antes vista como uma tinta para artesanato ou para grafiti, o spray mudou de patamar 
no setor de tintas e tornou uma alternativa prática e rápida para pintar ou renovar superfícies, 
sendo usado, inclusive, no segmento imobiliário, automotivo, industrial e na construção civil

As linhas de tintas sprays ganharam es-

paço no portfólio de produtos dos fabrican-

tes. O setor requer investimento constante, 

já é ditado pelo desenvolvimento de produ-

tos diferenciados, com alta tecnologia e com 

uso em áreas domésticas, industriais, au-

tomobilísticas e até na construção civil.  “O 

segmento de tinta spray está se expandin-

do cada vez mais dentro do mercado de tin-

tas, oferecendo mais opções de cores, apli-

cações e tecnologias”, avalia Rafael Ferreira, 

gerente comercial da Montana Química. 

O gerente técnico da unidade revenda 

da Anjo Tintas, Filipe Freitas Zuchinali, atre-

la a alta demanda a ampla gama de aplica-

ções em diversas indústrias, como repintura 

automotiva, construção civil e indústrias mo-

veleiras. “Esse crescimento é justificado pela 

facilidade de fornecer retoques com pinturas 

uniformes em diferentes tipos de substratos. 

As empresas fabricantes de tintas estão in-

vestindo cada vez mais em tecnologia para 

fornecer ao mercado produtos de qualidade”.

“O cliente enxerga praticidade no uso 

dos sprays, pois é um produto que não re-

quer ferramentas para ser aplicado, vem 

pronto para uso, não necessita de diluição 

e tem um ótimo acabamento”, diz Jorge Ho-

landa, gerente técnico da Tintas Iquine, e 

enfatiza também a versatilidade do produto 

com aplicação para todos os tipos de obje-

tos e não apenas para paredes. 

“Essas novas tendências de uso da tin-

ta, somadas à praticidade dos sprays, movi-

mentam o mercado, ajudam a intensificar o 

consumo e ainda interligam os setores, co-

nectando artistas ao universo das tintas, por 

meio do uso das cores”, contextualiza Patrí-

cia Moraes Pereira, gerente de marketing 

de produto da Suvinil.

Já Antonio Carlos Mucchiani, químico 

industrial da Brasilux Tintas, diz que com 

o avanço do segmento “faça você mesmo”, 

a demanda por esse tipo de tinta cresceu 

muito. A nossa expectativa é grande, es-

tamos investindo no desenvolvimento de 

mais produtos, com novas embalagens e bi-

cos que permitem uma aplicação mais uni-

forme e em área maior. Um dos lançamen-

tos que vamos realizar é o Verniz Protetivo 

Antipichação”, adianta Antonio.

Andréa Gouvêa, diretora criativa da Color  -

art, cita também que o spray é uma ferra-

menta prática e muito procurada pelos con-

sumidores adeptos do faça você mesmo. “A 

indústria de tintas no Brasil evoluiu muito 

nos últimos anos, se preparando para aten-

der às necessidades do mercado, investin-

do em pesquisa e lançando constantemen-

te novidades para oferecer produtos de qua-

lidade superior e ambientalmente corretos”.

Na opinião de Marcos Carvalho, geren-

te de desenvolvimento da Brazilian Tintas, 

além da facilidade de aplicação pelo con-

sumidor final, que não dispõe de ferramen-

tas como pistolas e compressor, estão apa-

recendo tecnologias fantásticas e inovado-

ras que no exterior já são tradicionais. Alex 

Mineto, gestor e químico responsável  da 

Grafftex, complementa que cada vez mais o 

spray vem sendo utilizado para serviços rá-

pidos em residências, indústrias e artesana-

to. A possiblidade de renovação de objetos é 

citada por Carlos Thurler, gerente de mar-

keting da Lukscolor. Enquanto Alessan dra 

Soares, do departamento de marketing da 

Maza, diz que a empresa identificou cres-

cimento deste segmento nos últimos dois 

anos. Já Antonio Carlos de Oliveira, gerente 

da assistência técnica da Universo Tintas, 

menciona o custo acessível, facilidade de 

encontrar em lojas de tintas e materiais de 

construção, além e outros benefícios como 

secagem rápida e acabamento. 

Para Herlon Pereira, coordenador de 

marketing da Luztol, os impactos trazidos 

pela pandemia levaram as pessoas a bus-

car formas alternativas de negócios, sen-

do muitas informais ou mesmo pequenas 

manufaturas, que demandam a utilização 

de sprays. “A crescente quantidade de in-

tervenções artísticas e urbanas vem popu-
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larizando cada vez mais a utilização deste 

tipo de produto, o que torna uma expecta-

tiva grande de crescimento no volume uti-

lizado no mercado nacional”, sinaliza Plínio 

Albuquerque, coordenador técnico da Tin-

tas Renner by PPG.

“A evolução dos sprays é constante, tan-

to no desenvolvimento quanto na melhoria 

de qualidade e aplicação dos produtos. No-

vos atuadores para cada especificação de 

produtos estão sendo desenvolvidos e até 

mesmo o desenvolvimento de novas tecno-

logias envasadas em spray”, afirma Ricar-

do Rodas, gerente de produtos da Sherwin- 

Williams Divisão Automotiva. Analisando o 

seu setor de atuação, o gerente diz que é de 

conhecimento geral que no Brasil os con-

sumidores cuidam muito bem de seus veí-

culos e isso gera uma grande demanda da 

linha spray. “Essa linha possibilita envazar 

a cor original de fábrica em spray e permi-

te que proprietários de veículos consigam 

realizar pequenos reparos em seus auto-

móveis com muita agilidade e praticidade. 

Além disso, foi desenvolvida e direcionada 

ao mercado profissional de reparação au-

tomotiva, com produtos de alta qualidade”.

Sandro de Oliveira, chefe de marketing 

da WEG Tintas, também analisa a sua área de 

atuação e chama a atenção para a crescente 

busca por praticidade, agilidade e qua  lidade 

em produtos de uso profissional. É um mer-

cado de grande potencial, ligado aos itens 

de exigência para produtos industriais como 

máquinas e equipamentos, e tubulações”.

O Jornal do Pintor consultou os princi-

pais fabricantes de tintas spray e preparou 

uma lista de produtos disponíveis nas prin-

cipais revendas do mercado brasileiro.

A Anjo Tintas comercializa a Uso Ge-

ral, Metálica, Luminosa e Alta Temperatura. 

Entre as características, a empresa desta-

ca que a linha Uso Geral é indicada para di-

versos tipos de pintura em ambientes inter-

nos e externos, oferece boa cobertura, alto 

rendimento e rápida secagem podendo ser 

utilizada em metais, cerâmica, gesso, vime, 

entre outras superfícies. “A linha possui o 

Fundo Uso Geral, que promove aderência 

em diversas superfícies de metal”, pontua o 

gerente técnico da unidade revenda, Filipe 

Freitas Zuchinali. 

Já a linha Metálica, segundo a fabrican-

te, é elaborada com produtos de alta qua-

lidade, indicada para uso interno e objetos 

artesanais, decorações, gesso, cerâmica, 

madeira e metais, fornecendo um ótimo 

acabamento metalizado. Enquanto a Lumi-

nosa  apresenta o diferencial do efeito de-

corativo, é indicada para uso interno, pode 

ser aplicada em diversas superfícies como 

uso escolar em isopor ou papel, vidro, ges-

so, madeira e cerâmica. “Indica-se manter o 

fundo da aplicação na cor branca para pro-

mover a luminosidade da cor e cobertura”, 

complementa o gerente. Sobre a linha Alta 

Temperatura, a empresa afirma que é indi-

cada e aprovada para uso em superfícies 

externas de alta temperatura de até 600°C, 

como escapamentos de motocicletas e 

carros e lareiras. “Seguindo as instruções 

de aplicação a tinta de alta temperatura ga-

rante boa cobertura, alto rendimento e se-

cagem excelente”, finaliza Filipe.

A Brasilux Tintas oferece ao mercado a 

linha de tintas Spray Brasjet, composta pela 

Brasjet Spray Alta Temperatura, Brasjet 

Spray Metálico e Brasjet Spray Uso Geral. 

Entre as características, a empresa di-

vulga que a Brasjet Spray Alta Temperatu-

ra é indicada para pinturas externas em su-

perfícies metálicas expostas a altas tempe-

raturas de até 600ºC, como escapamentos, 

chaminés, lareiras, churrasqueiras e fogões. 

Já a Brasjet Spray Metálico é uma tinta para 

pinturas internas ou externas e que pode ser 

aplicada em peças ornamentais, decora-

ções, ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel 

e metal. Enquanto a Brasjet Spray Uso Geral 

é excelente para metais ferrosos e indicada 

para pinturas, na etapa do preparo ao acaba-

mento, em eletrodomésticos, bicicletas, mó-

veis em aço, brinquedos e objetos em geral. 

“As tintas Spray da linha Brasjet propor-

cionam excelente rendimento e cobertura, 

um acabamento liso e uniforme, secagem 

rápida e alta resistência. Além disso, permi-

te uma aplicação simples, rápida e fácil de-

vido a sua embalagem spray”, pontua Anto-

nio Carlos Mucchiani, químico industrial.

A Tintas Brazilian destaca a tinta spray 

Efeito Espelho, que de acordo com a empre-

sa, é comercializa nas versões Prata Espelho 

e Película Protetiva, sendo indicados para 

criar um efeito similar ao espelho através de 

uma aplicação no verso de superfícies trans-

parentes de vidro e acrílico tipo cast puro.

Marcos Carvalho, gerente de desenvol-

vimento, explica que a versão Prata Espelho 

oferece uma reflexão muito próxima a um 

espelho convencional e a Película Protetiva 

oferece proteção aumentando a durabilida-

de, além de impedir a passagem de luz me-

lhorando a performance do Prata Espelho.

A Colorart destaca a tinta de Uso Geral 

e divulga que é comercializada em diversas 

cores com foco em oferecer durabilidade 

da pintura. “Fabricamos uma tinta premium 

para garantir total satisfação do cliente e, 

assim, ele ter a certeza que, ao utilizar esse 

produto, as peças pintadas não precisarão 

de repintura por um longo período de tem-

po”, diz Andréa Gouvêa, diretora criativa. 

A empresa apresenta também a linha 

H2O, que é a base de água, não agride o meio 

ambiente, tem cheiro agradável, não é tóxica 

e é lavável, podendo ser utilizada até mesmo 

em ambientes internos. Já a NOU Colors pos-

sui 144 cores, é uma tinta indicada para grafi-

te e arte em geral por oferecer cobertura fos-

ca e alta duração. “Como é um spray pensa-

do em artistas, temos algumas cores criadas 

por alguns amigos da marca como o Laran-

ja Eco desenvolvido pelo Marcelo Eco, e tam-

bém o Verde Mundano e Verde Pimp My Car-

roça criadas pelo artista Pimp My Carroça e 

muito utilizadas em seu projeto social. Inclu-

sive, temos a felicidade de apoiar esse proje-

to há alguns anos”, diz Andréa.

Para este segmento, a Grafftex conta 

em seu portfólio com a tinta Spray Uso Ge-

ral e Alta Temperatura. 

Alex Mineto, gestor e químico respon-

sável, pontua que a Spray Grafftex Uso Ge-

ral foi elaborada com produtos de alta qua-

lidade, sendo indicada e aprovada para uso 

nos mais diversos tipos de substrato já que 

garante uma boa cobertura, é de fácil apli-

cação, oferece alto rendimento, secagem 

rápida e está disponível nos acabamentos 

fosco e brilhante em diversas cores. En-

quanto a Alta Temperatura foi formulada 

para uso em superfícies metálicas exter-

nas de alta temperatura de até 600ºC, como 

escapamentos de motocicletas e carros e 

lareiras. “Quando aplicada seguindo as ins-

truções corretamente, a Alta Temperatura 

garante uma boa cobertura, com alto ren-

dimento e excelente secagem”, diz o gestor 

ao complementar que o produto é comer-

cializado nas cores alumínio e preto.

A Tintas Iquine comercializa a tinta spray 

Uso Geral, Metálicos, Luminosos, Tempera-

tura, Verniz Madeira, Removedor, Lubrifican-

te e Espuma Expansiva. 

“As tintas de spray da Iquine são indica-

das para todo tipo de pintura em superfície 

de metal, vime, gesso, cerâmica, alvenaria e 

até objetos artesanais, seja em ambientes 

externos ou internos. Além disso, o portfó-

lio contém uma ampla cartela de cores que 

atende diversos perfis”, diz Jorge Holanda, 

gerente técnico. 

Desse portfólio a empresa destaca a 

tinta Spray Uso Geral e divulga que é ideal 

para ambientes internos e externos em me-

tais, vime, gesso, cerâmica e alvenaria, sen-

do comercializada no acabamento brilhan-

te, semibrilho, fosco e, inclusive, em cores 

especiais, como Alumínio, Alumínio para 

Rodas, Grafite Escuro e Dourado. A Spray 

Verniz Madeira oferece acabamento bri-

lhante, disponível nas cores Imbuia, Mogno 

e Incolor, possui filtro solar e é direcionada 

para aplicações em portas, janelas, móveis, 

molduras de quadros e outros objetos de 

madeiras em áreas externas e internas. 

Sobre a Spray Espuma Expansiva, a Iqui-

ne pontua que foi desenvolvida para melho-

rar e agilizar as aplicações em quadros de 

portas, isolamento térmico e acústico, ve-

dação e infiltrações. O gerente técnico expli-

ca que para uso residencial o produto é re-

comendado para instalações de batentes de 

portas, janelas, telhas, banheira de hidromas-

sagem e nas cumeeiras para eliminação de 

goteiras; enquanto que em área de constru-

ção civil oferece agilidade na colocação de 

quadros de portas, acomodação de banhei-

ra de hidromassagem, isolamento térmico e 

acústico e canos de isolamento de aparelhos 

de ar-condicionado; e para a indús tria pode 
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ser usado em junções de paredes, divisórias, 

tetos, câmaras, portas e painéis frigoríficos e 

revestimentos de barcos.

A Lukscolor destaca a linha de Multiuso, 

de Efeitos Luminosos e Efeitos Metálicos e 

pontua o alto acabamento, ótima aderência, 

secagem rápida e alta durabilidade. 

“Os sprays multiuso são indicados para 

superfícies de metal, madeira, alvenaria, 

gesso e cerâmica, para pintura de eletro-

domésticos, bicicletas, moveis de aço, brin-

quedos e objetos artesanais”, complementa 

Carlos Thurler, gerente de marketing.

A Luztol divulga o Spray Alta Tempera-

tura Prático, Spray Cores Sólidas Prático e o 

lançamento Spray Removedor Prático.

Desse portfólio, a empresa destaca o re-

cente lançamento com o Spray Removedor 

Prático, que é indicado para a remoção de tin-

tas e vernizes de superfícies de metal e ma-

deira, facilitando o trabalho de renovação e 

repintura de diversos tipos de objetos. “É um 

produto eficiente e muito fácil de usar. Basta 

aplicá-lo e esperar o tempo de ação para re-

mover com facilidade o acabamento antigo, 

com raspagem complementar da peça”, diz 

Herlon Pereira, coordenador de marketing.

Herlon apresenta também o Spray Alta 

Temperatura Prático, que oferece praticida-

de tanto para o uso profissional quanto ca-

sual, possui resistência, é de fácil aplicação, 

proporciona alto rendimento, secagem rápi-

da, não contém CFC (clorofluorcarbonetos), 

sendo livre de metais pesados e é resisten-

te à corrosão. Enquanto, o Spray Cores Só-

lidas Prático é de uso geral, sendo aplicável 

a diferentes tipos de superfície, oferecendo 

aderência, rendimento, secagem rápida e 

uma variedade em cores.

“Possuímos também uma diversidade de 

sprays de efeitos diferenciados como o Spray 

Luminoso Prático, o Spray Metálico Prático e 

o Spray Acabamento Gloss Prático”, finaliza.

A Maza oferece aos seus consumidores 

o Spray Alta Temperatura, Spray Verniz e o 

Spray Brilhantes.

“É uma linha de produtos formulados 

com resinas acrílicas de secagem rápida, 

com ótimo acabamento e grande durabili-

dade. Possui poder de cobertura, resistên-

cia às intempéries e excelente efeito deco-

rativo. Pode ser usado em ambientes inter-

nos ou externos”, afirma Alessandra Soares, 

do Departamento de Marketing.

Sobre as características dos produtos, a 

Maza divulga que o Spray Alta Temperatura 

foi especialmente desenvolvido para pintu-

ra de partes externas de objetos ou superfí-

cies metálicas, expostas a altas temperatu-

ras de até 600°C, sendo comercializado nos 

acabamentos metálico e fosco. Enquanto, o 

Spray Verniz é oferecido nos acabamentos 

Brilhantes, Incolor, Mogno e Imbuia, é um 

produto que proporciona secagem rápida 

e fino acabamento transparente, com filtro 

solar, às superfícies externas ou internas de 

madeira. Já o Spray Brilhantes foi formulado 

com resina acrílica de secagem rápida, que 

garante alto acabamento, durabilidade, po-

der de cobertura, resistência às intempéries 

e efeito decorativo, podendo ser usado em 

ambientes internos ou externos.

A Montana Química comercializa a Li-

nha MTN 94 que, de acordo com a empre-

sa, oferece acabamento fosco em 60 op-

ções de cores base solvente, é indicada 

tanto para projetos internos quanto exter-

nos em superfícies de vidro, plástico, cerâ-

mica, concreto, entre outras. 

A Linha Hardcore é indicada para pro-

jetos de pintura doméstica, industrial ou 

artística, possui 45 opções de cores com 

brilho intenso e acabamento brilhante e 

durável. “É a opção perfeita para projetos 

de graffiti, murais e desenhos urbanos de 

grandes proporções, pinturas industriais e 

domésticas para revitalização de peças e 

objetos feitos de cerâmica natural, concre-

to, madeira, metal, plástico e vidro”, avalia 
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Rafael Ferreira, gerente comercial. 

Na Linha Pro, a empresa comercializa 

o Primer Plástico, a tinta Vinílico Multiuso, 

a de Alta Temperatura e o Verniz Acrílico. 

Entre as características, o Primer Plástico 

é um tipo de primer incolor utilizado como 

uma camada de ancoragem aplicada an-

tes da pintura em superfícies plásticas e 

metais polidos; a Vinílico Multiuso é indica-

da para projetos de envelopamento líquido 

spray e foi desenvolvida para a proteção e 

personalização de objetos por ela ser resis-

tente, durável e oferecer um toque suave às 

superfícies; a linha para pintura para Alta 

Temperatura é indicada para a aplicação 

em peças externas ou superfícies metáli-

cas expostas a temperaturas elevadas, com 

resistência de até 600ºC; e a Verniz Acrílico, 

oferece uma opção de verniz spray confec-

cionado à base de resinas acrílicas termo-

plásticas, desenvolvida com solvente que 

protege e enobrece superfícies de cerâmi-

ca natural, concreto, madeira, metal, plás-

tico ou vidro.

A Tintas Renner by PPG comercializa a 

Color Jet Uso Geral, Color Jet Metálico, Color 

Jet Luminoso e Color Jet Alta Temperatura.

Entre as características, a empresa di-

vulga que a Color Jet Uso Geral é uma tinta 

spray de alta qualidade e indicada para tra-

balhos artísticos, grafite, decoração, pintu-

ra de móveis e reparos em geral, que ofe-

rece alto acabamento, secagem rápida, fá-

cil aplicação e resistência à ação do sol e 

da chuva. A Color Jet Metálico foi elabora-

da com produtos de alta qualidade, indica-

da e aprovada para uso interno e em obje-

tos artesanais, decorações, gesso, cerâmi-

ca, madeira, ferro, metais e papéis, obtendo 

um acabamento metalizado e que oferece 

boa cobertura, com alto rendimento, rápida 

secagem. A Color Jet Luminoso proporcio-

na efeito decorativo com incidência da luz 

natural e luz negra, é indicada uso interno 

em decoração de vitrines, artesanatos e en-

feites, podendo ser aplicada em superfície 

de gesso, metais, tecidos, papéis, isopores e 

flores. Já a Color Jet Alta Temperatura é in-

dicada para superfícies metálicas expostas 

à temperatura de até 600°C, em ambientes 

internos e externos.

A Suvinil destaca a Suvinil Sua Arte, Su-

vinil Superfícies Quentes e Suvinil Spray 

Multiverniz.

Entre as características, a empresa 

pontua que o Suvinil Sua Arte é um spray 

multiuso para multissuperfícies como pa-

pel, madeira, metal, alvenaria, cerâmica, 

gesso, vidro, azulejo, entre outros, e que ofe-

rece alta aderência, secagem de 30 minutos 

ao toque e está disponível em 20 opções de 

cores, nos acabamentos brilhante e fosco.

O Suvinil Superfícies Quentes protege 

e renova superfícies metálicas expostas a 

altas temperaturas de até 600°C, oferece 

secagem de em 30 minutos, pode ser usa-

do em chaminés, lareiras, parte externa de 

churrasqueiras e até mesmo escapamen-

tos de motos e automóveis, e está disponí-

vel nas cores Preto e Alumínio.

Já o Suvinil Spray Multiverniz é indica-

do para melhorar o acabamento, proteger 

e transformar pinturas artísticas em geral, 

artesanatos, decorações, reparos e também 

é ótima opção para uso profissional, ofere-

ce boa aderência, secagem rápida, resiste à 

ação da água e do sol, e está disponível nos 

acabamentos fosco e brilhante.

A Sherwin-Williams Divisão Automoti-

va oferece ao mercado a linha Spray Color, 

indicada para pintura de peças e pequenos 

reparos de superfícies metálicas, plásticas 

e acessórios. A empresa pontua ainda que 

essa linha conta com uma máquina de en-

vase, que amplia o leque de opções de co-

res para diferentes sistemas de pintura. “A 

linha Spray Color está de cara nova, layout 

moderno e novos complementos automoti-

vos, possibilitando maior praticidade e me-

nor desperdício nas oficinas”, diz Ricardo 

Rodas, gerente de produtos. 

A empresa destaca também do seu 

portfólio a linha Spray Color Alta Tempera-

tura, que é indicada para pintura de peças 

que necessitam de maior resistência a al-

tas temperaturas. “Além disso, lançamos os 

sprays para pintura de pinças de freios que 

são produtos com novas opções para per-

sonalização automotiva e estão disponíveis 

nas cores vermelho, azul e amarelo”, pon-

tua o gerente.

Para finalizar a Sherwin-Williams Divi-

são Automotiva divulga também o Spray 

Co     lor Efeito Cromado que oferece acaba-

mentos similares aos obtidos no processo 

de cromeação.

A Universo Tintas tem em seu portfólio 

a linha de Spray Premium nos acabamentos 

Universo Spray Premium Uso Geral, Univer-

so Spray Premium Metálica, Universo Spray 

Premium Luminosa e Universo Spray Pre-

mium Alta Temperatura.

“Em cada acabamento buscamos aten-

der de forma prática e eficaz a necessidade 

dos consumidores. São produtos de seca-

gem rápida, para uso Externo e Interno com 

cores modernas e diversos efeitos e prote-

ção”, diz Antonio Carlos de Oliveira, gerente 

da assistência técnica.

Entre as características, a empresa di-

vulga que a Universo Spray Premium Uso 

Geral é indicada para aço, ferro, couro, gesso 

e cerâmica; a Universo Spray Premium Lu-

minosa é indicada para uso nas atividades 

escolares, decoração de vitrines e artesana-

tos em geral; a Universo Spray Premium Me-

tálica decora objetos de gesso, metal, ma-

deira e cerâmica com proteção extra e alto 

acabamento e a Universo Spray Premium 

Alta Temperatura, nas cores preto e alumí-

nio, tem como diferencial a resistência a ex-

posições de temperaturas de até 600ºC.

A WEG Tintas divulga a sua Linha Profis-

sional nas versões Tinta Spray Alta Tempe-

ratura e Tinta Spray Uso Geral.

Desse portfólio, a empresa destaca a W- 

LACK SRA 114 SPRAY e informa que é indi-

cada para a pintura de estruturas metáli-

cas, implementos agrícolas e rodoviários, 

máquinas e equipamentos, portões, jane-

las, móveis de aço, oferece secagem rápida 

e boa retenção de cor em ambientes exter-

nos. Enquanto, a W-TERM CVA 660 SPRAY é 

indicada para uso em superfícies externas 

de alta temperatura de até 600ºC, tubula-

ções, escapamentos de motocicletas e car-

ros, entre outros.

› › tinta spray ‹ ‹ 
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› › novidade  ‹ ‹

Pintores que fazem história e 
constroem o mercado de pintura

Brasilux lança verniz Brastol com 
triplo filtro solar e extrema resistência 
ao intemperismojosé Luis, de Botucatu (SP), foi sorteado na live encontro com o 

Careca para contar no jornal do Pintor sua trajetória na profissão
o produto cria uma película ultraflexível que não 
trinca nem descasca, acompanhando os movimentos 
naturais de dilatação e contração da madeira

A cada edição, o Jornal do Pintor tem a 

rica oportunidade de conhecer a história de 

vida dos profissionais que constroem o mer-

cado de pintura.  Nesta edição, José Luis, de 

Botucatu (SP), conta a sua trajetória no mun-

do das tintas.

Pintor profissional há 8 anos, José Luis 

Aparecido Gomes de Lima, hoje com 32 

anos, trabalhou na roça até os 17 anos e de-

pois, morando na cidade de Botucatu, atuou 

em indústria automotiva. Por um tempo, fez 

um trabalho missionários pelo estado de São 

Paulo e em 2014 ajudou o cunhado na pintura 

de um prédio, em Mogi Mirim (SP)

“Antes nunca tinha trabalhado na pin-

tura. E, por incrível que pareça tinha até um 

preconceito com a classe. Na minha luta, 

ouvi por muitas palavras negativas, mas nun-

ca me deixei levar por elas. Inclusive, que a 

pintura não era para mim, que não era pro-

fissão”, lembra José e diz que seguiu por um 

tempo como ajudante com o cunhado e logo 

sentiu a necessidade de aprender mais.

“Nesta época eu queria aprender, como, 

por exemplo, pintar portão no compressor, 

portas, ferragens. Então, procurei meios pos-

síveis para estudar e depois fechei o primei-

ro trabalho. Consegui pintar meu primeiro 

portão e ferragens com compressor”, exalta 

o pintor e diz que dali em diante não parou 

mais. Ingressou em 2016 em grupos do Movi-

mento Brasil Por um Pintor Melhor – MBPM, 

fez cursos e até se especializou em efeitos 

decorativos, como mármore. 

Em agosto de 2021, mais um salto. O pin-

tor, por intermédio do MBPM, montou o grupo 

de pintores de Botucatu como forma de au-

xílio e ferramenta de conhecimento para os 

profissionais da pintura da cidade.

“Hoje os pintores estão evoluindo, par-

ticipam de treinamentos, aplicam a tabela 

de preços de forma correta e investem em 

ferramentas. Nosso trabalho é árduo, mas 

o resultado nos enche de orgulho”, afirma 

José Luis ao analisar que em pouco tempo 

de pintura é considerado um profissional 

completo na cidade.

“Já enfrentei enchente e perdi tudo. Tive 

Covid e quase morri. Mas nunca desisti de 

lutar, pois sei onde quero chegar e sei que 

Deus está comigo! Não há limites no objeti-

vo a ser alcançado, a não ser que você mes-

mo coloque”, finaliza o pintor.

A Brasilux lança o Brastol Verniz Super 

Premium, um verniz com triplo filtro solar e 

ultra bloqueador U.V. que proporciona extre-

ma resistência contra os efeitos do sol, da 

água e do tráfego de pessoas, o que faz a di-

ferença principalmente no acabamento de 

áreas externas.  Brastol faz parte da Linha 

Madeira da Brasilux, sendo indicado para 

portas, janelas, lambris, móveis de jardim, 

chalés, forros e decks. Ele cria uma película 

ultraflexível que não trinca nem descasca, 

acompanhando os movimentos naturais de 

dilatação e contração da madeira. 

O produto possui hidrorrepelência (a 

água que bate na superfície escorre, não 

se acumula) e ainda aditivos que protegem 

efetivamente contra fungos e bolor, au-

mentando a durabilidade do revestimento. 

Assim como vários produtos desenvolvidos 

pela marca, o Brastol vem pronto para uso e 

pode ser facilmente aplicado tanto por pro-

fissionais como pelo consumidor final.

Segundo Leonardo Maruzi, responsável 

pelo Departamento de Pesquisa e Desen-

volvimento da Brasilux, com a pandemia, o 

setor de construção civil percebeu uma mu-

dança no comportamento dos consumido-

res, que passaram a investir mais na manu-

tenção de seus imóveis em busca de confor-

to. “Pensando nisso, a Brasilux criou uma so-

lução que propicia um acabamento superior 

e aumenta o prazo de conservação dos aca-

bamentos feitos em madeira”, explica.

Brastol apresenta opções de acaba-

mento Semibrilho (Brastol Deck Premium), 

Brilhante e Acetinado (Brastol Premium), 

que podem ser encontradas em lojas do 

ramo e nos pontos de venda da Brasilux em 

todo o Brasil.
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› › história de pintor ‹ ‹
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Renata Fan 
com o Brastol

› › pintores do sul ‹ ‹

Grupo Pintores do Sul elege o pintor da região mais votado no mês

O grupo formado pelos profissionais do grupo de WhatsApp 

“Pintores do Sul”, que conta atualmente com mais de 200 mem-

bros dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

destaca todos os meses o Pintor do Mês. Todo início de cada mês, 

o grupo abre a votação e os membros votam no pintor que mais 

se dedicou no período dando dicas, ideias ou tirando dúvidas.

O premiado foi Valdete Moreira Sampaio, conhecido por Deti 

Moreira, de São José dos Pinhais/PR, e experiência de 14 anos 

na pintura. Ele conta que conheceu a pintura através do irmão, 

que já trabalhava na área e, por assuntos familiares, Deti come-

çou na pintura e hoje trabalha com sua família, esposa e dois 

filhos, e às vezes o terceiro filho ajuda quando está de folga 

da escola. “Desde criança, sem entender quase nada da pintu-

ra, eu já pintava túmulos”, revela Deti ao acrescentar: “a pintu-

ra é muitíssimo boa para mim e minha família, não tenho nem 

o que falar!”. 

Ele diz que este reconhecimento do Pintores do Sul é uma 

alegria total e confessa que não estava esperando: “ganhei uma 

máquina de pintura e alguém me parabenizou e disse que eu 

havia ganhado também o Pintor Destaque do Mês. Nossa! fi-

quei muito feliz, pois entendi que ajudei os meus companhei-

ros”, orgulha-se.

O Pintor do Mês do grupo Pintores do Sul conta com os par-

ceiros/patrocinadores: Jornal do Pintor na divulgação do prêmio 

ao ganhador, Tintas Active - A Casa do Pintor, Tintas Ciacollor, CYZ 

Vedac, Master Tintas, Novotom, Tintorauto, Alffa Tintas, Big Co-

res Tintas, Condor, Dacor, Nauber Máquinas, Reparox, Suvinil, Auto 

Tintas Uberaba, Tintas Fazendinha e Dasul Revestimentos. 
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o vencedor atual, é um orgulho receber o prêmio e saber que ajudou os companheiros da pintura
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› › qipp ‹ ‹

› › comemoração ‹ ‹

quem Indica o Pintor Profissional premia os pintores mais indicados por clientes 
Premiação criado pelo Grupo Pintor empreendedor exalta o trabalho dos profissionais de todo o Brasil. 
Luciano dias de oliveira, da cidade de Gravataí (rS) foi o pintor indicado deste mês

Para exaltar o trabalho de pintura e criar interação com 

os pintores, o Grupo Pintor Empreendedor criou a premiação 

QIPP – Quem Indica o Pintor Profissional. O Jornal do Pin-

tor, que há mais de 50 anos é a mídia oficial desses profissio-

nais, sempre exaltando seus trabalhos e acompanhando de 

perto toda a evolução do mercado, foi escolhido como mí-

dia exclusiva para contar mensalmente a trajetória do pro-

fissional premiado.

Luciano Dias de Oliveira, 44 anos, da cidade de Gravataí 

(RS) foi o vencedor deste mês. Ainda muito jovem, com ape-

nas 14 anos, Luciano começou a trabalhar com seu tio como 

ajudante em obras e nunca mais parou. Atualmente, ele se 

participa de diversos cursos e de grupos, tanto da ABRAPP - 

Associação Brasileira dos Pintores Profissionais como os que 

são oferecidos por lojistas.

“Hoje em dia o pintor profissional não é mais só um pin-

tor de paredes. Ele também é um especialista nessa área, 

que leva conhecimentos de produtos, tendências de efeitos 

decorativos e de cores para seus clientes, oferecendo, as-

sim, um serviço bem mais completo’, diz o profissional. 

Sobre o QIPP

Com uma dinâmica simples, a premiação parte do pres-

suposto do ditado popular QI - Quem Indica. Para participar, 

o pintor deve gravar um vídeo na obra para apresentar o tra-

balho executado e o cliente deve dizer o porquê indica o pro-

fissional e quais as qualidades do serviço realizado.

O QIPP tem como critério a interação que o vídeo recebe 

através da página Pintor Empreendedor no Facebook, sendo 

que uma comissão escolhe o pintor que mais se destacou 

na postagem e na pintura realizada.

Por mês será escolhido um único pintor e podem concor-

rer profissionais de todo o país. Os premiados têm o seu tra-

balho exaltado em live na página do Pintor Empreendedor no 

Facebook e recebem kits da WBR Wagner, da Condor Pincéis, 

da Tampa Pratinta, do Movimento Brasil por um Pintor Melhor 

e da ABRAPP. Além disso, o pintor vencedor do QIPP terá a sua 

história profissional contada no Jornal do Pintor.
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Tintas Palmares completa 40 anos de atuação no mercado de tintas
Com oito lojas em 4 cidades do estado de São Paulo, revenda comercializa produtos de todos segmentos de tintas e se tornou uma referência

Um pequena e tradicional loja de bairro 

que se expandiu e se tornou uma referên-

cia em revenda de tintas em São Paulo. Esse 

pode ser um resumo dos 40 anos de atuação 

da Tintas Palmares!

Fundada em novembro de 1981, pelas ir-

mãs Nice e Dilma Farias, a primeira loja, no 

bairro de Ermelino Matarazzo (SP), iniciou 

suas atividades com linhas completas para 

áreas imobiliárias, automotivas e industrial, e 

para raspadores. E assim, com muito empe-

nho e dedicação, em menos de uma década, 

as fundadoras ampliaram a loja e se muda-

ram para uma sede própria no mesmo bairro.

Depois, nos anos seguintes, Ricardo San-

táguita e Suzy Santáguita, filhos de Nice Fa-

rias, assumiram a gestão da loja em 1995 e 

2000, respectivamente. E em 2002, a Tintas 

Palmares inaugurou a sua primeira filial na 

cidade de Bertioga (SP). “Desenhamos um 

plano de expansão e tivemos a oportunidade 

com um projeto chamado Soft Franchising 

da SherwinWilliams. Foi um grande desafio! 

Abrir a primeira filial em uma praça relativa-

mente distante, impôs várias dificuldades. 

Tivemos também grandes aprendizados que 

aplicamos até hoje em nossa empresa”, diz 

Ricardo Santáguita, sócio-diretor. A expan-

são passou a fazer parte da Tintas Palmares. 

Com parcerias sólidas com fabricantes de 

tintas como Sherwin -Williams, Axalta, Mon-

tana, Maza, Pincéis Atlas, Sika, Textura & Cia, 

WBR Wagner, Salvabrás, entre outros, atual-

mente, a empresa conta com oito lojas em 

São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Ber-

tioga, além de um escritório administrativo.

“Trabalhamos em todos os segmentos 

das pinturas residenciais, comerciais auto-

motivas, texturas e revestimentos especiais, 

ferramentas de pinturas, convencionais e 

mecanizada, impermeabilizantes e correla-

tos. Somos especialistas em tintas e, para 

ser especialista, temos que atuar em todos 

os segmentos da pintura”, diz Santáguita ao 

enfatizar que os parceiros comerciais são 

escolhidos por aquilo que possam somar ao 

propósito da revenda de comercializar pro-

dutos de qualidade, inovação e credibilidade. 

“Uma boa parceria consiste em somarmos 

os esforços para o desenvolvimento e cres-

cimento das nossas lojas com capacitação 

de nossos colaboradores e com o constante 

apoio em ações de trade marketing, visando 

a venda e sobretudo o relacionamento contí-

nuo com os clientes e pintores”, diz o sócio. 

Santáguita inicia 2022 com expectativas 

positivas de crescimento do setor. “Acredito 

que não há segredos para o sucesso e nem 

uma receita de bolo. Encontramos oportuni-

dades em tudo e em cima delas trabalhamos 

duro com planejamento, capacitação cons-

tante para o time de colaboradores e clare-

za nos objetivos. A pandemia provou isso 

para nós, no momento de maior adversidade 

contamos com a força dos nossos colabora-

dores. Colocamos em prática o atendimen-

to pelos canais digitais e conseguimos, além 

de minimizar os impactos negativos da pan-

demia em nosso negócio, aproveitamos as 

oportunidades que tínhamos de nos desta-

car pelo serviço prestado”, finaliza.
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› › premiação ‹ ‹

Toda Mulher é um Destaque!
incentivar a profissionalização da pintora imobiliária no Brasil é um dos objetivos dessa premiação 
que acontece mensalmente. Conheça a vencedora do mês! 

A ganhadora do TODA MULHER É UM 

DESTAQUE! é Simone Ramos de Souza, que 

reside na cidade de Marília/SP, e tem mais 

de 15 anos na profissão de pintora. Antes 

de começar na pintura, Simone já fazia di-

versas atividades como encanamento, tro-

cava chuveiro e até alguns serviços de pe-

dreiro ela fazia. A pintora lembra que, nessa 

época, comprava produtos de pintura, lia as 

instruções e, para testar os efeitos, pintava 

a própria casa. Foi assim que ela começou 

na profissão. “Eu já fui faxineira, adoro uma 

faxina, traz paz e limpeza; instrutora de au-

toescola; chefe de segurança; Tosadora de 

pets, entre outras funções; mas o meu foco 

é na pintura, onde estou sempre inovando 

e aprendendo. A pintura corre nas minhas 

veias, eu poderia até exercer as outras pro-

fissões que tenho, mas a pintura é a minha 

vida hoje”, revela Simone.

Para ela, o prêmio representa que está no 

caminho certo: “É uma gratidão e uma hon-

ra receber esse prêmio. Desejo que todas as 

meninas, novas e antigas, sintam essa emo-

ção e felicidade que eu senti em receber 

esse reconhecimento. Esse troféu represen-

ta nossa classe, as mulheres guerreiras, que 

correm atrás e que lutam. Hoje, o nosso es-

paço é onde a gente quiser!”, destaca Simone 

ao mencionar que sempre foi bem recebida 

na pintura e nunca sofreu preconceito. 

“Desejo um ano próspero para todos e 

que 2022 seja de paz, só coisas boas e que 

possamos estar sempre unidos, homens e 

mulheres. Agradeço também a Rádio do Pin-

tor e o Jornal do Pintor por divulgar nosso tra-

balho. Gratidão!”, finaliza a pintora.  

 Sobre esse prêmio

O prêmio TODA MULHER É UM DESTA-

QUE! tem o objetivo de incentivar outras 

mulheres a investirem em sua profissão, 

seja ela qual for e, também, de valorizar a 

profissionalização do pintor e da pintora 

imobiliá rios no Brasil, a premiação acon-

tece mensalmente com o intuito de ho-

menagear e divulgar histórias de pintoras 

de todo o Brasil. Uma equipe de profissio-

nais liderada por Claudinha Peres, Josi Pio-

vesan e Valéria Martinez elege a ganhadora 

do mês que mais se destaca de acordo com 

sua história de vida e superação, participa-

ção ativa com profissionalismo e disposi-

ção em ajudar outras pessoas. A premiada 

recebe presencialmente e ao vivo, no Espa-

ço Eu Sou Pintor, diversos produtos, ferra-

mentas e um troféu personalizado, e ainda 

garante a participação no PodCast EuSou-

Pintor contando suas expe riências e apren-

dizados de vida.

TODA MULHER É UM DESTAQUE! con-

ta com os parceiros/patrocinadores: Jornal 

do Pintor na divulgação do prêmio à ganha-

dora, Condor, Brasilux, Galo, Tintas Palmares, 

Salvabras, e WBR-WAGNER que apoiam esse 

projeto, acreditando que todos os profissio-

nais da pintura merecem sua valorização, in-

centivo e reconhecimento.
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 › › artigo ‹ ‹

Por Rafael Ferreira, gerente comer   cial 

da Montana Química Ltda.

Início de ano é momento de planejamen-

to. Por isso, neste primeiro artigo de 2022, 

convido nossos parceiros profissionais de 

pintura a se familiarizarem com um concei-

to extremamente importante no mundo do 

marketing e dos negócios. Essa estratégia, 

criada na década de 60 e que até hoje ser-

ve como norte para empresas, chama-se “4 

Ps do Marketing” (ou “Composto de Marke-

ting”) e envolve os conceitos de Preço, Praça, 

Produto e Promoção. Aqui, traduzo-os para o 

mundo da pintura profissional.

Preço

Assim como existem tintas econômi-

cas, premium e superpremium para cada 

nível de preço que o cliente quer ou pode 

pagar, os pintores profissionais também 

precificam os seus serviços. Um preço mui-

to baixo pode gerar desconfiança; um mui-

to alto, repulsa. A precificação do serviço é 

essencial e deve levar como base uma sé-

rie de fatores como custos fixos e variáveis; 

preços dos concorrentes; margem de lucro; 

nível de serviço entregue… Não se preocu-

pe em ter o menor preço, mas o preço justo 

para o tipo de serviço que quer atender.

Praça

É onde o pintor atua. Da mesma forma 

que uma loja de tintas pode atender o país in-

teiro, um estado, uma cidade ou um bairro, o 

profissional também tem que saber sua área 

de atuação. Isso vai definir o seu público, o 

seu gasto com locomoção, o tempo exigido 

para uma obra e outra. E lembre-se: é melhor 

começar em uma área pequena e crescer do 

que deixar de atender bem o cliente.

Produto

O produto do pintor são as suas especia-

lidades. Seja a linha (imobiliária, decorativa, 

industrial, automotiva…) ou o tipo de serviço 

(paredes, comunicação visual, madeiras…), 

o profissional precisa entender no que ele é 

bom. E ninguém é bom em tudo. Pense em 

seu produto principal e evite o generalismo 

(o “faz-tudo”). Isso pode ajudá-lo muito a se 

tornar referência e trazer ganhos no negócio.

Promoção

Como você oferta seus serviços? As for-

mas de divulgação são variadas, do boca 

a boca, ao anúncio. Aproveite as facilida-

des das redes sociais (Facebook, Instagram, 

Whats   App). O cartão de visitas e o orçamento 

também são formas de promover o seu ne-

gócio. O mais importante: a obra é a sua gran-

de promoção. Seja impecável ao se apresen-

tar, na maneira de se vestir (uniformização), 

na limpeza e na entrega do trabalho. 

Que esses 4 Ps possam ajudar os pinto-

res profissionais a alcançar melhores resul-

tados. E que 2022 ajude a trazer um “quinto P” 

para todos nós do setor: Prosperidade!

Os quatro Ps do pintor
Preço, Praça, Produto e Promoção: como o profissional da pintura pode lucrar mais com este famoso conceito de marketing
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 R$ 433,69 

 R$ 526,84 

   

 R$ 564,68 

 R$ 652,00 

 R$ 928,51 

 R$ 1.862,85 

 R$ 2.168,47 

 R$ 5.579,81 

 R$ 936,86 

 R$ 1.017,24 

    

 R$ 534,99 

 R$ 615,37 

   

 R$ 640,48 

 R$ 723,37 

 R$ 1.017,24 

 R$ 2.139,97 

 R$ 2.406,21 

 R$ 7.489,89 

 R$ 615,37 

 R$ 695,74 

  

 R$ 321,50 

R$ 401,87 

 R$ 1.548,49 

 R$ 1.548,49 

    

 R$ 1.397,13 

 R$ 1.397,13 

    

 R$ 1.705,67 

 R$ 1.705,67 

   

 R$ 1.862,85 

 R$ 3.719,87 

 R$ 15.499,46 

 R$ 309,99 

 R$ 372,57 

 R$ 619,98 

 R$ 1.085,69 

 R$ 1.239,96 

 R$ 3.719,87 

 R$ 576,58 

 R$ 663,20 

   

 R$ 288,29 

 R$ 346,49 

   

 R$ 288,29 

 R$ 346,49 

 R$ 576,58 

 R$ 1.009,69 

 R$ 1.153,16 

 R$ 3.459,48 

 R$ 928,51 

 R$ 1.018,74 

   

 R$ 526,84 

 R$ 619,98 

   

 R$ 652,00 

 R$ 742,23 

 R$ 1.085,69 

 R$ 2.168,47 

 R$ 2.479,91 

 R$ 7.439,74 

 R$ 2.048,09 

 R$ 2.223,79 

    

 R$ 1.169,55 

 R$ 1.345,26 

    

 R$ 1.400,17 

 R$ 1.581,36 

 R$ 2.223,79 

 R$ 4.678,20 

 R$ 5.260,23 

 R$ 16.373,70 

 R$ 1.345,26 

 R$ 1.520,96 

   

 R$ 702,83 

 R$ 878,54 

 R$ 1.705,67 

 R$ 1.705,67 

   

 R$ 1.548,49 

 R$ 1.548,49 

    

 R$ 1.862,85 

 R$ 1.862,85 

    

 R$ 1.862,85 

 R$ 4.657,12 

 R$ 18.628,46 

 R$ 372,57 

 R$ 465,71 

 R$ 774,25 

 R$ 1.239,96 

 R$ 1.397,13 

 R$ 4.657,12 

 R$ 1.345,26 

 R$ 1.520,96 

    

 R$ 702,83 

 R$ 878,54 

    

 R$ 702,83 

 R$ 878,54 

 R$ 1.460,56 

 R$ 2.339,10 

 R$ 2.635,61 

 R$ 8.785,35 

 R$ 1.020,55 

 R$ 1.108,10 

    

 R$ 619,98 

 R$ 713,12 

    

 R$ 742,23 

 R$ 838,28 

 R$ 1.178,83 

 R$ 2.479,91 

 R$ 2.788,45 

 R$ 8.679,70 

CAPÔ

CAPÔ

CAPÔ

lAterAl trAseirA

CAPÔ CAPÔ

CArro Pequeno

CArro Pequeno

CArro Pequeno

CArro Pequeno

CArro Pequeno CArro Pequeno

CArro médio

CArro médio

CArro médio

CArro médio

CArro médio CArro médio

CArro grAnde

CArro grAnde

CArro grAnde

CArro grAnde

CArro grAnde CArro grAnde

JP Diverte :)
Enganando o computador
Um homem espera por seu vôo quando 

um computador com viva-voz, que identi-
fica os passageiros por meio de imagem, 
chama sua atenção.

Assim que ele passa, o computador diz:
- Carlos, 52 anos, brasileiro, casado, 

passageiro do vôo 455.
Impressionado, Carlos vai ao banhei-

ro, raspa o bigode e muda de camisa. Mas 
a máquina fala novamente:

- Carlos, 52 anos, brasileiro, casado, 
passageiro do vôo 455. 

Na mesma hora, ele volta ao banheiro, 
passa maquiagem e põe uma peruca ruiva. 
Ao se olhar no espelho, conclui: “Vou pro-
var que essa máquina é burra”. 

Assim que ele chega, a máquina anuncia:
- Carlos, 52 anos, brasileiro e casa-

do que, por causa dessa brincadeira, per-
deu o vôo 455.

Insônia
O sujeito vai ao médico reclamando 

de insônia:

- Quer dizer que o senhor não consegue 
dormir muito bem durante a noite? 

- Não, doutor! À noite e pela manhã até 
que eu durmo bem.

- Como assim?
- É à tarde que a minha insônia ataca! 

Limpeza pública
Um homem desce do ônibus na rodo-

viária de São Paulo e começa a caminhar 
deslumbrado com a cidade.

Ao passar por uma lixeira, ele lê a ins-

crição: “Colabore com a limpeza pública”.
Sem pestanejar, o homem coloca a 

mão no bolso, abre a carteira, saca uma 
nota de R$ 10 e enfia na lixeira. 

Trabalho novo
Primeiro dia de João como balconista 

numa lanchonete, chega um freguês e pede:
- Dois hambúrgueres, por favor. Um 

sem mostarda.
E o João:
- Qual?

bAse Poliéster

lACA nitroCelulose

bAse águA

esmAlte sintétiCo esmAlte PoliuretâniCo

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

lAterAl trAseirA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

lAterAl trAseirA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

lAterAl trAseirA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

lAterAl trAseirA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

› › bolsa de serviço da repintura automotiva 2022 ‹‹
SUGESTÃO BÁSICA DE ORÇAMENTO PARA REPINTURA AUTOMOTIVA: 

EssEs valorEs são sugEstivos podEndo variar dE rEgião para rEgião 
E não incluEm montagEm, dEsmontagEm, partE Elétrica E tapEçaria.



janeiro_2022 /jornaldopintor26

ConCreto ou tijolo APArente

Fundos e restAurAções

pintura interna - tetos e paredes

pintura interna - tetos e paredes

31,90

47,79

37,32

57,63

70,44

1,08

1,34

1,80

2,07

2,42

39,06

41,22

43,54

44,65

49,45

46,80

48,99

51,14

53,32

55,48

2,79

3,73

4,48

5,41

6,35

9,61

10,86

13,01

15,19

16,13

15,95

17,67

19,21

21,39

22,62

15,81

19,53

21,86

24,48

26,05

20,05

28,12

37,17

38,57

17,64

46,51

53,82

57,60

126,03

40,98

55,91

129,44

174,93

133,66

192,37

98,15

46,77

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Silicone base de água

Silicone base solvente

Verniz acrílico base de água

Verniz acrílico base de solvente

Verniz poliuretano monocomponente

Descascamento de Superfície até 3 m

Descascamento de Superfície acima de 3 m   Nível A

Descascamento de Superfície acima de 6 m   Nível B

Descascamento de Superfície acima de 6 m   Nível C

Descascamento de Superfície acima de 6 m   Nível D

Aplicação de Fundo Preparador até 3 m

Aplicação de Fundo Preparador acima de 3 m  Nível A

Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m  Nível B

Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m  Nível C

Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m  Nível D

Aplicação de Fundo Impermeabilizante até 3 m

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 3 m  Nível A

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m  Nível B

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m  Nível C

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m  Nível D

Restauração de Fissuras até 3 m

Restauração de Fissuras acima de 3 m   Nível A

Restauração de Fissuras acima de 6 m   Nível B

Restauração de Fissuras acima de 6 m   Nível C

Restauração de Fissuras acima de 6 m   Nível D

Restauração de Trincas de Massa até 3 m

Restauração de Trincas de Massa acima de 3 m   Nível A

Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m   Nível B

Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m  Nível C

Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m  Nível D

Restauração de Trincas de Alvenaria até 3 m 

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 3 m  Nível A

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m  Nível B

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m  Nível C

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m  Nível D

Execução de Emboço até 3 m

Execução de Emboço acima de 3 m    Nível A

Execução de Emboço acima de 6 m    Nível B

Execução de Emboço acima de 6 m   Nível C

Execução de Emboço acima de 6 m   Nível D

Látex PVA simples c/fundo uniformizante - sobre emboço

Látex PVA c/massa corrida padrão comercial - sobre emboço ou gesso

Látex PVA c/massa corrida padrão luxo e retoques c/iluminação farta

no local sobre emboço ou gesso

Látex PVA c/massa corrida padrão luxo e retoques sobre emboço ou gesso

c/acabamento final em verniz sobre látex (liquibrilho)

Só massa corrida para receber papel de parede sobre emboço

Óleo simples c/faixa sinalizada para barras de garagem

Óleo c/massa corrida e faixas sinalizadas para barras de garagem

Esmalte acetinado c/massa corrida sobre emboço fino padrão luxo

Esmalte automotivo tipo laca brilhante c/massa corrida

Quantil ou similar sobre fundo látex simples

Quantil ou similar sobre massa corrida e fundo látex

Epóxi bicomponente simples

Epóxi bicomponente c/massa corrida adequada

Poliuretano bicomponente simples

Poliuretano bicomponente c/massa corrida adequada

Borracha clorada simples

Textura - Externa | Interna

PinturA externA

19,39

39,00

54,28

48,90

42,15

44,01

45,58

78,59

50,53

46,80

48,99

50,85

52,86

56,12

42,15

44,94

46,80

50,85

55,48

50,59

53,67

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Látex PVA tipo interior/exterior até 6m alt.

Látex acrílico c/fundo uniformizante de textura até 6m alt.

Idem acima de 6m alt.

Textura acrílica c/calafetação e látex acrílico

Aplicação de Massa Acrílica até 3 m

Aplicação de Massa Acrílica acima de 3 m   Nível A

Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m    Nível B

Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m   Nível C

Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m   Nível D

Aplicação de Massa Única até 3 m

Aplicação de Massa Única acima de 3 m    Nível A

Aplicação de Massa Única acima de 6 m    Nível B

Aplicação de Massa Única acima de 6 m   Nível C

Aplicação de Massa Única acima de 6 m   Nível D

Aplicação de Textura Acrílica até 3 m

Aplicação de Textura Acrílica acima de 3 m    Nível A

Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m    Nível B

Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m   Nível C

Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m   Nível D

Aplicação de Textura Tipo Rústica até 3 m

Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 3 m   Nível A

Pátina

Pintura Manchada

Efeito Jeans ou 3D

Aplicação de Massa PVA até 3 m

Aplicação de Massa PVA acima de 3 m

Aplicação de Massa PVA acima de 6 m

Aplicação de Gesso sobre Emboço até 3 m

Aplicação de Gesso sobre Emboço acima de 3 m

Aplicação de Gesso sobre Emboço acima de 6 m

Aplicação de Massa Única até 3 m 

Aplicação de Massa Única acima de 3 m  

Aplicação de Massa Única acima de 6 m

Aplicação de Massa para nivelamento de azulejo

Cimento Queimado

Efeito Mármore

Efeito Marmorizado com gel

Porcelanato Líquido

Aplicação de Textura até 3 m 

Aplicação de Textura  acima de 3 m  

Aplicação de Textura  acima de 6 m

Aplicação de Textura Tipo Rústica até 3 m 

Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 3 m

Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 6 m  

Látex PVA sobre Massa até 3 m

Látex PVA sobre Massa acima de 3 m  

Látex PVA sobre Massa acima de 6 m

Látex PVA sobre Massa Única até 3 m 

Látex PVA sobre Massa Única acima de 3 m

Látex PVA sobre Massa Única acima de 6 m  

Látex PVA sobre Gesso até 3 m

Látex PVA sobre Gesso acima de 3 m  

Látex PVA sobre Gesso acima de 6 m 

Látex PVA sobre Textura até 3 m 

Látex PVA sobre Textura acima de 3 m

Látex PVA sobre Textura acima de 6 m  

Látex Acrílico Fosco sobre Gesso até 3 m

Látex Acrílico Fosco sobre Gesso acima de 3 m  

Látex Acrílico Fosco sobre Gesso acima de 6 m

Látex Acrílico S/B sobre Gesso até 3 m 

Látex Acrílico S/B sobre Gesso acima de 3 m  

Látex Acrílico S/B sobre Gesso acima de 6 m  

69,45

27,77

75,00 

13,71

14,96

17,29

13,71

15,81

18,54

55,80

56,73

 59,20

48,00

142,50

119,70

89,00

450,00

37,81

40,46

42,15

50,47

53,94

56,18

24,48

24,48

27,62

26,98

27,74

30,39

29,46

30,50

33,41

32,40

33,53

36,73

45,58

48,17

50,76

50,15

53,06

55,80

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

PREÇOS BASEADOS EM CUSTO TOTAL FINAL APURADO (mão de obra, leis sociais, faturamento, tintas, massas ou vernizes em geral, ferramentas e equipamentos 

gerais,inclusive balancins, etc.), com responsabilidade total de PinTUrA PronTA. ESSES vALORES SãO SUgESTIvOS PODENDO vARIAR DE REgIãO PARA REgIãO.

PLANILhA DE COTAÇÃO

› › bolsa de serviço da pintura 2022 ‹‹

Acima de 3 metros nível A: Andaime m² = metro quadrado

Acima de 6 metros nível B: Cadeira Suspensa ml -  metro linear

Acima de 6 metros nível C: Balancim manual m =  metro

Acima de 6 metros nível d: Balancim elétrico S/B - Semibrilho
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suPerFíCies metáliCAs

regrAs de medição

PinturA externA

suPerFíCies de mAdeirA

mAPA de CálCulo de diluição, nº de demãos e rendimento dAs tintAs

40,55

53,00

59,64

20,49

21,25

87,73

197,46

37,84

10,80

32,34

43,72

20,08

33,47

58,91

24,30

70,06

30,39

19,73

90,23

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m

m2

m2

m

m2

m

m2

m

Só repintura em esmalte, grafite ou alumínio

Desoxidação esmalte, grafite ou alumínio c/fundo zarcão

Idem c/fundo especial - galvanizados ou alumínio

Esmalte, grafite ou alumínio em perfis, cantoneiras, batentes e tubulações 

aparentes até 4”

Idem calhas ou rufos

Esmalte grafite ou alumínio com massa automotiva

Tratamento, zarcão e epóxi bicomponente e acabamento

Óleo sem massa - obras populares

Idem rodapés

Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista

Verniz poliuretano tipo naval - obras populares

Idem rodapés

Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista

Esmalte acetinado c/massa corrida padrão comercial

Idem rodapés

Esmalte acetinado c/massa corrida a óleo padrão luxo

Idem rodapés

Esmalte automotivo alto brilho c/massa corrida adequada e lixa d’água

Idem rodapés

diversos

13,24

14,03

14,87

15,63

16,39

100,13

22,62

123,33

91,75

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

Caiação até 3 m

Caiação acima de 3 m  Nível A 

Caiação acima de 6 m  Nível B 

Caiação acima de 6 m  Nível C 

Caiação acima de 6 m  Nível D 

Verniz Filtro Solar Marítimo  

Esmalte Sintético  

Barrado de Garagem em Esmalte Sintético  

Pintura de Tubulação e Corrimão em Esmalte Sintético

Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 6 m   Nível B

Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 6 m  Nível C

Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 6 m  Nível D

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica até 3 m

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 3 m   Nível A

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m   Nível B

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m  Nível C

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m  Nível D

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única até 3 m

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 3 m   Nível A

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m   Nível B

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m  Nível C

Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m  Nível D

Látex Acrílico Fosco sobre Textura até 3 m

Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 3 m   Nível A

Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m   Nível B

Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m  Nível C

Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m  Nível D

Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica até 3 m

Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 3 m   Nível A

Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m   Nível B

Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m  Nível C

Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m  Nível D

Látex Acrílico S/B sobre Massa Única até 3 m

Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 3 m   Nível A

Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m  Nível B

Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m  Nível C

Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m  Nível D

Látex Acrílico S/B sobre Textura até 3 m

Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 3 m  Nível A

Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m  Nível B

Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m  Nível C

Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m  Nível D 

Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente até 3 m

Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 3 m  Nível A

Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m  Nível B

Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m  Nível C

Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m  Nível D

Látex Acrílico sobre Piso

Látex Acrílico sobre Piso (Faixas de Demarcação)  

56,18

61,01

70,29

43,40

45,87

48,35

49,74

52,39

46,19

47,42

49,74

52,07

53,00

46,80

48,99

51,14

53,32

55,48

47,76

50,56

53,15

54,72

57,69

50,85

53,94

54,72

57,34

58,27

51,46

53,94

56,26

58,59

61,07

43,40

45,87

48,35

49,74

52,39

36,59

16,74

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Venezianas: multiplicar por 3.
Vitrô basculante: multiplicar o vão por 3.
Vitrô não-basculante e janelas: multiplicar por 2.
Grade: multiplicar por 3.
Caiação interna ou externam borracha clorada ou epóxi: 
não descontar vãos até 4,00 m2. Para vãos superiores 
a 4,00 m2 deduzir apenas o que exceder a este valor.
Têmpera de gesso, cola, têmpera lavável e látex: não 
descontar vãos de até 2,00 m2. Para vãos superiores a 
2,00 m2 deduzir apenas o que exceder a este valor.
Espaletas, faixas, vigas e molduras isoladas com largura 
de até 40 cm., são medidas por metro linear e cobradas 
a razão de 50% dos preços unitários por m2.
Caixilhos de ferro, ferragens pesadas: multiplicar a área 
do vão-luz por 2.
Estrutura metálicas planas: multiplicar a área de projeção 

horizontal por 2.
Estruturas metálicas ou de madeira em arco: 
aumentar 30% a área de projeção horizontal e 
multiplicar por 2.
Estruturas metálicas: multiplicar a área do vão-
-luz por 2.
Elementos vazados: multiplicar a área por 5.
Terças e elementos de sustentação de telhas: 
multiplicar a área de projeção horizontal por 2.
Esquadrias de madeira:
Portas ou janelas-guilhotina com batentes: mul-
tiplicar a área do vão-luz por 3.
Portas ou janelas-guilhotina sem batentes: multi-
plicar a área do vão-luz por 2.
Caixilhos com venezianas: multiplicar a área do 
vão-luz por 5.

Líquido Base PVA Incolor
Líquido Base Acrílico Incolor
Líquido Impermeabilizante a Óleo
Selador Pigmentado PVA
Selador Pigmentado Acrílico
Primer a Óleo para Madeiras
Primer Surfacer
Zarcão Comum
Fundos Anticorrosivos Sintéticos
Zarcão Preparado tipo Petrobras
Zarcão Borracha Clorada
Zarcão Epóxi Catalisado
Cromato de Zinco
Primer Epóxi Catalisado Óxido
Primer Epóxi Catalisado Branco
Primer para Galvanizados
Massa PVA e Acrílica Super Extra
Massa a Óleo e Sintéticas
Massa Epóxi Catalisada
Massa para Madeira
Tinta Látex PVA Super Extra
Tinta Látex PVA 2ª Linha
Tinta Acrílica 100% Super Extra
Tinta a Óleo Fosca
Tinta a Óleo Brilho Super Extra
Esmalte Sintético Brilho Super Extra
Esmalte Sintético Semibrilho Super 
Tinta Grafite Super Extra
Tinta Alumínio Super Extra
Esmalte Epóxi Brilhante Catalisado
Esmalte Epóxi Semibrilho Catalisado
Esmalte Poliuretano Catalisado
Esmalte Borracha Clorada
Tinta Demarcação Borracha Clorada
Tinta Cerâmica Super Extra
Stain Semitransparente para Madeira
Stain Cores Sólidas para Madeira
Verniz Copal Brilhante
Verniz Marítimo Brilhante
Verniz Seda Sintético Semibrilho
Verniz Epóxi Catalisado
Verniz Poliuretano Catalisado
Verniz Premium Duplo Filtro para Madeira

Água
Água
Aguarrás
Água
Água
Aguarrás
Thinner
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás
Água
Aguarrás
Solvente próprio
Água
Água
Água
Água
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Solvente próprio
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Aguarrás
Solvente próprio
Solvente próprio
Aguarrás

-
15%
30%
20%
10%
10%

10%
10%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
10%

-
-
-
-

10%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%

-
-

15%
15%
20%
15%
15%

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

4 finas
-
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3

-
10 a 20%

-
-

20%
20%
30%
20%
20%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
20%

-
-
-
-

20%
até 25%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30%
20%
30%

-
-

30%
30%
30%
30%
30%
10%

50 a 100%
15%
40%

até 30%
até 20%
até 10%

-
até 10%
até 10%

-
-

até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%

-
-
-
-

10%
15%
10%

até 15%
até 15%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%

-
10%
20%

-
-

20%
20%
25%
20%
20%
5%

tiPo de tintAs solventes
diluição

trincha rolo Pistola
nº de

demãos 

30 m2

30 m2

30 m2

25 m2

25 m2

25 m2

25 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

50-70 m2

50-70 m2

50-70 m2

08-12 m2

   5 m2

   5 m2

 14--15 m2

30-35 m2

25-30 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

25-30 m2

25-30 m2

18 m2

70 m2

50 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30 m2

rend. p/
demão

os rendimentos apontados são válidos para a embalagem: galão 3,6 litros. o rendimento real 
depende do método de aplicação, preparo da superfície e condições de trabalho.

FAChAdAs

3,26

5,12

6,69

7,42

9,23

15,81

141,98

236,52

Lavagem Externa com Hidrojateamento até 3 m  

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 3 m Nível A 

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível B 

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível C 

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível D 

Instalação de Tela Fachadeiro  

Bandeja Nível A  

Bandeja Suspensa acima de 3 m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

suPerFíCies de mAdeirA

Laqueação, acabamento pome em pó

Lustração natural c/cera a boneca padrão comercial

Lustração natural c/goma laca padrão luxo

Stain

214,52

55,30

81,70

38,38

m2

m2

m2

m2




