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O que esperar do setor da construção civil,
tintas e varejo para 2022?

Ainda estamos vivendo em um cenário desafiador onde a imprevisibilidade no país continua latente, e mesmo o
brasileiro já sabendo conviver com tantos altos e baixos, idas e vindas da economia e da política, a dúvida sobre o
rumo do país é grande.
Percebemos que a maioria das empresas está correndo contra o tempo
para reformular seus negócios e estratégias diante da alta da inflação, aumento da taxa de juros, que torna o financiamento menos atrativo para o
consumidor final, e dos aumentos no
custo do gás e dos combustíveis que,
inevitavelmente, pressionam as indús-

trias a repassarem seus custos adiante na cadeia.
E a pergunta que fica é: O que esperar do setor da construção civil, tintas e
varejo para 2022? A estimativa é de desaceleração com leve crescimento na
construção civil como um todo, e também no varejo da construção. E a expectativa é de que haja um possível crescimento de 11% em faturamento e 2% de
crescimento em volume para o varejo
de material de construção.
Mas apesar do cenário ser de preocupação e de existirem muitos desafios que em um ano eleitoral acabam
tomando proporções maiores, o setor
de tintas atingiu um grau de maturidade
e tem atuado de forma eficiente e responsável, incrementando seu portfólio e
oferecendo produtos adequados às necessidades dos consumidores.
Prova disso é o mercado de Impermeabilizantes que tem evoluído gradativamente a ponto de observarmos que
vários fabricantes de sistemas de pintura estão incluindo produtos com estas características em seu portfólio.
Confira na matéria os produtos disponíveis no mercado.

Outro segmento importante dentro
do mercado de pintura e repintura automotiva, é o de Verniz Automotivo. Trata-
se de um produto que é tão importante
no acabamento do sistema de pintura
ou repintura, podendo-se dizer que é a
“cereja do bolo” ao oferecer alto brilho,
resistência e durabilidade à tinta. Nesse segmento, os fabricantes também
evoluíram para acompanhar os diversos nichos de clientes e necessidades.
Conheça os vernizes automotivos recomendados pelos especialistas e que fazem a diferença no mercado.
Nessa edição o leitor também confere os lançamentos e novidade que o
mercado traz para você. A Brasilux renovou patrocínio com o Novorizontino
até o final de 2022; e a PPG é patrocinadora da maior pintura já feita em Porto
Alegre/RS. A Tintas Killing lança Catálogo de Tendência de Cores 2022 e também lançou, recentemente, novo site
com soluções inovadoras aos clientes.
A Sherwin-Williams tem novo líder no
Brasil; e a Suvinil lança álbum Eclipse
no Spotify e apresenta músicas inspiradas em seu estudo anual de tendências.
A PPG revitalizou a pintura de esco-

la infantil municipal em Sumaré (SP); e
a arquiteta e urbanista Sabrina Souza,
idealizadora e artista do ateliê Art Mudra, através de seu talento, dá um toque
diferente às paredes mesclando pintura e arte e faz, também, uma conexão
de sua obra para conscientizar, alertar e
educar a população. A Leinertex renova
sua marca e atuação no mercado de tintas; e a Anjo Tintas registra crescimento
no faturamento em 2021. Parabéns a todos pelo lindo trabalho!
Trazemos a você as premiações de
pintores e pintoras. O leitor conhecerá
o Pintor do Mês e o Pintor Destaque do
MBPM, e também o pintor destaque do
Grupo Pintores do Sul. O Jornal do Pintor foi escolhido para exaltar com exclusividade a trajetória destes ganhadores.
Parabéns a todos pelo reconhecimento
do trabalho de vocês! Além de histórias
e dicas de pintores, temos os pintores
que são colunistas do Jornal do Pintor.
Acompanhe!
Boa leitura!

› › patrocínio ‹ ‹
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Brasilux renova patrocínio ao Novorizontino até o final de 2022
Acordo prevê a exibição da logo da empresa nas costas dos uniformes e backdrops da sala de imprensa,
além de ações no campo antes das partidas e manutenção de publicidade no estádio Jorjão

expediente

A Brasilux anunciou a renovação de seu contrato de patrocínio
com Grêmio Esportivo Novorizontino, time que atualmente disputa a
Série A1 do Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro. A empresa, que investe no clube desde 2018, prorrogou a validade
do compromisso até dezembro de 2022.
O acordo prevê a exibição da logo da Brasilux nas costas dos uniformes e backdrops da sala de imprensa, além de ações no campo
antes das partidas e a manutenção de publicidade no estádio Doutor
Jorge Ismael de Biasi (popularmente conhecido como Jorjão), no qual
a Brasilux realizou a pintura em 2020 e tem sua marca projetada.

A empresa divulgou que o patrocínio ao Novorizontino faz parte da
sua estratégia de marketing de promover o apoio ao esporte e incentivar projetos e ações ligadas ao bem-estar. “Acreditamos no poder
transformador que o esporte possui na sociedade. Por isso, nada mais
natural do que renovarmos nosso compromisso com o Grêmio Esportivo Novorizontino, clube que vem consolidando seu espaço na elite
do futebol paulista e nacional e que, ainda, está localizado em uma cidade (Novo Horizonte) próxima à nossa sede, em Matão (SP). Sem dúvidas, continuará sendo uma parceria bastante promissora para ambos os lados”, afirma Mirela Jabur, gerente de marketing da Brasilux.
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JORNAL DO PINTOR ONLINE

Mais uma novidade! Agora você conta com um link direto
para o Jornal do Pintor Online, para isso, baixe um leitor
de QR Code em seu celular ou tablet, fotografe o código
ao lado e boa leitura!
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Anjo Tintas registra crescimento no faturamento em 2021
Empresa com sede em Criciúma/SC apresentou faturamento maior em todas as linhas que comercializa,
mesmo em ano marcado pelo aumento de casos de coronavírus. Tanto as linhas de tintas imobiliárias
como a voltada para repintura automotiva tiveram 18% no crescimento
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A Anjo Tintas informa que cresceu quase 30% no ano de
2021, mesmo em meio à pandemia com o coronavírus e queda no setor de indústrias. Segundo o IBGE, a produção industrial brasileira caiu 0,6% em outubro, na comparação com
setembro, na quinta retração mensal consecutiva. Em re-

lação a outubro de 2020, a queda foi de 7,8%. Para o CEO e
diretor de marketing da marca, Filipe Colombo, a pandemia
trouxe à tona diversos desafios que a empresa precisou superar como a escassez e aumento de preços de insumos.
“Esse aumento nas vendas foi incentivado pelo crescimento do consumo das famílias. Assim como no ano de 2020,
as pessoas, principalmente no primeiro semestre de 2021,
ficaram mais em casa e esse fator fez com que as vendas
de tintas crescessem. Nossa maior dificuldade em 2021 foi
lidar com a alta inflação do segmento, pois os insumos aumentaram muito e rapidamente”, explica.
A empresa atualmente fabrica tintas em quatro diferentes linhas: automotiva, imobiliária, flexográfica (tintas para
embalagens) e industrial. A linha Tech, voltada para o segmento industrial, teve 52% de crescimento no faturamento.
Enquanto isso, no segmento de tintas para impressão em
embalagens, houve o aumento de 28% no faturamento. Tanto as linhas de tintas imobiliárias como a voltada para repintura automotiva tiveram 18% no crescimento.
A Anjo, além de vender tintas para todo o Brasil, também

exporta para 10 países. As vendas de exportação tiveram um
aumento ainda de 46% no faturamento devido ao movimento e internacionalização da marca.
No ano de 2021, a fabricante se destacou nacionalmente ao lançar o Nanoblock®, uma tecnologia inovadora desenvolvida em parceria com a UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) para eliminar bactérias e vírus, incluindo
o novo coronavírus. Capaz de proteger produtos em embalagens flexíveis de forma contínua e com longa duração, o
selo garante que a embalagem é antiviral e bactericida.
Atualmente, a empresa também investe mais de R$ 70
milhões em obras de expansão na sede da indústria, localizada em Criciúma/SC e Filial de Bragança Paulista/SP. A
obra em Criciúma, que iniciou em junho de 2021 deve ser
concluída no segundo semestre de 2022. Serão construídos uma nova fábrica automotiva, um pavilhão de estoque
de matérias-primas e embalagens e espaço de estoque de
produtos prontos para expedição. Com a ampliação de mais
de 10 mil m2, a empresa espera aumentar em 300% o faturamento em até cinco anos.

› › arte ‹ ‹

Pintura e arte para decorar e conscientizar

A arquiteta e urbanista Sabrina Souza é idealizadora e
artista do ateliê Art Mudra e com seu talento dá um toque
diferente às paredes mesclando pintura e arte. Nas obras,
ela faz desenhos e utiliza tinta imobiliária que, além de considerar um produto muito mais duradouro, consegue preservar por mais tempo a arte e o custo favorece positivamente
na hora de fechar os orçamentos. “Desenhava desde criança
e parei por um tempão, mas quando voltei a pintar senti que
aquilo era o meu caminho! E fui motivada com os resultados
positivos a cada nova pintura. Tudo aconteceu naturalmente, do papel para tela, da tela para parede”, revela a artista ao
mencionar que a Mudra vem de gestos feitos com as mãos,
saudações onde se canaliza energia vital e se distribui em
algo ou alguém.
“É isso que eu faço hoje e é também o que me movimenta”, comenta Sabrina que, de fato, usa o seu talento, criatividade e arte na pintura para ressaltar também outras manifestações, como a de consciência ecológica feita recentemente através do Projeto CITRUS - Centro de Inovação Artística e Científica), do qual participa, e que tem como visão
transformar bairros através de movimentos culturais. Com
a curadoria da colecionadora, amiga e cliente Alexandra
Klen, a primeira etapa do projeto foi com a arte que nasceu
de um bueiro no bairro do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC, onde a artista criou no chão uma grande e lúdica
água viva saindo do bueiro com a seguinte escrita: “O mar
começa aqui!”.
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A artista Sabrina Souza fez essa conexão com obra criada em um bueiro no bairro do Saco dos Limões, em Florianópolis/SC,
que tem o objetivo de conscientizar, alertar e educar a população local sobre a importância em não despejar lixo em bueiros
que podem terminar no oceano

A iniciativa é uma forma de conscientizar, alertar e educar a população local sobre a importância em não despejar
lixo em bueiros já que podem terminar no oceano. “Essa arte
carrega elementos lúdicos e que interagem com quem passa por lá. As bolhas de água criadas são um jogo de amarelinha, os tentáculos fazem caminhos sinuosos e a copa da
água viva é o céu manifestado por mandalas vibracionais e
que vão de encontro com a proposta que retrata exatamen-

te a questão da consciência ambiental de uma forma leve e
apreciativa”, explica Sabrina que, ao desenvolver essa arte,
percebeu como é grande a sua caminhada, mas ao mesmo
tempo, afirma que foi uma oportunidade para aperfeiçoar
sua capacidade espacial, e renovar suas técnicas no uso de
cores. Com isso, ela conclui: “hoje a minha profissão representa a minha força e me ensina que podemos ser tudo o
que quisermos tendo disciplina, foco e direcionamento”.
/jornaldopintor

› › impermeabilizante ‹ ‹

Impermeabilização oferece bem-estar
e segurança
A etapa de impermeabilização em uma obra é muito mais importante do que se imagina! Além das causas estéticas,
como manchas e bolhas nas pinturas, as infiltrações podem ocasionar a proliferação de mofo, fungos e mau cheiro
que prejudicam a saúde das pessoas que moram ou circulam nos ambientes afetados. Sem contar que em situação
extrema, a infiltração pode comprometer a estrutura das edificações
Por Viviane Salles
Sabe aquele velho ditado popular: é melhor prevenir do que remediar?! Ele é perfeito para a etapa de impermeabilização em
uma obra. Seja em construção ou reforma,
os produtos disponíveis no mercado oferecem garantia de superfícies íntegras, sem
infiltrações de água, e com maior durabilidade, proporcionando bem-estar e segurança, tanto para a saúde como para as estruturas das edificações.
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Plínio Albuquerque, coordenador Técnico
da Tintas Renner by PPG, cita que a pintura
além de embelezar, tem uma função muito
importante de proteger. “Proteger nossas casas das ações do tempo e garantir a preservação do patrimônio. Neste sentido, o uso de
impermeabilizantes é muito recomendável”.
Marcos Pelegrini, do departamento téc
nico da Brasilux Tintas, sinaliza que o impermeabilizante pode ser utilizado por todos os

públicos que têm interesse de impedir que
as estruturas das edificações sejam atacadas pela umidade e que fiquem protegidas
contra infiltrações, desgastes, fissuras, fungos, corrosão, descascamento de pinturas,
entre outros. “Nunca é demais lembrar que
esses problemas quando não tratados, em
certo grau, podem até mesmo comprometer a segurança e o bem-estar das pessoas”.
Diante dessa importância, o uso dos im-

permeabilizantes cresceu nos últimos anos,
tem atingido bons números no volume de
vendas e recebido investimentos constante
por parte dos fabricantes. Esse crescimento, na opinião de Vilnei Schreiber, gerente
de pesquisa e desenvolvimento da Montana
Química, recebeu um forte impulso na pandemia, que criou novos consumidores para
os setores de tintas, vernizes e decorações
de casa no geral. “Esse fenômeno foi fruto
/jornaldopintor
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de novas experiências que foram surgindo
no cotidiano de muitas pessoas, que passaram a olhar mais para o ambiente dentro
de suas casas com o home office. Os outros
consumidores também surgiram pela migração de capitais para o interior ou litoral,
já que grande parte da população está trabalhando de casa e se mudaram para lugares mais tranquilos e perto dos familiares”.
Na opinião de Tatiane Firmino, coordena
dora de portfólio da Hydronorth, o mercado
de impermeabilizantes tem evoluído gradativamente. “Hoje, é possível observar que
vários fabricantes de sistemas de pinturas
incluem produtos com estas características em seu portfólio. Por outro lado, cresce
também a variedade de produtos com função impermeabilizante, sejam eles flexíveis
ou rígidos, como as argamassas ou aditivos
para argamassa e concreto”, diz ela e menciona que esse trabalho é resultado da evolução tecnológica das matérias-primas e
da conscientização do mercado em relação
aos benefícios obtidos com impermeabilizantes na fase de construção da obra.
Antonio Carlos de Oliveira, gerente de
assistência técnica da Universo Tintas, enfatiza também que a impermeabilização não
é algo muito notável ou visível, porém o seu
uso traz muitos benefícios na proteção das
superfícies e ambientes. Camila Iannaconi,
responsável técnica na Leinertex, diz que
além do apelo estético, o consumidor deseja que a pintura de seu imóvel seja uma
experiência eficiente a longo prazo. “Isso é
alcançado executando a pintura adequadamente e utilizando produtos de boa qualidade, específicos para cada finalidade”.
Gláuria Vaz, supervisora de marketing do
Grupo Argalit, cita que a impermeabilização de uma obra não é algo que seja visível, mas é essencial na construção. Inclusive, concorda que o uso desses produtos
está plena em ascensão. “Os consumidores buscam produtos que ofereçam maior
qualidade, durabilidade e principalmente
proteção, para suas residências. Os produtos têm apresentado considerável evolução
tecnológica tanto no aspecto de novos materiais como em novas técnicas de aplicação”. Alex Mineto, gestor e químico respon
sável da Grafftex, concorda com a evolução
em performance de produtos.
Já Laércio Cortes, coordenador de ven
das da Tintas Killing, contextualiza que a
evolução nesta área está relacionada a
tintas que podem desempenhar o papel
de impermeabilização nas paredes verticais, agregando benefícios como o de permeabilidade ao vapor da água, trazendo às
construções uma maior proteção e vida útil,
além do aspecto visual.
Henrique Moreira Ramos, gerente sênior
de marketing de produtos na Suvinil, menciona que o profissional de pintura pode ser
apontado como principal público no uso de
impermeabilizantes, já que a sua expertise
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e capacidade de identificar possíveis problemas na superfície faz com que a sua recomendação tenha forte endosso para consumidores, arquitetos, decoradores e designers. “Os pintores e pintoras muitas vezes
são procurados por seus clientes para assegurar que terão um bom resultado do trabalho final, além de maior durabilidade e segurança na jornada de pintura. Por isso, demonstrar conhecimento e compartilhar experiências sobre os riscos das infiltrações e
como evitá-las, é uma forma de agregar valor ao serviço, pois o cliente se sentirá mais
seguro e entenderá todo o trabalho que será
realizado de forma preventiva”.
Para a Fabiana Cristovão, gerente de mar
keting da Tintas Alessi, o mercado de impermeabilização é muito amplo e seu público
alvo dependerá da fase em que a obra está
sendo executada. “O início de obra ou em
reformas grandes, o produto é direcionado
para as construtoras. Já em fase de acabamento da obra, manutenções ou reformas
menores são direcionados ao profissional
da pintura e consumidor final”.
“Grande parte dos consumidores ainda
dependem dos profissionais capacitados
neste tipo de aplicação pois, assim como
em qualquer outra etapa da construção civil, a impermeabilização deve ser planejada com antecedência para proporcionar a
segurança do imóvel, além do conforto e
economia. Caso contrário, essa medida que
serviria como precaução pode vir a comprometer a edificação e ainda prejudicar a saúde de quem vive no imóvel”, afirma Manoel
Souza, promotor técnico da Tintas Iquine.
Cleverson José Salasar, gestor industrial
e P&D da Tintas Ciacollor, avalia que a preocupação com a impermeabilização das superfícies é mais comum em construtoras
por conta das garantias na entrega da obra.
“O consumidor final, até mesmo por conta
do não conhecimento técnico, acaba não
buscando tanto esses materiais. Mas esse
cenário tem mudado nos últimos tempos
devido aos pintores profissionais que estão mais capacitados, instruídos e que indicam os produtos para prevenir ou até corrigir problemas nas obras”.
O gerente técnico da unidade revenda
da Anjo Tintas, Filipe Freitas Zuchinali, alerta que os consumidores finais conhecem os
benefícios da impermeabilização, porém os
altos custos fazem com que essa etapa não
seja executada na obra. Já Para Rosita Lu
ciano, gerente técnica da Resicolor Tintas,
ainda é necessário bastante comunicação
e treinamento. “O consumidor quando toma
conhecimento dos benefícios do produto,
logo percebe o retorno do investimento”.
No entanto, Carlos Thurler, gerente de
marketing da Lukscolor, analisa que o consumidor tem se mostrado mais atento à
etapa de impermeabilização e também sobre a importância da correta preparação de
superfície ou escolha do produto adequado

para que o processo de pintura possa alcançar o seu máximo desempenho. E, Eulália
Ramos, gerente de marketing da Qualyvinil
Tintas, menciona que nos pontos de vendas
já são encontrados os produtos em novas
embalagens, em tamanhos menores, para
atender também o consumidor final.
Argemiro Sanches, gerente de marke
ting das Tintas Eucatex, complementa que
a maioria das assistências técnicas que a
empresa atende são por conta de umidade,
por infiltrações de água em locais onde os
processos de impermeabilização não foram
feitos adequadamente. “O consumidor hoje
está cada vez mais atento à importância
desse processo, evitando assim problemas
futuros com pintura, ou até mesmo problemas estruturais”.
“Vemos em crescimento a conscientização do consumidor quanto aos benefícios
da impermeabilização na obra. Com mais
tempo, isso fará com que o produto tenha
sua aplicação já considerada desde o início
da construção e não apenas como medida
reativa para solução de problemas, como a
umidade”, concorda Herlon Pereira, coorde
nador de marketing da Luztol.
O Jornal do Pintor consultou as empresas fabricantes de impermeabilizante e
preparou uma lista de produtos disponíveis
no mercado.
A Alessi contém em seu portfólio a
Alessi Acrílico Superior Super Emborrachado 6 em 1, Alessi Manta Líquida Super Proteção Impermeável Para Telhas e Lajes e a
Alessi Pintura Impermeável.

A empresa afirma que o Alessi Acrílico
Superior Super Emborrachado 6 em 1 foi desenvolvido para quem busca uma tinta flexível e impermeável, que sela, pinta, cobre e
previne fissuras. Fabiana Cristovão, gerente
de marketing, sinaliza que o produto possui
uma película elástica, proporciona sensação
de maior conforto térmico e acústico aos
ambientes, pode ser aplicado em paredes
externas e em diversas outras superfícies.
“Impermeabiliza a superfície impedindo a
penetração de umidade evitando problemas
como mofo, bolhas e descascamento”, diz a
gerente e enfatiza que o produto oferece facilidade de aplicação, alta cobertura e alta
durabilidade, além do aspecto emborrachado que proporciona resistência ao sol, chuva
e a maresia. “Por oferecer película elástica,
permite que o filme da tinta acompanhe os

movimentos de retração e dilatação da parede evitando que surjam fissuras e deformações”, complementa.
Já a Alessi Manta Líquida Super Proteção Impermeável Para Telhas e Lajes é um
revestimento acrílico de aplicação a frio,
que proporciona alta aderência ao substrato e também possui película protetora flexível que evita fissuras capaz de oferecer
estanqueidade. “O produto contém proteção UV que, além de refletir os raios solares,
proporciona também boa redução térmica,
oferecendo resistência às intempéries com
características de impermeabilização”, diz
Fabiana.
Enquanto a Alessi Pintura Impermeável impermeabiliza a superfície, protegendo contra batida de chuva, impedindo a penetração de umidade e evitando problemas
como mofo, bolhas e descascamento. “É a
tinta para quem quer proteger as paredes
externas da casa contra as ações do tempo.
É um produto de alta performance formulado a partir de resinas acrílicas especiais
para impermeabilização, proteção e embelezamento de superfícies externas de alvenaria, reboco, blocos e calhas de concreto,
telhas de fibrocimento, pré-moldados, tijolos, cerâmicas não esmaltadas, massa acrílica e tubos de PVC”, finaliza a gerente.
A Anjo Tintas apresenta a Manta Líquida
Emborrachada para a impermeabilização
de lajes de concreto, sacadas, calhas, entre
outras superfícies horizontais; o Impermeabilizante Emborrachado que é utilizado para
impermeabilizar paredes de alvenaria, impedindo que a água da chuva penetre na parede; e a Resina Multiuso para telhados de
cerâmica, concreto e pedras decorativas.
O gerente técnico da unidade revenda,
Filipe Freitas Zuchinali, pontua que a Manta
Líquida Emborrachada tem como diferencial o fato de poder ficar exposta ao sol e à
chuva, já que é formulada com resina 100%
acrílica e oferece resistência a radiação solar. Enquanto o Impermeabilizante Emborrachado possui dupla função, pode ser aplicado com uma demão funcionando como
um fundo emborrachado proporcionando
durabilidade e protegendo as paredes pintadas com tintas acrílicas comuns de microfissuras. “Quando aplicado em três demãos
tem a função de acabamento emborrachado, protegendo a sua parede da umidade
trazida pela água da chuva”, diz o gerente.
Já a Resina Multiuso protege, impermeabili-
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za e decora por muito mais tempo os telhados de cerâmica, concreto e pedras decorativas, é um produto que pode ser aplicado
com rolo, pincel e pistola. “Sua formulação
possui altas concentrações de aditivos hidrorrepelentes que impedem a entrada da
água, protegendo que algas, limo e fungos
cresçam nas superfícies”, finaliza Filipe.
O Grupo Argalit comercializa o Proteção
Impermeabilizante Parede e o Proteção Impermeabilizante para Lajes.
Entre as características dos produtos, a
empresa divulga que o Proteção Impermea
bilizante Parede é uma emulsão impermeabilizante elástica de base acrílica, que pode
ser utilizada como acabamento oferecendo diferenciais como ação antimofo, alta fixação e resistência à ação do tempo. Além
disso, o produto acompanha pequenas movimentações da estrutura e fissuras presentes no substrato, pode ser aplicado sobre diversas superfícies como alvenarias
revestidas em argamassa, massa acrílica,
concreto e fibrocimento, é de fácil aplicação, resistente aos raios ultravioletas e a
intempéries, e mantém as propriedades de
baixa temperatura nos ambientes.

Já o Proteção Impermeabilizante para
Lajes é uma manta líquida impermeabilizante de secagem rápida, com alto teor de
sólidos, plastificante e aditivos especiais,
que forma uma membrana capaz de contribuir para a agilidade da obra, sendo ideal para
lajes sem trânsito. Gláuria Vaz, supervisora
de marketing, explica que, sendo de tonalidade branca, o produto é indicado para lajes
de concreto, pré-moldadas, abóbadas, marquises, calhas, canaletas e telhas de fibrocimento, PVC, barro e cerâmicas, e oferece
barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera, baixa retenção de fuligem, resistência aos raios ultravioletas e
a intempéries, baixa absorção de água em
longos períodos e mantém as propriedades
a baixas temperaturas.
A Brasilux Tintas comercializa a Roberflex Manta Líquida, a Brasiflex Laje Branco e
o Brasiflex Parede
“A principal vantagem dos impermeabilizantes da Brasilux é manter a obra em perfeitas condições. São impermeabilizantes acrílicos, à base de água, e formam sobre as superfícies uma membrana impermeável e lavável, com característica flexível e resistente
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às intempéries. Permitem pigmentação com
os corantes do sistema Brasimix”, explica
Marcos Pelegrini, do departamento técnico.
Sobre a Roberflex Manta Líquida, e a
Brasiflex Laje Branco, a empresa divulga
que a impermeabilização é de cor branca
e reflete os raios solares, proporcionando
conforto térmico e acústico aos ambientes
internos, com uso recomendado para áreas
expostas sem tráfego como, marquises, lajes expostas, abóbadas, calhas, vigas-calha
e calhetões pré-fabricados e telhas de fibrocimento, além de paredes sujeitas a batidas de pedras e intemperismo constante.
Já o Brasiflex Parede pode ser aplicado principalmente nas infiltrações de água
provocadas pelas chuvas em superfícies
verticais externas, já que, além de aumentar o rendimento das tintas de acabamento,
possui triplo desempenho podendo ser usado como selador na primeira demão, impermeabilizante na segunda e acabamento a
partir da terceira demão como pintura convencional. “Seu uso é recomendado para
superfícies externas e internas de reboco,
concreto, fibrocimento massa acrílica e alvenarias em geral”, afirma Marcos.
A Tintas Ciacollor destaca o Ciabloq,
Ciaflex Fundo e Acabamento e o Ciapren.
Entre as características divulgadas, o
Ciabloq é um revestimento acrílico impermeabilizante base solvente de alto poder de
penetração, indicado para bloquear a umidade e que pode ser utilizado em superfícies de alvenaria e reboco, especialmente
em rodapés sujeitos a umidade ascendente,
paredes de aterros, muros de arrimos, garagens subterrâneas e pinturas externas de
caixas d’agua. Cleverson José Salasar, gestor industrial e P&D, esclarece que o uso do
Ciabloq evita o aparecimento de manchas
de umidade, esfarelamento precoce do reboco e descascamento da pintura em áreas
sujeitas a umidade. “O Ciabloq é uma apos-

ta da Tintas Ciacollor para ajudar o consumidor que sofre ao ver sua casa com os rodapés descascando, esfarelando ou mesmo
mofando. Isso causa um efeito visual ruim
para quem está no ambiente, mas também
pode trazer problemas de contaminação
por odores de bolor”, diz o gestor.
Já o Ciaflex Fundo e Acabamento é um
impermeabilizante acrílico à base de água
de baixo odor, que oferece elasticidade, cobertura e acabamento, podendo ser utilizado para aplicação em paredes de alvenaria
em geral para corrigir microfissuras. “Também pode ser aplicado em telhados de zinco, alumínio ou galvanizados conferindo redução de ruído em dB que pode chegar a
5% em comparação ao ruído original”, diz
Cleverson e complementa que a redução
de temperatura na chapa galvanizada pode
chegar a uma diferença de 15ºC melhorando
o conforto térmico no ambiente de 3 a 5ºC
dependendo do tipo e dimensões do barracão. Enquanto o Ciapren é um impermeabilizante indicado como fundo para evitar penetração de água e corrigir microfissuras
em paredes de alvenaria, e também é indicado para redução da temperatura e barulho em telhados galvanizados, telhados de
zinco e fibrocimento. “Após a aplicação do
Ciapren, se faz necessário a aplicação de
pelo menos duas demãos de Tinta Acrílica
Premium Ciacollor”, diz o gestor.
A Tintas Eucatex destaca o lançamento
da SuperPren Paredes, que pode ser usado
como selador, impermeabilizante e acabamento. O produto proporciona uma pintura
acrílica impermeável, elástica e robusta capaz de oferecer proteção para paredes externas contra fissuras e batidas de chuva.

Além disso, oferece boa cobertura, durabilidade e é aditivado com antimofo e bactericidas. “Um lançamento que reúne 7 atributos que resolvem diversos problemas de
superfície de paredes externas, já que sela,
impermeabiliza, dá acabamento, é antimofo, protege contra batida de chuva, possui
filme elástico e resistente, e por último é
bactericida”, diz Argemiro Sanches, gerente de marketing da Tintas Eucatex, e enfatiza que o SuperPren Paredes pode ser usado
em superfícies externas de alvenaria, paredes, reboco, concreto e fibrocimento.
A empresa oferece também a seus consumidores a Pintura Impermeável Acrílica
Premium que oferece alta performance, pos-

sui acabamento fosco, aplicação sem cheiro
após 3 horas da pintura e é indicada para selar e impermeabilizar paredes contra batida de chuva, já que proporciona hidrorrepelência em paredes externas. A Manta Líquida Emborrachada complementa o portfólio
de impermeabilizantes da Eucatex. O produto é de alta performance, indicado para aplicação a frio e forma uma membrana elástica
impermeável, resistente à ação de intempéries. “Contribui para a redução da temperatura em lajes e telhados atuando como isolante térmico, podendo ainda ser usada em
lajes, telhas de amianto, telhas galvanizadas,
caixas de água cimentícias, rufos e calhas”,
finaliza o gerente.
A Grafftex oferece ao mercado o Grafftex Flex Lajes Impermeabilizante e o Grafftex Flex Parede Impermeabilizante.
Alex Mineto, gestor e químico responsável, pontua que o Grafftex Flex Lajes Impermeabilizante é um impermeabilizante acrílico, de aplicação a frio, com elevada flexibilidade. “Após aplicado e curado, forma uma
membrana elástica de alto desempenho e

elevada durabilidade. É uma excelente alternativa para proteção e impermeabilização, é resistente às intempéries e raios ultravioleta”, diz o gestor e enfatiza que o produto é recomendado para a impermeabilização de calhas, lajes de concreto armado,
telha galvanizada, telha de fibrocimento,
paredes e muros de alvenaria. “Também é
indicado para superfícies como redutor térmico e acústico para telhas”, complementa.
Sobre o Grafftex Flex Parede Impermeabilizante, a empresa divulga que é um impermeabilizante acrílico, com propriedades
elásticas que acompanham os movimentos
de dilatação e retração da superfície, causadores de microfissuras. “Evita desta forma, a penetração de água e a deterioração
da pintura por consequência. É um produto utilizado para proteção e preservação de
superfícies, oferece grande aderência e durabilidade”, explica Alex e afirma que na cor
branca, o impermeabilizante reflete os raios
solares, podendo, assim, reduzir a temperatura interna dos ambientes.
A Hydronorth comercializa o Impermea
bilizante Telhados e Lajes e a Tinta Impermeabilizante Paredes e Muros.
De acordo com a empresa, o Impermea
bilizante Telhados e Lajes é um produto de
alto desempenho e performance, que deve
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ser aplicado a frio em superfícies horizontais que forma uma membrana elástica, monolítica (sem emendas) de alta flexibilidade
e resistência, capaz de evitar a absorção de
água, protegendo e impermeabilizando as
superfícies. Entre os seus benefícios, o Impermeabilizante Telhados e Lajes oferece
resistência à exposição ao sol e chuva, possui flexibilidade e alongamento protegendo a
superfície contra fissuras, é fácil de aplicar
e, quando aplicado seguindo todas as recomendações, aceita a transferência direta de
argamassa colante sobre o filme seco curado. Além disso, quando aplicado na cor branca, pode contribuir para a diminuição da temperatura interna do ambiente entre 1°C a 5°C
a menor, em locais com variação de temperatura entre 20°C a 35°C.

Já a Tinta Impermeabilizante Paredes e
Muros é um produto formulado a partir de
resinas elastoméricas, que acompanham
a movimentação do substrato protegendo
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as paredes contra microfissuras, fissuras e
contra o desgaste provocado por batidas de
chuva, proporcionando uma maior durabilidade em relação as tintas convencionais. A
Hydronorth pontua que a Tinta Impermeabilizante Paredes e Muros também oferece
benefícios relacionados à redução de temperatura interna do ambiente quando aplicada na cor branca e tem como indicação
a aplicação em áreas externas e internas,
em superfícies de concreto, bloco de concreto, fibrocimento, placas cimentícias, reboco e sobre massa acrílica. “Elimina e protege contra microfissuras e fissuras de até
0,3 mm, além de proteger contra o mofo,
fungos e outros microrganismos”, finaliza
Tatiane Firmino, coordenadora de portfólio.
A Iquine divulga do seu portfólio a Manta
Líquida e a Fachada Emborrachada.
Entre as características dos produtos, a
empresa apresenta que a Manta Líquida é
aplicada a frio, oferece alta elasticidade e
durabilidade, forma na superfície uma película impermeável que evita a passagem
de água, apresenta resistência a pressões
hidrostáticas positivas, aos fungos e às algas e, por ser de cor branca, reflete a luz
solar com redução da temperatura tornando o ambiente interno termicamente mais
agradável. “Em geral, duas demãos são suficientes para fazer a impermeabilização da
laje e possui uma secagem rápida, secan-

parede com Fundo Acrílico Preparador de
Paredes e em seguida aplicar a tinta. “Em
caso de realizar o emassamento, recomendamos ainda aplicar a massa acrílica sobre o
fundo preparador, e sobre a massa já lixada e
limpa, aplicar duas demãos da tinta”, finaliza.

do entre demãos em apenas duas horas e
uma secagem final de 72 horas. Recomendamos aplicar com vassoura de cerdas macias, trincha, rolo de lã média ou airless em
coberturas e lajes, áreas frias, baldrames e
marquises, calhas, superfícies metálicas,
fachadas, telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento, alvenaria, concreto ou áreas externas de reservatórios”, explica Manoel Souza,
promotor técnico.
Já a Fachada Emborrachada, segundo a
fabricante, é uma tinta com tecnologia antifissuras, que forma uma película emborrachada impermeabilizante capaz de acompanhar os movimentos de contração e dilatação das paredes, que oferece proteção contra fungos e algas, sendo resistente a maresia. “A tinta Fachada Emborrachada é de
fácil aplicação e, além de impermeabilizar a
fachada, evita o aparecimento de fissuras e
trincas”, completa Manoel e afirma que sobre a alvenaria, a Iquine recomenda selar a

A Tintas Killing oferece ao mercado os impermeabilizantes Kisatech Tinta Impermeabilizante e Kisaflex Impermeabilizante Acrílico.
A empresa divulga que a Kisatech Tinta
Impermeabilizante é à base de água, possui
a função dois em um já que pinta e impermeabiliza, é indicada para proteger substratos de concreto e alvenaria em primeira pintura ou repintura.

“Foi desenvolvida para resolver problemas de infiltração, ao mesmo tempo em
que permite que a umidade de dentro da
parede não fique retida na alvenaria, funcionando como uma espécie de membrana inteligente flexível”, diz Katiucia Jung, analis-
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ta de desenvolvimento de produto, e enfatiza que o produto preenche microfissuras de
até 0,3 mm suportando o movimento da superfície ao longo do tempo, é à base de resina acrílica elastomérica, forma na superfície uma película impermeável ao dióxido
de carbono, oxigênio e água, sendo indicado para regiões litorâneas expostas a intensa maresia, regiões úmidas ou urbanas com
alta concentração de poluição e com grande variação de temperatura, bem como para
proteção de fachadas em ambientes sujeitos ao ataque de gases ácidos, íons de cloro e oxigênio, especialmente com risco de
ocorrência de microfissuras.
Já o Kisaflex Impermeabilizante Acrílico
é recomendado para lajes e marquises sem
trânsito, sendo também utilizado como impermeabilizante para paredes de reboco e
concreto expostas à chuva e repintura.
A Leinertex comercializa o Parede Impermeabilizante e divulga que é um produto elástico, que acompanha a movimentação
do substrato sem sofrer deformações do filme, permitindo uma pintura impermeável e
capaz de oferecer proteção contra microfissuras e batidas de chuva, e que pode ser aplicado sobre reboco, concreto, fibrocimento e
massa acrílica em áreas internas e externas.

A Lukscolor possui em seu portfólio a
Resina Acrílica Premium Plus e a Resina
Acrílica Premium Plus Base Água.
A empresa apresenta a Resina Acrílica Premium Plus e informa que o produto
protege, impermeabiliza e realça a tonalidade natural de superfícies de pedras naturais como Ardósia, Pedra Mineira, São Tomé,
Pedra Goiana, entre outras, além de concreto aparente, telhas cerâmicas, fibrocimento, tijolos à vista, pisos cimentados de áreas externas e internas. “Este produto proporciona um revestimento brilhante de alta
dureza que repele a água e a umidade, evita
a formação de fungos, facilita a limpeza e
resiste à ação do tempo e ao desgaste provocado pelo tráfego constante”, diz Carlos
Thurler, gerente de marketing, que enfatiza
que a Resina oferece alto rendimento, possui secagem rápida e é fácil de aplicar.
Já a Resina Acrílica Premium Plus Base
Água protege, impermeabiliza e também
realça a tonalidade natural de superfícies
de pedras naturais, concreto aparente, telhas cerâmicas, fibrocimento, tijolos à vista, pisos cimentados em áreas externas e
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internas, proporcionando um revestimento
brilhante de alta dureza que repele a água
e a umidade. “Evita a formação de fungos,
facilita a limpeza, é resiste à ação do tempo
e ao desgaste provocado pelo tráfego constante”, explica o gerente. Além dessas características, o produto apresenta alto rendimento, secagem rápida, é fácil de aplicar
e está disponível na versão incolor e em 11
cores no sistema tintométrico da empresa.
“Após tingimento pelo sistema tintométrico, essa resina é especialmente recomendada para proteção e decoração de telhas
cerâmicas. Com suave perfume, proporciona conforto e bem-estar, permitindo a sua
permanência no ambiente do início ao fim
da pintura”, finaliza Carlos.
A Luztol oferece aos seus consumidores
o Impermeabilizante Elastomérico Luzflex
Vedamais e a Tinta Elastomérica Premium
Luzflex Telhas & Fachadas.
A empresa afirma que o Impermeabilizante Elastomérico Luzflex Vedamais oferece aderência, rendimento e qualidade final na pintura, já que sua formulação possui
alta proporção de resina elastomérica, que
confere elevada flexibilidade, evita o aparecimento de microfissuras em ambientes
internos e externos. Já a Tinta Elastomérica
Premium Luzflex Telhas & Fachadas forma
uma membrana elástica após a cura, potencializa a impermeabilização da superfície, protege contra batida de chuva, além de
proporcionar redução acústica e térmica.

“Recomendamos a utilização do Impermeabilizante Elastomérico Luzflex Vedamais em substituição ao selador acrílico para
maior eficácia, e a Tinta Elastomérica Premium Luzflex Telhas & Fachadas para uma
pintura com acabamento de primeira”, diz
Herlon Pereira, coordenador de marketing.
A Montana Química destaca a linha Koromix com o Koromix Hidrofugante e o Ko-

romix Resina Acrílica, que são produtos
com ações hidrofugante e hidrorrepelente.
Entre as características divulgadas pela
empresa, o Koromix Hidrofugante é à base
de água, possui ação duradoura para proteção de superfícies porosas contra infiltrações causadas pela água de chuva, evitando
eflorescências, manchas e escurecimentos.
Vilnei Schreiber, gerente de pesquisa e desenvolvimento, esclarece que a formulação
é ambientalmente amigável, apresentando
baixo odor e baixo teor de compostos orgânicos voláteis (VOC), e foi desenvolvido especialmente para aplicação em substratos de
superfícies porosas como concreto aparente, tijolo à vista, telha cerâmica, pedras naturais, por oferecer propriedade hidrorrepelente às superfícies e facilitar a remoção de fuligens com menor consumo de água de limpeza. “Tem um elevado poder de penetração
e ótima ação hidrorrepelente quando aplicado em superfícies porosas, sem formação de
película”, complementa o gerente.

Já o Koromix Resina Acrílica é comercializado nas versões base água e base solvente, oferece ao consumidor opções de
cores e proteção, sendo que na versão base
solvente pode deixar o substrato incolor brilhante ou fosco, e na base água está disponível nas cores branco, pérola, incolor brilhante, cinza, cerâmica ônix, cerâmica telha
e vermelho óxido.
A Qualyvinil Tintas comercializa a Tinta
& Impermeabilizante 6 em 1, a Qualyflexe e
a Bianqualy.
A empresa pontua que a Tinta & Impermeabilizante 6 em 1 é uma tinta emborrachada, que minimiza a temperatura, oferece alto desempenho, previne e combate microfissuras, é resiste a chuva e raios
solares, cobre e previne fissuras. “É um revestimento acrílico flexível e impermeável
desenvolvido para proteger superfícies verticais externas contra batida de chuva, evitando infiltração e o aparecimento de manchas de umidade ou bolor”, pontua Eulália
Ramos, gerente de marketing, e esclarece
que o produto é indicado para para fachadas, muros e áreas externas.
Já a Qualyflex é um revestimento acrílico flexível e impermeável, desenvolvido
para proteger superfícies verticais externas
contra batida de chuva, evitando infiltração
e o aparecimento de manchas de umidade
ou bolor. A gerente esclarece que é indicado

para selar, impermeabilizar, eliminar microfissuras, combater microrganismos, além
de garantir alta refletância com ampla resistência aos raios UV em superfícies de reboco, alvenaria de bloco, concreto, fibrocimento e massa acrílica.
Enquanto a Bianqualy é uma solução
sintética de alto desempenho, adesiva com
capacidade de aumentar a aderência das
argamassas aos mais diversos substratos,
diminuindo o risco de fissuração e indicado
para aumentar aderência de argamassas e
reduzir fissuração.
A Tintas Renner by PPG apresenta o
Frentes & Fachadas Selador Flexível, o Frentes & Fachadas Emborrachada e o Frentes &
Fachadas Elástica.
A empresa divulga que o Frentes & Fachadas Selador Flexível tem alto poder de
penetrabilidade, pode ser aplicado diretamente sobre um reboco, oferecendo, assim,
tratamento de dentro para fora. Além disso, o produto possui até 400% de flexibilidade, servindo como auxiliar na ancoragem
do acabamento elastomérico e conta com
a função 2 em 1, já que sela aumentando o
rendimento da tinta de acabamento e age
como sistema impermeabilizante.
Já o Frentes & Fachadas Emborrachada
está disponível no acabamento fosco, possui 200% de flexibilidade, auxilia para disfarçar as imperfeições do reboco, formando uma película impermeável que impede
a penetração de umidade e protege contra
água da chuva.

Enquanto o Frentes & Fachadas Elástica é um produto de acabamento semibrilho
que proporciona elasticidade com até 800%
de flexibilidade, sendo capaz de cobrir e
prevenir o aparecimento de trincas e fissuras. A Tintas Renner by PPG pontua que o filme do produto acompanha os movimentos,
retrações e dilatações da parede evitando
que surjam rachaduras e deformações; sua
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alta durabilidade impermeabiliza a superfície impedindo a penetração da água; e, por
oferecer um acabamento final semibrilho,
também evita a fixação de maresias, mofos,
algas e poluições em geral.
A Resicolor Tintas comercializa a linha
Vedasim com o Vedasim Rápido e o Vedasim Paredes.
A empresa divulga que o Vedasim Rápido é um impermeabilizante acrílico elástico de secagem rápida, que proporciona a
formação de uma membrana impermeável,
flexível, de alta resistência e performance.
Além disso, é um produto pronto para uso,
podendo ser moldado no local, de aplicação
a frio e que dispensa uso de maçaricos. “Devido aos seus microbiocidas especiais proporciona maior resistência a proliferação de
fungos. Confere ainda excelente acabamento aumentando a reflexão dos raios solares,
reduzindo parte do calor absorvido pela es-

trutura”, diz Rosita Luciano, gerente técnica.
Já o Vedasim Parede é um impermeabilizante elástico para paredes 4 em 1, que
sela, impermeabiliza, confere acabamento
e contém antimofo. O produto possui formulação à base de polímeros elastoméricos e oferece alta flexibilidade que permite
que a membrana formada acompanhe a dilatação natural do reboco, evitando o aparecimento de microfissuras. “Por deixar a
parede mais selada e uniforme, o Vedasim
Parede evita a infiltração da água da chuva
para os ambientes internos proporcionando maior impermeabilidade do que os seladores convencionais”, esclarece a gerente
e pontua também que devido a propriedade de cobertura, quando aplicada a terceira
demão, o produto também funciona como
acabamento final, dispensando a necessidade de aplicação de outra tinta. Outra vantagem citada, é a alta resistência aos raios
UV com propriedades de durabilidade.
A Suvinil comercializa a Suviflex para
áreas externas, a Manta Líquida para áreas
específicas como lajes, calhas, marquises e
telhados, e o Proteção Total que impermeabiliza e pinta ao mesmo tempo.
A empresa divulga que a Suvinil Suviflex
é um produto que impermeabiliza e sela a
superfície, aumentando a durabilidade da
tinta e acabamento. “A solução proporciona
mais rendimento e previne infiltrações nas
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gendo contra infiltrações causadas por fissuras de até 0,3 mm, impedindo as ações indesejadas da maresia, umidade do ar, chuvas, sereno, mofo e algas, além da grande
proteção contra o sol e demais intempéries, sendo indicada para pintura e repintura principalmente em superfícies externas

superfícies”, diz o gerente sênior de marketing de produto Suvinil e Glasurit, Henrique
Moreira Ramos.
Já o Suvinil Manta Líquida é um produto
pronto para uso, que oferece alta flexibilidade, aderência, é resistente à ação do tempo
e evita que as superfícies sofram com infiltrações. Enquanto a Suvinil Proteção Total
é uma tinta de alta performance com proteção garantida por 8 anos, que oferece prevenção de fissuras de até 0,3 mm, previne
também o surgimento de fungos e mofo,
além de proteger contra maresia e infiltrações de água, vento e chuva.
A Universo Tintas disponibiliza a a Tinta
Emborrachada Acrílico Premium e a Manta
Líquida Acrílica Premium.
A empresa esclarece que a Universo Tin
ta Emborrachada Premium é um produto
acrílico ultra flexível de acabamento fosco
que torna as paredes impermeáveis, prote-

de reboco, concreto, fibrocimento e sobre
massa acrílica ou texturas. Já a Universo
Manta Líquida Premium é um impermeabilizante acrílico elástico para aplicação a
frio, de alto desempenho, que forma uma
membrana alta performance, é de fácil
aplicação, oferece alta resistência à passagem da água, a umidade e fungos, proporciona durabilidade as ações do sol, chuva e
demais intempéries, e é indicada para aplicações em áreas externas não transitáveis
como lajes de concreto, abóbodas, calhas
de concreto, pré-moldados, marquises e telhados de fibrocimento em comércios, residências e industrias.
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› › pintor mbpm ‹ ‹

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
ferencial está na pintura geométrica em 3D: “me apaixonei
pela geometria e me dediquei muito. Só eu sei o que passei
para acreditar mais em mim e desenvolver um trabalho de
alta qualidade. Acho que comecei tarde, mas sempre digo
que nunca é tarde para começar”, afirma Mário. Para ele,
a pintura salva vidas e representa mudança de comportamento, vida e atitude. “Uma frase que eu gosto e uso muito
é ‘pinte com alegria, pois o divertido da vida está em colorir
com amor’; e é com esse pensamento e com os bons amigos
que a pintura me traz alegria”.
Mário revela também que o MBPM agrega muito em sua
vida. “Tenho pouco tempo no Movimento, mas já sinto a condição de evolução, conteúdo e amizade que o MBPM oferece
aos pintores, e essa premiação é para mim uma importante
forma de evolução pessoal e profissional”, finaliza.

Foto: Divulgação

O Pintor Profissional do Mês - PPM recentemente premiado pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor – MBPM,
é Mário Alberto Barros Tomita, conhecido no mercado por
Mário Tomita, de 34 anos de idade, nascido em Águas da Prata, mas morador da cidade de São João da Boa Vista/SP. Ele
tem experiência de 13 anos como pintor e especialidade em
pintura geométrica 3D personalizada e efeitos decorativos.
Antes da pintura e aos 17 anos de idade, Mário foi para São
Paulo/SP ajudar o pai, Mário Takayuki Tomita, numa empresa jornalística. Por lá, trabalhou 5 anos na função de diagramador. Aos 21 anos, decidiu voltar para o interior e um amigo
lhe ofereceu a oportunidade de conhecer e trabalhar com a
pintura. Desde então, não parou mais e, adquirindo sempre
novos conhecimentos, tornou-se pintor profissional abrindo
sua própria empresa aos 31 anos de idade. Seu grande di-

Como acontece a premiação PPM
A votação do Pintor Profissional do Mês - PPM ocorre
mensalmente sendo feita por uma comissão criada pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor - MBPM e ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores Profissionais que abrange
todo o Brasil. Os braços (pintores voluntários que trabalham
no MBPM promovendo união e conscientização para os pintores em sua região), os moderadores e os coordenadores votam no pintor que mais se destaca de acordo com os seguintes 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 divulgado na página oficial da entidade no Facebook e nas redes 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 Tintas, Steula Equipamentos, Textura e Cia, WBR-WAGNER, Condor Pincéis, Nauber Máquinas, Tintas Coral e ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores Profissionais.

› › estratégias ‹ ‹
Fotos: Divulgação

Nova campanha da Brasilux Tintas reforça
conexão da marca com o povo brasileiro
A campanha enaltece a diversidade da cultura brasileira e tem o objetivo de mostrar
o alcance e a brasilidade da marca
Com o slogan “Onde tem Brasil, tem Brasilux”, a empresa busca destacar o que o Brasil tem de melhor em sua nova campanha
para o ano de 2022, e valoriza os regionalismos e a rica cultura brasileira, além do caráter 100% nacional da marca, criando conexões reais com clientes, pintores, revendedores e consumidores finais de todas as partes
do Brasil. Com cores vibrantes, belas paisagens e ícones tradicionais da cultura brasileira, como comidas, patrimônios históricos
e artísticos, a campanha enaltece a diversidade da cultura brasileira. “O objetivo é mostrar o alcance e a brasilidade da marca, que
14 fevereiro_2022

chega aonde tem cada Brasil e cada brasileiro. É uma proposta totalmente alinhada com
as metas de crescimento da empresa para

os próximos anos”, comenta Mirela Jabur, gerente de marketing da Brasilux.
Com forte apelo institucional, a campa-

nha será veiculada nas redes sociais oficiais
da marca; e outras peças, como anúncios em
revistas, propagandas em rádios e outdoors
nas principais cidades do Brasil, começaram
a ser veiculadas a partir de janeiro. A expectativa é que esse posicionamento faça com
que a Brasilux seja ainda mais conhecida,
amada e admirada por todos que fazem parte da cadeia da indústria de tintas.
/jornaldopintor

› › ação social ‹ ‹

Projeto Colorful Communities da PPG revitaliza pintura
de escola infantil municipal em Sumaré (SP)

O projeto Colorful Communities™ da PPG
fez a renovação da pintura da Escola Municipal Borboletinha Azul, em Sumaré (SP), que
atende cerca de 230 crianças entre 2 e 6 anos
em creche e educação infantil.
Para a pintura, a PPG forneceu 405 litros
de Tintas Renner®, além de todos os materiais de pintura e a mão de obra para realizar
o trabalho. Depois da pintura pronta, o grafiteiro Leandro Ferreira dos Santos, o Kranium,
como é conhecido, fez uma série de desenhos com motivos adequados à idade das
crianças. O artista, que tem mais de 20 anos
atuando como grafiteiro e é arte-educador,
produtor cultural e empresário, mora em Hortolândia (ao lado de Sumaré) e atua principalmente na região metropolitana de Campinas.
A escola infantil fica do lado oposto ao
complexo industrial da PPG em Sumaré (SP),
o primeiro e o principal da empresa no país.
De acordo com a empresa, a ação teve a missão de deixar a Borboletinha Azul pronta para
o novo ano escolar, trazendo mais cor e alegria para os locais frequentados pelas crianças diariamente e promovendo o aprendiza-

Fotos: Divulgação

Foram usados 405 litros de tinta para renovar salas de aula e pátios da EM Borboletinha Azul.
Projeto inclui série de grafites do arte-educador Leandro Kranium

do por meio de um ambiente colorido. As Salas de aula e os pátios ganharam cores novas
e vibrantes, que valorizaram o espaço de formação educacional das crianças e o trabalho dos cerca de 30 professores e profissionais da escola.
“Trazer cor e beleza e transformar po-

LANÇAMENTO

sitivamente os espaços de convívio comunitário, em especial escolas e áreas de natureza educacional, como estamos fazendo
na Borboletinha Azul, é o coração, o objetivo central do projeto Colorful Communities™”, disse Raquel Klemz, coordenadora
de comunicação da PPG, que divulga que

no mundo, desde o início do programa em
2015, a PPG já realizou mais de 380 projetos,
impactando aproximadamente 6,8 milhões
de pessoas em mais 40 países. Esse é o 16º
projeto realizado no Brasil.

/pinceisatlasoficial | www.pinceisatlas.com.br

DISCOS DE FLAP
AT 2 4

AT 2 5

DISPONÍVEL EM DUAS OPÇÕES
DE MATÉRIA PRIMA. ÓXIDO DE
ALUMÍNIO E ZIRCÔNIA
INDICADO PARA LIMPEZA E POLIMENTO
DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS E
SUPERFÍCIES

DISPONÍVEL EM GRANULAÇÕES
DE 40, 60, 80 E 120 GRÃOS

CONHEÇA NOSSA LINHA DE
LIXAS, ABRASIVOS E ACESSÓRIOS
/jornaldopintor

ASSISTA ESTE
VÍDEO E CONFIRA!
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› › pergunte ao professor ‹ ‹

Escola técnica versus realidade das obras
Foto: Divulgação

Uso indevido do Selador Acrílico
parte 2
Por Helio Marcos Ferreira de Abreu, ins
trutor de pintura e administrador da sede da
ABRAPP MBPM
Olá, meus caros alunos e amigos pintores, aqui estou eu continuando nossa coluna
“Pergunte ao Professor” e a pergunta é: Professor, nem tudo que se aprende nas aulas é
praticado nas obras. Por quê?
Hoje falaremos sobre o uso indevido do
Selador acrílico sobre o reboco fraco. Estou
me referindo a um reboco que está desagregando muitas partículas de areia. Para esse
tipo de reboco é indicado aplicar fundo preparador de paredes, porque ele irá agregar
as partículas soltas. Uma vez um aluno, que
era pedreiro, me deu uma dica simples para
identificar um reboco fraco. Use um prego e
risque a superfície, se aparecer um riscado

branco sem profundidade então é um reboco
firme, agora se formar um riscado profundo
desagregando areia, então é fraco.
Na obra o aluno irá perceber que muitos
profissionais utilizam o selador acrílico sobre o reboco independente se o reboco está
firme ou fraco. Tenho por mim que muitos

corrida desplaca do reboco. Se na etapa da
massa corrida não acontecer esse problema,
então acontecerá na primeira demão da tinta sobre a massa, quando a pressão da passagem do rolo com a tinta repuxar placas da
massa corrida.
É lógico que esses problemas podem
ocorrer por vários fatores. Mas um deles
pode ser o uso do selador acrílico sobre reboco fraco. E o pior é que esses pintores depois
dizem que a massa corrida era de má qualidade ou o selador acrílico não prestava etc.
Então caros alunos e amigos pintores, só
há uma resposta para a pergunta lá do início desse texto. O despreparo. Pintores que
aprendem o serviço no “boca a boca” vendo
os outros fazerem e se aventuram no mundo
da pintura fazendo dessa profissão algo improvisado onde “é só jogar tinta na parede”. E
não é bem assim! Busque por capacitação!
Até o nosso próximo encontro e um grande abraço.

usam o selador acrílico sobre o reboco, só
porque ele é branco e dá a impressão que só
tem a função de cobrir a cor cinza do reboco.
Na verdade, o selador acrílico aplicado sobre reboco fraco pode ocasionar problemas estético e funcional no resultado do
acabamento final.
Dentre os vários componentes do selador acrílico, destacamos a carga mineral,
que proporciona um alto poder de preenchimento dos poros do reboco. E por esse motivo sua resina é suficiente apenas para ancorar sua carga mineral na superfície e selar, ou seja, seu poder de penetração é baixo
para poder aglutinar partículas de areia soltas, por isso seu uso não é recomendado em
reboco fraco. Porém, cria-se a impressão de
que sobre o reboco fraco o selador funciona
bem e não é bem assim. Os problemas começam a surgir na segunda demão de massa corrida, quando surgem bolhas na massa
ou, na passada da desempenadeira, a massa

› › artigo ‹ ‹

Por Ivan Burigo, pintor profissional e
apresentador do Papo de Pintor
Ninguém nasce sabendo o que vai ser
profissionalmente quando crescer, e o fato é
que vamos crescer e sabemos que a escolha de uma profissão será umas das maiores decisões que o ser humano terá ao longo
de sua vida. Dificilmente uma pessoa diz que
será um pintor ou pintora quando crescer, até
porque essa ainda não é uma profissão graduada em escolas e faculdades. Então fica
aquele dilema, pois como não temos essa
opção em escolas e universidades, a grande
maioria, assim como eu, cairá meio que de
paraquedas na pintura.
Bom, não estou generalizando, até porque conheço alguns pintores que seguiram
na pintura através de seus pais. Mas, digamos
que isso é um pouco raro de acontecer, afi-
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nal o pai não cria um filho sonhando em vê-
lo pintor de paredes. Pais esperam que seus
filhos estudem e se formem como advogado,
médico, engenheiro ou até mesmo que sigam
uma carreira militar ou que passem em um
concurso público. Enfim, não estou de forma
alguma desmerecendo nossa profissão, muito pelo contrário, hoje posso entender como
um pintor profissional a importância que temos, como pintores profissionais.
Entendo que nossa profissão é tão ampla e gigante que ouso em dizer que nenhuma faculdade teria a capacidade de formar
um pintor profissional, tal como as obras e
situações que vivenciamos em nosso dia
a dia. Sei que essa formação acadêmica é
muito importante e torço para um dia isso
acontecer, pois tenho certeza de que vai
agregar muito em nosso currículo profissional, mas acho um pouco difícil alguém
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Pintor profissional sem graduação, mas com amor à profissão!

que não passou pelo processo de ser um
ajudante de pintor, e não ter a convivência
diária da profissão, aprender isso em uma
sala de aula sem a experiência de um pintor profissional ali ao seu lado no dia a dia,

ensinando, corrigindo e dando aquele apoio.
Hoje as indústrias de tintas, ferramentas
e órgãos setoriais têm feito um esforço enorme para levar conhecimento e capacitação
profissional para os pintores. E não podemos
deixar de mencionar que existe uma grande
quantidade de conteúdos disponíveis na internet como fonte de pesquisa. Somos uma
classe privilegiada!
Para todos que, assim como eu, não escolheram ser um pintor ou uma pintora mas
se sentem presenteados por este grande favor, seguimos e prosseguimos na busca pela
evolução pessoal e profissional. Nossa profissão é tão grande que não cabe num diploma! Um forte abraço e até mês que vem.
Instagram: @ivanburigopinturas
@papodepontoroficial
WhatsApp: (47) 99657-2909

/jornaldopintor

› › artigo ‹ ‹
Foto: Divulgação Montana

Como planejar o seu ano
Olhar para o passado e medir o que foi feito ajuda a decidir o melhor caminho para o futuro
tor (Preço, Praça, Produto e Promoção). Agora, vamos adentrar em outra visão do conceito, tanto para pintores, quanto para lojistas.
O planejamento exige que se olhe para
trás. No mínimo, no último ano. Tanto para
uma loja de tintas quanto para o pintor profissional, é preciso saber quanto vendeu,
quanto cresceu, quais produtos/serviços
vendem mais, qual o interesse maior dos
clientes, qual o faturamento, o tempo médio de atendimento (na loja ou na obra)…
Fica claro que não dá para planejar sem
conhecimento de si. Para isso, é essencial
ter à disposição os dados do negócio.
A partir dessas informações, definir em
que áreas existe eficiência e onde é possível melhorar. E mais, como incorporar no-

“Agora eu começo meu regime.” “Vou revisar minha agenda.” “É hoje que vou mudar
de vida.” A que dia da semana associamos
essas frases?
Segunda-feira, claro. O início de um ciclo diferente, seja do ponto de vista temporal
(uma nova semana ou um novo ano) ou factual (um novo relacionamento ou emprego)
marca um novo caminho nas nossas vidas. O
problema é que qualquer caminho serve
para quem não sabe para onde quer ir. Para
termos claro um propósito, é preciso planejamento. “O que busco neste novo trabalho?”
“Qual é o objetivo do meu regime?” “Quais
minhas expectativas para esta nova vida?”
Na coluna anterior, também abordei o assunto “planejamento” ao falar dos 4Ps do Pin-

› › história de pintor ‹ ‹

São os pintores que fazem história

/jornaldopintor

carem novos ciclos, sempre é possível marcar o seu próprio ponto de virada. Ou seja, não
importa se hoje é segunda, sexta ou domingo:
se você acredita que está na hora de mudar,
mãos à obra e planeje sua mudança.

› › internet ‹ ‹

Tintas Killing lança novo site com
soluções inovadoras aos clientes
Além de um design fluído e dinâmico, a nova página é mais intuitiva,
oferecendo serviços como geolocalizador de produtos, entre outros
Foto: Divulgação

A cada edição, o Jornal do Pintor tem a
rica oportunidade de conhecer a história dos
profissionais que constroem o mercado de
pintura. Nesta edição, Márcio Carvalho, de
Gravataí (RS), conta a sua trajetória no mundo das tintas e divide com os leitores sua experiência de superação de vida.
Márcio Carvalho conta que cresceu vendo seu pai trabalhar na construção civil e aos
10 anos começou a visitar as obras aos sábados. Ali nascia a paixão deste pintor!
Aos 14 anos, fez uma viagem de trabalho
com o pai e deu os primeiros passos na profissão, inclusive poupando dinheiro. Na vida
adulta, Márcio construiu família, trabalhou
em outros ramos e em empresas. Depois,
voltou a atuar em obras, mas já como pintor.
“Um dia decidi que ia trabalhar sozinho,
com minhas próprias obras. Pensei como seria abordar um cliente, sem ter um cartão
de visita e sem muita experiência no ramo.
Então, com fé em Deus, fui em frente. Já na
primeira pintura o cliente ficou muito satisfeito”, diz ele e se recorda de um acidente
grave que teve em um trabalho que prestava para uma empresa como profissional registrado (CLT). “Sofri um acidente gravíssimo
com choque elétrico de alta tensão. Fui fazer a pintura de manutenção, à noite, em um
telhado. Apesar de todo cuidado, fui atingido.
Amigos dizem que o extensor que estava tirando, encostou no arco voltaico. Ali foi liberado uma carga de 13.600 volts e caí de uma
altura de 5 metros. Fui socorrido em Porto
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Márcio Carvalho, de Gravataí (RS), foi sorteado na live Encontro com
o Careca para contar no Jornal do Pintor sua trajetória na profissão

vas habilidades e conhecimentos para crescer. O lojista pode incluir uma linha de produtos que não trabalha (por ex., moveleira, industrial, equipamentos de pintura). O pintor
pode passar a oferecer novos serviços (por
ex., pintura com sistema air less, tratamento
de madeira ou efeitos especiais diferentes).
Sabendo onde se quer chegar, é a hora
de traçar a rota: criar um plano de metas, fazer treinamentos para melhorar essas técnicas e rever os resultados periodicamente.
Não se esqueça de algo importante: não
adianta explorar novas áreas se você não for
bom no que faz. Seja honesto com o que gosta de fazer e com o que faz bem feito. Não é
preciso ser o melhor, mas fazer o seu melhor.
Por fim, apesar de algumas datas mar-

Alegre, sofri várias fraturas, perfurações de
órgãos”, lembra o pintor e sinaliza que depois
do período de internação, estava muito debilitado e precisou montar uma estrutura hospitalar em casa e fazer 3 cirurgias plásticas.
“Passei pelo período de me adaptar com
a nova vida e com as sequelas do acidente. Fiz 60 dias de fisioterapia para retomar
os primeiros passos, com ajuda de andador.
Perdi o tato, visão panorâmica do lado direito
e equilíbrio corporal”, relata e comemora que
após sete anos, se recuperou de algumas sequelas e aprendeu a conviver com outras.
“Com a graça de Deus estou vivo para
contar minha história! Não é fácil depender
de um governo que não valoriza um trabalhador. Tenho sorte por ter minha família, esposa
e filhos guerreiros que me apoiam diante das
minhas depressões por não poder trabalhar
e trazer o sustento para a família. Hoje trago
comigo uma frase ‘sem sacrifícios não há vitórias’ e sigo em frente!”, finaliza.

Agora está mais fácil navegar pelo site
oficial da Tintas Killing. A marca lançou um
novo site, repleto de soluções inovadoras
destinadas aos clientes, entre elas, o serviço “Onde Encontrar”, um geolocalizador que
informa qual o ponto de vendas mais próximo oferece o produto desejado, facilmente
encontrado com link disponível na página de
cada produto. Outra solução importante é a
calculadora de rendimento, alocada na barra superior do site, que calcula a quantidade
necessária do produto de acordo com a metragem quadrada do ambiente que será pintado. O novo site apresenta design fluído e dinâmico, tornando-se mais intuitivo e de fácil
usabilidade tanto na web quanto no mobile.
O gerente de marketing da Killing, Guilherme Medaglia, ressalta que a nova página
foi pensada para oferecer mais facilidade ao

consumidor, aos lojistas e aos profissionais
parceiros. “O novo site da Tintas Killing tem
foco em solução e facilidade, prezando sempre por uma experiência de navegação agradável e diferenciada. Além dos serviços dedicados ao consumidor final, principalmente a
facilidade de localizar produtos no PDV mais
próximo em poucos cliques, nós lançamos a
plataforma ‘Espaço do Cliente’, alocada dentro do site, na qual todos os lojistas, arquitetos, engenheiros, pintores, profissionais da
construção civil e até mesmo consumidores
poderão se cadastrar e ter acesso exclusivo
a arquivos em alta qualidade com materiais
como renders de embalagens, vídeos de produtos, logotipo, manual de identidade visual
da marca e materiais de ponto de venda.”
A novidade já pode ser acessada pelo
link www.tintaskilling.com.br/site/
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› › verniz automotivo ‹ ‹

O Toque Final da Pintura
O verniz automotivo é importante no acabamento final do sistema de pintura ou repintura e pode ser
a “cereja do bolo” ao oferecer alto brilho, resistência e durabilidade à tinta. Um verniz de qualidade também
irá contribuir com a proteção ao intemperismo, embelezar o veículo e manter as características de cor
Por Gabriela Lozasso
O verniz é o último produto aplicado em
uma repintura automotiva, ficando exposto diretamente ao ambiente e tendo como
responsabilidade garantir, através da camada de produto aplicada na superfície, maior
proteção e durabilidade para a pintura em
toda a superfície do veículo. Além disso,
conforme ressalta o gerente técnico Unida
de Revenda da Anjo Tintas, Filipe Freitas Zu
chinali, o verniz confere maior beleza e valoriza a estética proporcionando brilho e realçando a cor do veículo. “Os vernizes para
repintura automotiva precisam proporcionar, além de toda resistência química e física para superfície do automóvel, alta performance, alto brilho e um acabamento
perfeito, conforme a pintura original, para
que não seja observado onde foi realizado o
reparo no automóvel”, atenta Zuchinali.
Julio César Miranda, chefe de vendas re
pintura da WEG Tintas, reforça que o verniz
automotivo, além de manter por muito mais
18 fevereiro_2022

tempo a cor e o brilho da pintura do carro,
tem a função de proteção química e mecânica da tinta. “Na compra de um verniz para
repintura deve-se observar a qualidade dos
produtos, o fabricante, as informações fornecidas de durabilidade, secagem, necessidade
de polimento, espessura de camada. Assim,
com a utilização de um produto de qualidade, problemas na pintura final poderão ser
evitados”, avalia Miranda.
Fabiana Verbickas, líder de desenvolvi
mento de produto da Axalta Brasil, também
compartilha o fato da utilização do verniz
ser fundamental para dar acabamento às
pinturas realizadas com tinta base poliéster
ou base água, fornecendo proteção da pintura contra intempéries, brilho às cores ou,
em caso de vernizes foscos, oferecer o grau
de fosqueamento necessário ou desejado
pelo cliente. “Um dos atributos mais importantes em um verniz é o tempo de secagem
e a maleabilidade do produto, contribuindo

com a agilidade no trabalho do profissional,
possibilitando a redução do tempo de trabalho e aumento da produtividade”, observa Fabiana. Alessandra Soares, do Departa
mento de Marketing da Maza, concorda que
o principal atributo do verniz é ser um produto de acabamento que proporciona proteção e resistência a pintura, e ela também
salienta que um verniz de qualidade é aquele com secagem rápida e resistência ao intemperismo. “Vale lembrar que o uso deste
produto é exclusivo aos profissionais devidamente treinados”, diz.
Carlos Thurler, gerente de marketing da
Autoluks, revela que o verniz automotivo poliuretano merece destaque por ser um produto muito vendido no território nacional e
por atender com qualidade e alto poder de
brilho. Para Thurler, hoje, o mais importante
na tecnologia de um verniz é poder atender
a alta produtividade em uma reparação automotiva. Juarez Munhoz, diretor de vendas da

Skylack®, reitera que a principal função do
verniz automotivo é proteger a pintura de intempéries e garantir o brilho no acabamento
final de tintas base poliéster; e Cleverson Ya
mashiro, técnico automotivo da Brasilux, destaca que na repintura automotiva é indispensável o uso do verniz sobre tintas poliéster, e
ele destaca que, quando o verniz é usado de
maneira correta e com produtos de qualidade que, em sua análise, compreendem vernizes com alastramento, tensão superficial,
resistência, fácil polimento e retenção de
brilho, é possível conseguir realçar as cores
e oferecer ao carro o destaque que ele merece. Nesse sentido, Israel Ghedin, supervi
sor de desenvolvimento Linha Automotiva da
Farben, compartilha que o verniz precisa ser
límpido, transparente, fácil de aplicar, macio
para polir e manter o brilho “sem muchar”.
Ao considerar que o verniz automotivo é
fundamental no acabamento final da reparação e para manutenção do bom aspecto do
/jornaldopintor
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veículo, Sandro Lemos, gerente de Segmento
de Mercado da AkzoNobel, reforça que a aplicação, proporção de mistura e diluição, além
de tempo de secagem, são informações importantes na escolha do produto, de acordo
com o perfil do trabalho a ser realizado. “Características como retenção de brilho e dureza do filme são valorizadas pelos pintores
que, de maneira geral, tendem a escolher um
verniz de melhor qualidade - mesmo aqueles que buscam sistemas mais econômicos”,
assinala Lemos.
Dentro de todo o sistema de pintura e aplicação do verniz automotivo, Ricardo Rodas,
gerente de produtos da Sherwin-Williams
Divisão Automotiva, informa que não se po
de esquecer que a durabilidade e a qualidade do resultado do processo de repintura dependem da perfeita preparação da
superfície, etapa muito importante no processo de repintura. Portanto, ele pontua
que o uso de produtos com baixa qualidade podem comprometer o aspecto final do
verniz, sendo recomendado usar sempre as
soluções de qualidade para obter os melhores resultados.
Conheça nesta matéria os vernizes automotivos recomendados pelos especialistas
e que fazem a diferença no mercado.
A AkzoNobel oferece linha completa de
vernizes para repintura automotiva, através
das marcas Sikkens e Wanda. A marca Sik
kens pertence ao segmento premium de repintura automotiva da AkzoNobel e possui
uma ampla gama de vernizes em seu portfólio global. No Brasil, conforme comenta Sandro Lemos, gerente de Segmento de Mercado da AkzoNobel, alguns produtos são mais
utilizados, como o Autoclear Lights, verniz
spray bicomponente considerado inovador
para a restauração de faróis já que a embalagem aerossol permite maior agilidade na
aplicação. A linha destaca também o Autoclear WB 2.0, verniz base água que é classificado como um produto top de linha por apresentar acabamento cristalino, alta resistência a intempéries e baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (VOC); e o Autoclear Rapid, verniz que, segundo a fabricante, combina excelente tempo de secagem
com desempenho superior em características como alastramento, brilho e resistência
a atritos. “O longo pot-life permite que esse
produto seja utilizado em todas as intensidades de reparo”, menciona o gerente.
Também são citados o Autoclear Plus
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HS, verniz de alta performance devido à
economia de material, fácil aplicação e ótimo brilho que, de acordo com Lemos, combina excelente fluidez com extraordinária
resistência; o Autoclear Classic, verniz com
ótimo custo x benefício, indicado para oficinas de médio e grande porte, e atende várias demandas de reparação. “Aqui há a opção com secagem tradicional, e que também o Classic Fast, indicado para reparos
rápidos, com secagem ao ar em 3 horas”,
completa. Outra solução da linha é o Autoclear Mat, verniz fosco para aplicação em
cores originais e também considerado uma
ótima opção para customização.
Já a marca Wanda, que está há mais de
85 anos no Brasil, conta com soluções que
prometem agregar ótimo custo x benefício
para as oficinas. Um dos destaques é o Verniz PU 9100 2:1 HS que, por conta da grande
concentração de partículas sólidas, o material pode ser diluído em até 30% após adição do endurecedor, sem perder suas principais características e, segundo a fabricante, apresenta ótima resistência e alto brilho.
Outro citado é o Verniz PU 5500 Alto Sólidos que, segundo Lemos, logo na aplicação
o brilho e alastramento se destacam, sendo um verniz com ótima secagem para polimento. A linha da Wanda conta ainda com
Verniz PU 5100 HS com desempenho robusto, alta fixação do brilho e resistência; Verniz PU WandaTech 4100 com brilho instantâneo, logo após a aplicação, que de acordo
com a fabricante chama a atenção dos pintores; e o Verniz 1100, opção para retoques e
pintura geral de veículos que também possui rápida secagem e fácil aplicação.
A Anjo Tintas conta em seu portfólio com
três vernizes bicomponentes de alta tecnologia destinados para pintura automotiva que foram desenvolvidos para garantir
que o carro com o reparo permaneça com o
brilho e textura igual ao acabamento de fábrica. “Nossos clientes têm a possibilidade de escolher um sistema de pintura convencional de mercado com o verniz médio sólidos, que é o Verniz PU AnjoCarbon
MS, ou verniz alto sólidos, que é o Verniz PU
AnjoCarbon HS. E a outra alternativa é o Verniz PU FastCarbon, que garante secagem rápida de 90 minutos em temperatura de 25°C
e, quando aquecido para 60°C, sua secagem
reduz para 15 minutos, proporcionando agilidade e produtividade para a oficina e apresentando uma secagem ultrarrápida quando
comparado aos vernizes médio sólidos e alto
sólidos de sistema convencional que secam
de 16 e 24 horas”, declara o gerente técnico
Unidade Revenda, Filipe Freitas Zuchinali.
Destes vernizes oferecidos, para sistema convencional de secagem de 16 a 24
horas, opta-se pelo Verniz PU AnjoCarbon
MS ou Verniz PU AnjoCarbon HS, sendo que o
diferencial entre eles é a camada de produto
que ficará na superfície aplicada, garantindo

um maior tempo na preservação da pintura
quando se tem a camada maior de produto. Já o Verniz PU FastCarbon é voltado para
sistemas que necessitam de cura rápida e,
segundo Zuchinali, esse produto é a melhor
opção, pois utiliza matérias-primas de alta
tecnologia em sua formulação e proporciona
a secagem de 90 minutos a temperatura de
25°C, conforme citado anteriormente.
“Todos os vernizes da marca Anjo desenvolvidos para repintura automotiva buscam atender o mais alto grau de durabilidade
e são extremamente resistentes a riscos, intempéries e raios UV, garantindo o alto brilho
e textura conforme a pintura original”, afirma
o gerente técnico ao assinalar que “é importante deixar claro que, independente da escolha do cliente, o mesmo estará levando
um produto de qualidade que proporcionará
o acabamento da pintura original”.
A Autoluks® disponibiliza ao mercado
dois vernizes: Verniz PU Alto Sólidos 2:1 e o
Verniz PU Alto Sólidos 5:1. Conforme explica
Carlos Thurler, gerente de marketing, o primeiro possui tecnologia PTM (Post Trauma
Proof Mechanism – exclusiva tecnologia da

Autoluks®), que confere maior resistência
e durabilidade ao verniz poliuretano. “É um
verniz “top de linha”, que oferece facilidade
de aplicação, alto brilho e alta durabilidade”,
menciona Thurler ao informar que o Verniz
PU Alto Sólidos 5:1, é um produto que oferece uma excelente relação custo x benefício
e também garante alto brilho e durabilidade.
A Axalta tem um catálogo com diversas
opções de vernizes automotivos para atender aos diferentes consumidores. Na linha
de alta tecnologia Standox e Chroma, destaca os vernizes Standox Express Premium,
Standocryl 2K Clear e o 7400S – Chroma Verniz Non Stop. Na Linha tradicional Duxone,
também tem uma oferta robusta: DX4800 –
Duxone Verniz PU 2:1 Alto Sólidos, DX0904 –
Duxone Verniz PU AP, DX0591 – Duxone Verniz PU HS e DX0491 – Duxone Verniz PU. A li-

nha econômica Nason foi recém-lançada e
também conta com o verniz P2600, que proporciona alto brilho à repintura, além de aliar
qualidade e custo x benefício.
Fabiana Verbickas, líder de desenvolvimento de produto da Axalta Brasil, informa
que, na linha Standox e Chroma, que são sistemas premium, o Standocryl Express Premium Clear tem aplicação robusta, possui
ótima propriedade antiescorrimento, atrelada
à excelente performance de secagem e alta
retenção de brilho; o Standocryl 2K Clear é um
verniz de fácil aplicação, rápida secagem,
excelente retenção de brilho, oferecendo um
ótimo resultado no aspecto final da pintura;
e o 7400S - Chroma NonStop Clear, é um verniz que se destaca pela sua secagem diferenciada de 30 minutos ao ar para polimento,
proporcionando uma alta produtividade com
excelente resultado final.

Na Linha Duxone®, que é a tradicional, os
vernizes de destaque são o DX4800 Alto Sólidos que, conforme assinala Fabiana, tem ótimo aspecto, rápida secagem, excelente retenção de brilho (também competitivo para
este mercado) e possui dois tipos de catalisador, um normal e um rápido, para atender à
necessidade das oficinas; o DX0591 que promete excelente alastramento, alta retenção
de brilho e ótimo resultado final; e os DX0491
e DX0904 que, segundo a fabricante, contam
com alta retenção de brilho, atrelado a um
bom alastramento e ótima secagem.
Já na linha Nason, a marca promove o
P2600, verniz de fácil aplicação, bom alastramento e boa secagem, que atende à necessidade da oficina que busca custo x benefício
com um bom resultado de acabamento final.
“A Axalta possui vernizes que se adequam
a todos os tipos de necessidades de um reparador automotivo, desde vernizes de alta performance até vernizes mais econômicas, todas possuindo características para proteção
da pintura e brilho”, finaliza Fabiana.
Atualmente, a Brasilux possui no seu
portfólio da linha automotiva três vernizes: o Verniz Bicomponente 8010, Alto Brilho 8051 e o Alto Sólidos 9038. Cleverson
Yamashiro, técnico automotivo da Brasilux, explica que o primeiro foi desenvolvido
visando, principalmente, custo x benefício.
“O Verniz Bicomponente 8010 possui a qualidade de um verniz acrílico com resistência a raios UV e ótimo acabamento”, pontua
o técnico. Já sobre o Verniz Alto Brilho 8051,
ele informa que a principal vantagem é a fa/jornaldopintor
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nam a durabilidade da pintura e grande resistência aos raios UV, evitando a degradação e
a perda de brilho”, finaliza Ricardo.

cilidade de aplicação. “É um verniz que, por
já estar na viscosidade ideal para ser aplicado após ser catalisado, tem ótimo alastramento e retenção de brilho, fácil polimento
e resistência a raios UV”.
E, no caso do Verniz Alto Sólidos 9038,
além de todas as qualidades do Alto Brilho
8051, Cleverson salienta que é um verniz que
deixa uma camada mais espessa, conseguindo maior profundidade na pintura e também maior durabilidade na repintura.
A Farben destaca os vernizes 543.890
– Verniz PU Acrílico HS Alta Performance; 543.850 – Verniz PU Acrílico Alto Sólidos; 543.840 – Verniz PU Acrílico HS840 e o
543.030 – Verniz PU Acrílico HS Fast Dry.
De acordo com Israel Ghedin, supervisor
de desenvolvimento Linha Automotiva, todos os vernizes citados são para pinturas de
acabamento de substratos metálicos, plásticos e de fibra de vidro, sobre base poliéster lisa ou metálica, indicado para repintura
automotiva, carrocerias de ônibus e aeronaves, pintura original de máquinas e implementos agrícolas.

“Todos eles conferem ao acabamento final excelente brilho, resistência química, física e ao intemperismo, com propriedades
de retenção de cor e brilho”, assinala Israel
ao informar que 543.890, 543.850 e 543.030
são os vernizes da linha High Performance
da Farben com um diferencial para o 543.890
que apresenta maior resistência química,
e ao 543.030, que apresenta uma rápida secagem utilizado mais em pequenos reparos.
Já o 543.840 é um verniz alto sólidos que não
necessita diluição, somente catalisa e fica
pronto para uso.
Além da completa linha de vernizes con
vencionais com acabamento brilhante, recentemente a Maza lançou o Verniz PU Fosco para aplicação sobre Mazadur Base Poliéster, complementando o sistema dupla
camada.
De acordo com Alessandra Soares, do
Departamento de Marketing, ele proporcio22 fevereiro_2022

na acabamento fosco, excelente resistência ao intemperismo e secagem rápida.
A Sherwin-Williams Divisão Automoti
va oferece uma completa linha de produtos
para o mercado de repintura automotiva, produtos para as oficinas tradicionais e produtos
de alta tecnologia para oficinas que buscam
maior qualidade e alta produtividade. Ricardo Rodas, gerente de produtos, destaca algumas linhas de vernizes como a Linha de Alta
Tecnologia que compreende soluções como
o Ultra 7000 Performance Clearcoat HPC15,
CC941, CC940, CC910, CC900 e Lazzudur Alto
Sólidos 8937 e 8050.
Além destes vernizes já conhecidos e difundidos no mercado, a empresa também
destaca o novo verniz CC200 Dynamic Clearcoat, que promete oferecer aparência e brilho superiores sem comprometer o tempo
do reparo. Ricardo informa que este produto
possui o tempo de secagem em estufa de
apenas 15 minutos a 60ºC ou secagem de 3
a 4 horas ao ar a 25ºC e, segundo o gerente, é o único do mercado que garante alta
produtividade e oferece um acabamento
excepcional, sem comprometer o brilho final do produto e sem a necessidade de polimento. Este novo verniz pode ser aplicado em pequenas e grandes áreas e possui a
tecnologia Ureflex®, que dispensa o uso de
aditivos flexibilizantes.
Outro destaque, o Verniz Ultra 7000 High
Performance ClearCoat HPC15, é um produto
alto sólidos que proporciona acabamento de
alto brilho e excelente resistência ao intemperismo. “Sua versatilidade e tempo de cura
de 90 minutos permite que seja utilizado
para diversos tipos de aplicações, até mesmo para processos de revitalização de farol”,
pontua o gerente.
A Sherwin-Williams Divisão Automotiva
também tem a Linha Tradicional com os Laz
zudur 6100, 7100, 8000, 8500. “Além de oferecer alto brilho e excelente resistência, todos
os vernizes da marca possuem em sua formulação aditivos especiais que proporcio-

A Skylack® possui uma linha completa
de vernizes automotivos que atende a todas as necessidades do mercado, desde o
cliente que opta por uma secagem ultrarrápida até aquele que prefere um produto
mais tradicional.
Na linha Skydur® Alto Sólidos, a Skylack®
apresenta os Vernizes 12.000, 12.500, 13.000,
15.000 e o Verniz Fosco. Na linha tradicional,
disponibiliza os Vernizes PU bicomponente
5.000, 9.800 e 10.000. Na linha Skyfast® de reparação rápida, a Skylack® apresenta o Verniz Skyfast HS5:1 RR200, com secagem em
1h30 para polimento.

Conforme informa Juarez Munhoz, diretor de vendas, a Skydur® Alto Sólidos 15.000,
13.000, 12.500 e 12.000 são de vernizes poliuretano acrílico bicomponente de alto rendimento e apresentam propriedades de secagem rápida, alta resistência a intempéries,
um alto teor de sólidos, o que resulta em
um acabamento com excelente retenção
de brilho. “A diferença entre eles é a porcentagem de sólidos: o Verniz 15.000 possui mais sólidos que o Verniz 13.000 e assim
sucessivamente, o que diferencia o acabamento final. O uso do Verniz 15.000 acarretará na redução do número de passadas para
conseguir o resultado esperado, já nos Vernizes 12.500 e 12.000 não é necessário a diluição, facilitando a sua utilização, pois já
se encontram na viscosidade de aplicação,
sendo necessário apenas a catálise”, detalha Munhoz.
Além disso, a Skylack® também disponibiliza na linha Skydur® Alto Sólidos, o Verniz Fosco, um produto voltado para quem
quer personalizar seu carro e deixá-lo mais
moderno e esportivo. A ideia é que o pintor
possa fosquear uma parte ou o carro todo,
utilizando um verniz de alta qualidade e
tecnologia, que além de garantir um aspecto moderno, protege a pintura. “Os produtos
alto sólidos apresentam um ótimo custo x
benefício. Isso porque, além da baixa emissão de VOC, o consumidor utilizará menos
produto para realizar o mesmo trabalho,
comparado à utilização de um produto médio sólidos, já que contém alta concentração de sólidos, resultando em alta performance e melhor acabamento final. Essa
tecnologia permite que a oficina aumente o
seu faturamento, pois melhorará a sua pro-

dutividade”, assinala.
Na linha tradicional, a Skylack® disponibiliza os Vernizes PU bicomponente 10.000,
9.800 e 5.000 que são vernizes poliuretano
acrílico bicomponente que apresentam alta
proteção às intempéries e secagem rápida.
Segundo Munhoz, esses são considerados
vernizes médio sólidos, porém, com excelente acabamento e brilho. “A diferença entre eles é a porcentagem de sólidos, pois o
Verniz 10.000 possui mais sólidos que os V ernizes 9.800 e 5.000. E eles possuem fácil manuseio por serem somente catalisados, já
que a não adição de thinner facilita a sua utilização”, explica o diretor.
Entre os vernizes de alta performance,
a Skylack apresenta o Verniz Skyfast® HS
5:1 RR200, indicado para pequenos retoques
na repintura automotiva e com secagem ultrarrápida, gerando agilidade no reparo automotivo. “O Verniz Skyfast® é um produto
de alta tecnologia, pois apresenta propriedades de secagem ultrarrápida, secando ao
ar livre em apenas 90 minutos. Além disso,
possui alto teor de sólidos, alta resistência
às intempéries e excelente retenção de brilho”, conclui Munhoz.
A WEG Tintas possui 4 linhas de vernizes automotivos para o atendimento do mercado automotivo: a linha Standard (ST), que
são os vernizes de médio sólidos; a linha de
Alta Tecnologia (HT) que são os vernizes de
alto sólidos; a linha de Ultra Alta Tecnologia
(UHT), que são vernizes de alto sólidos, mas
com alguma especialidade; e a linha FAST
que, como o nome já diz, tem uma performance muito rápida e é indicada aos casos
em que se necessita a liberação de peças
em poucos minutos.

Como destaques são citados o Verniz
UHT W-79, da linha de Ultra Alta Tecnologia,
e o Verniz HT W-30, da linha de Alta Tecnologia. Julio César Miranda, chefe de vendas
repintura, explica que o primeiro é um verniz com catálise 2:1, sem necessidade de diluição, e sua principal característica é No
Wave (livre de casca de laranja), ou seja, dispensa a necessidade de polimento no acabamento, além de proporcionar a maior durabilidade de brilho, alastramento e resistência à peça pintada.
No caso do HT W-30, Miranda informa que
é um verniz poliuretano incolor, bicomponente, de secagem rápida e alto brilho para uso
em repintura automotiva que confere ótima
resistência às intempéries no dia a dia.
/jornaldopintor
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Leinertex renova sua marca e atuação no mercado de tintas

A Leinertex está numa nova fase e, entre as mudanças,
a principal foi a implantação de um projeto de branding durante o ano de 2021 e, como consequência desse momento inovador, veio a renovação da sua logomarca. Para isso,
a empresa priorizou uma ação diferente que veio de “dentro para fora”, ou seja, foi compartilhada inicialmente com
a equipe interna impulsionando em todos o sentimento de
pertencer. “Quando os colaboradores voltaram do período de recesso no final do ano passado se depararam com a
surpresa da nova comunicação e, além disso, puderam participar mais de perto da novidade. Entregamos uma peça de
quebra-cabeça para cada colaborador e, ao final, todos juntos formamos a nova marca. Nossa intenção com isso foi
mostrar que todos os nossos colaboradores são protagonistas e importantes na construção da marca Leinertex”, conta
Júnior Abrantes, presidente da Leinertex ao revelar que essa
iniciativa interna mexeu muito com a equipe promovendo
mais motivação e valorização.
A nova comunicação visual carrega o azul Leinertex
com os elementos coloridos oferecidos pelas linhas de tintas da empresa. Segundo a fabricante, isso irá contribuir
com a melhor visibilidade da marca nos PDVs (Pontos de
Vendas), tornando-a mais atrativa e moderna. E vale salientar que a nova fase da empresa não se limita apenas a mudança na logo, ela envolve também uma nova pintura da fábrica, novo visual das embalagens e até mesmo as parcerias
com os clientes. “Nossa mudança na comunicação visual
vai muito além de um desenho de logomarca. Nós acreditamos que uma grande marca carrega com ela importantes
atributos que conquistam o coração e a mente do público,
conectando os desejos e as vontades das pessoas”, acrescenta Abrantes.

Fotos: Divulgação

O mercado de tintas pode esperar da Leinertex uma marca renovada, mas que não perdeu a essência de quase 45 anos
de existência, prestes a completar em 2022

Para chegar ao propósito da mudança e nova essência
da marca, o departamento de marketing da Leinertex fez um
trabalho específico e bastante profundo junto aos clientes,

parceiros e colaboradores. Com isso, o mercado de tintas
pode esperar da Leinertex uma marca renovada, mas que
não perdeu a essência de 44 anos de existência. “Continuamos com o “jeito” amigo e acolhedor junto aos nossos clientes. Prezamos pela proximidade com todos os envolvidos,
desde os colaboradores, lojistas, arquitetos, pintores até o
consumidor final. Caminhamos em conjunto com a inovação, na criação de nossos produtos e de melhores experiências ao nosso público”, avalia Abrantes.
Paralelamente à criação da nova logomarca, a Leinertex também avança sua participação em outras regiões do
país, como Sudeste e Nordeste, além de estar construindo
uma nova fábrica que terá alta tecnologia em Aparecida de
Goiânia/GO.
Para o presidente da empresa, hoje a Leinertex transforma o sonho da criação de um lar em realidade. “É com
a nossa tinta que ajudamos a imaginar, projetar e transformar tudo aquilo que desejamos colorir”, e, segundo o executivo, a ideia é ir além e contribuir cada vez mais com o mercado através de ações sustentáveis e solidárias. “Queremos
inspirar sendo práticos! Nossa logomarca, representa nosso
L de Leinertex e o olhar para o futuro e crescimento, foco
e enquadramento”, assinala Abrantes ao lembrar que neste ano de 2022 a Leinertex comemora 45 anos de atuação.
“Estamos muito felizes e gratos por tudo aquilo que Deus
tem feito nesta empresa e na vida de cada um que faz parte dessa história. Até aqui o Senhor nos ajudou! (I Samuel
7:12)”, finaliza.

› › artigo ‹ ‹

Por Leandro Piovesan,
EU SOU PINTOR
Amigo pintor, você já passou por situações como essas abaixo?
Sexta feira chegando, serviço parado,
pessoal da diária pra pagar e o bolso vazio. A
pintura da fachada esperando a chuva passar e as contas chegando em casa. Duas,
três semanas na espera daqueles orçamentos fecharem, e nada.
Sabemos o que é ficar sem dinheiro no
momento em que mais precisamos honrar
com nossos compromissos, e o pior, ficar
faltando o básico dentro de casa.
Solução simples não existe, mas você
pode se prevenir, guardando parte dos seus
lucros e fazendo um pequeno caixa, para cobrir emergências que aparecem no meio do
caminho. Ainda mais em se tratando de co24 fevereiro_2022

meço de ano onde você e seus clientes precisam pagar IPVA, IPTU, material escolar etc.
Cada profissional tem a sua renda, também a sua condição de vida financeira, mas
pela minha experiência de gestão na pintura, o correto é ter no mínimo um mês de salário guardado para evitar apuros.
Esse é um valor que deve ser guardado
e usado apenas em emergências como as
que citei acima. Esse dinheiro não deverá ser
usado para investir em ferramenta, uniforme,
treinamento, e também não é para ser emprestado para um amigo ou usado para fazer uma viagem no final de semana. É um dinheiro da sua empresa e não seu. Se precisar
tirar por motivos essenciais você deve repor.
Se puder, engorde-o para que sua segurança
em tempos difíceis seja ainda maior.
Tempos difíceis que passamos devem
servir de experiência para o nosso aprendi-

zado. Você pode poupar começando por pequenos gastos como o café da manhã na
padaria, a fita crepe que esqueceu de colocar na lista de materiais do cliente, aquela
diária paga para o ajudante que trabalhou só
meio período. Se você é pintor, sabe do que
estou falando, não é?
A gente faz as contas certinhas, mas no
final de uma obra parece que nunca bate
como a gente esperou. Até seu cônjuge desconfia que seus cálculos financeiros vão bater e o dinheiro finalmente vai sobrar. Afinal,
sabemos que o dinheiro some nos pequenos
gastos bobos, nos pequenos detalhes. Pois
esses detalhes é que vão lhe livrar de muitos
sufocos quando chegarem os períodos difíceis de escassez de trabalho ou imprevistos
com obra, cliente e ajudante. Junte pequenas
reservas e guarde, para que no futuro você
viva e trabalhe com mais tranquilidade.
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Pintor, não fique lascado!

Essa é uma grande dica desse seu pequeno parceiro, que conhece e também já
passou por dificuldades na pintura.
Se precisar de mais dicas me encontre
no Instagram e YouTube do EU SOU PINTOR!
Um forte abraço!
/jornaldopintor

› › conexão ‹ ‹
Foto: Divulgação

Suvinil lança álbum Eclipse no Spotify e apresenta músicas
inspiradas em seu estudo anual de tendências
As cores eleitas pela fabricante que irão permear o ano de 2022 poderão ser vistas, sentidas e ouvidas,
por meio do estudo de tendências anual da marca, o Suvinil Revela 22, e do álbum “Eclipse”
A Suvinil leva suas cores a diferentes sotaques, vozes, perfis e regiões, em uma imersão que vai muito além das paredes e nuances que permeiam histórias de vidas de brasileiros e brasileiras. Pensando nessa expansão de territórios sensoriais, a fabricante
apresenta em primeira mão o álbum Eclipse,
já disponível no Spotify, com objetivo de inspirar pessoas com músicas conectadas ao
universo das cores. Assim como a cor do ano
eleita pela marca, o álbum de músicas batizado como Eclipse, é inspirado no estudo de
tendências de cores anual da Suvinil, desenvolvido e assinado em parceria com seu consultor de cores e diretor criativo Michell Lott,
trazendo 3 capítulos e 11 temas que mapeiam
sentimentos e comportamentos para 2022.
Dando continuidade à parceria da marca
com os artistas nacionais Éfiro Rocha e Rafael Flexor, iniciada em 2020, a dupla de pro-

dutores musicais criou 12 canções exclusivas,
sendo 5 delas com uma estrutura mais pop.
“Para brindar a chegada de 2022 e seguir
neste caminho de sensações, os temas e atmosferas apresentados em nosso estudo de
tendências foram transformados em músicas, em um processo de descoberta e afloramento, originado da parceria Suvinil ao lado
de Éfiro & Flexor. Assim como a cor Eclipse, nosso álbum musical convida a todos e
todas a fecharem seus olhos e sentirem os
tons de cada paleta, em um mergulho que vai
além do visual por meio da potência do som”,
explica Sylvia Gracia, coordenadora de mar
keting - Cor e Conteúdo da Suvinil.
As 12 faixas lançadas no perfil traduzem a percepção dos produtores musicais e
da marca sobre as sensações que cada cor
transmite. Resumidamente, “Presença Mineral”, fala sobre o desejo de reconexão de

um mundo que enfrenta uma pandemia há
dois anos; “Fantasia Retro” é nostálgica e
acolhedora, assim como os tons empoeirados da paleta, e leva a olhar para o passado e
encontrar nele alguns ingredientes para um
lugar melhor no futuro; em “Ateliê Psicodélico” a ordem é se divertir com timbres cheios
de groove inspirados na era Disco e uma história libertadora que guiam a música para
um lugar de festejar a vida; o “Utopia Futurista” traz uma atmosfera espacial com texturas sonoras estimulantes acompanhadas
de versos rápidos e ritmados numa história
com toques de ficção científica e, por fim,
“Eclipse”, inspirada na cor de 2022, é a última
música do álbum. Lançada como um single
em outubro de 2021, logo após a apresentação do estudo de tendências, Suvinil Revela
22, ganha nova versão no álbum, com mais
potência e espacialidade. “Eclipse é mais um

Capa do álbum Eclipse, lançado pela marca Suvinil

álbum corajoso em parceria com a Suvinil.
Acreditamos que as cores fazem diferença, e
poder traduzi-las em música é algo único na
nossa vida, somos felizes de fazer parte dessa história. Tivemos uma liberdade criativa
gigantesca e isso é muito especial. Trabalhamos por seis longos meses para conseguir
entregar esse álbum como presente de Natal para todas as pessoas que acompanham
a Suvinil. Esperamos ansiosamente, que as
pessoas se apaixonem assim como nós nos
apaixonamos durante o processo criativo.”,
encerram Éfiro e Flexor.

› › pintura ‹ ‹

Tintas Renner by PPG é patrocinadora da maior pintura de Porto Alegre/RS

/jornaldopintor

A obra traz a imagem de uma mulher negra segurando uma planta nativa do Sul, a
Justicia gendarussa, que é conhecida como
quebra-demanda pelas religiões de matriz
africana. O objetivo principal do projeto é estimular a arte urbana local através de reflexões
promovidas por murais em prédios da cidade
e, como consequência, o embelezamento da
cidade para que mais pessoas tenham acesso as obras públicas. A intenção é tornar Porto Alegre referência no âmbito da arte urbana mundial e influenciar a comunidade para
reflexões contemporâneas por meio da apreciação das intervenções artísticas, além de
tornar mais bela a capital gaúcha com uma
obra de grande porte e relevância.
“Apoiar projetos como este são iniciati-

vas que estamos adotando nos últimos anos.
Com o objetivo de dar ênfase em projetos de
artes visuais que valorizam e embelezam a
cidade de Porto Alegre, gerando uma janela
enriquecedora de relacionamento tanto para
a empresa quanto para fomentar inspiração
em artistas e na sociedade”, afirma Michele
Schaeffer, gerente de produtos da Divisão Arquitetônica da Tintas Renner by PPG.
A obra foi custeada por mais de 130 entidades, incluindo empresas, sindicatos, instituições e pessoas físicas, e contou com apoio
do poder público. A ação iniciou no dia 29 de
novembro de 2021 e foi concluída na primeira
semana de janeiro deste ano. A Tintas Renner
by PPG forneceu os mais de 100 litros de tinta
para a composição da pintura.
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A obra de arte possui 65 metros de altura
por 15 metros de largura e cobre a lateral do
prédio do Daer e PGE, na capital gaúcha
A Tintas Renner by PPG é patrocinadora
da maior pintura já feita na capital gaúcha,
e a obra de arte está pronta e embelezando
a paisagem da zona central de Porto Alegre.
Muralistas de renome internacional, a suíça
Mona Caron e o paulistano Mauro Neri foram os responsáveis por realizar a pintura na
empena do prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e Procuradoria-Geral do Estado (PGE), de 65 metros
de altura e 15 metros de largura. A iniciativa
integra o Projeto de Incentivo à Arte Urbana,
desenvolvido pela ONG Laboratório de Políticas Públicas e Sociais (Lappus).
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› › artigo ‹ ‹

Por Renato Sá, CEO Grupo Aliar
(Tintas MC)
Fui convidado pela Suvinil para fazer
parte de uma comitiva de lojistas para a
NRF, a maior feira de varejo do mundo, rea
lizada em Nova Iorque entre os dias 16 a 18
de janeiro. Além disso, participamos de diversas visitas técnicas, afinal o varejo se faz
ao vivo!
Numa Nova Iorque gelada e vazia, que
sente as mudanças impostas por tantos
meses de pandemia, o varejo ainda tenta se
adaptar à nova realidade e sofre com a falta
de mão de obra, principalmente agora com
a explosão de casos da variante ômicron. E
enfrenta também muitas rupturas de produtos, gerando uma inflação que os americanos não estão acostumados.
Claudio Venâncio, CEO da CDC Acabamentos, ficou impressionado ao ver uma
metrópole como Nova Iorque tão diferente
do habitual, e relata que isso trouxe uma
visão real da pandemia. Ele acredita que o
lojista terá que se aperfeiçoar em estratégias de abastecimento nos próximos anos
e ressalta a importância de se ter grandes
parceiros como fornecedores.
O evento marcou a retomada do varejo
mundial e os banners já traziam mensagens
como “chegou a hora de acelerar”. Na apresentação, vimos números incríveis do mercado norte-americano, que acumula 20 meses de recordes de vendas e o maior índice
de lojas físicas operando - mais de 1 milhão.
Sim, a loja física venceu mais uma batalha. Ela não morreu e pode sair fortalecida
caso entenda as mudanças necessárias para
os próximos anos. Aproveito aqui para trazer
detalhes de uma das melhores palestras da
NRF, quando a CEO da GDR (Kate Ancketill)
nos mostrou tendências e dados importantes para que possamos pensar no futuro.
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Em 2030, a geração Z representará quase 50% do consumo. Pode parecer uma
simples informação, mas ela nos indica que
uma geração que nasceu com a tecnologia
e tem preferências por um ambiente tecnológico será protagonista. Isto não significa
que ela consome exclusivamente on-line.
Ao contrário, trata-se de uma geração que
entende que o varejo é omnichannel e irá
onde tiver a melhor experiência.
Assim, as lojas físicas terão a missão
de ser a continuidade de um processo de
compra em um ambiente em que não existe
uma ordem de onde começa ou termina e
inclui elementos tão diversos como redes
sociais, e-commerce, vendas por streaming, inteligência artificial, lojas físicas e
outros formatos. Não podemos esquecer
de mencionar o Metaverso, afinal tivemos
muitos palestrantes explicando e mostrando inúmeras empresas que já fazem parte
deste novo mundo.
As visitas técnicas complementaram
nossa experiência e nos deram a oportunidade de ver a aplicação prática de alguns
varejistas. A tradicional Bed Bath & Beyond,
uma loja especializada em produtos para o
lar que se modernizou depois de ficar décadas num modelo que foi perdendo atratividade, é um exemplo. Tivemos, ainda, a oportunidade de sermos guiados na loja da Nike
por um brasileiro (Marcelo Trevisan), diretor
global da marca Jordan. Durante o tour, conhecemos profundamente um modelo com
todos estes aspectos que trazem para dentro da loja física uma continuidade do que
vemos no mundo virtual, transformando os
clientes em apaixonados pela marca.
Renato Rocha, Diretor Comercial da
BASF (Suvinil) desde 2018, época em que a
empresa reposicionou sua marca e definiu
colaboração como um valor essencial na
relação com o mercado, iniciou o projeto
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Loja Física pode sair fortalecida caso entenda
as mudanças necessárias para os próximos anos

“Conhecimento de Varejo”. Esta foi a sua
segunda vez na NRF, e ele ainda conta com
uma missão na Euroshop, na Alemanha.
Rocha conclui que, das dezenas de lojistas que já participaram destas missões,
muitos já aplicam em seus varejos lições ou
mudanças positivas geradas nestas viagens
de negócio. E acredita que o mercado está
em transformação, valorizando a diversidade e a inclusão imediata de temas como
digitalização exponencial e Metaverso.
E por falar no famoso Metaverso, ele foi
assunto recorrente na NRF. Confesso que às
vezes saíamos de uma palestra com o sentimento de estarmos distantes deste mundo.
Mas será que estamos mesmo? Será que,
10 anos atrás, se alguém falasse que sua
vida estaria tão ligada a tecnologias como
WhatsApp ou redes sociais você acreditaria?
O mundo vem mudando numa velocidade tão grande que, quando nos damos conta, já estamos diferentes. Então vai aí uma
sugestão: prepare seu avatar, pois logo mais
você precisará de um!
Trazendo a reflexão para algo mais próximo da nossa realidade, tivemos palestras
que mostraram alguns impactos da pandemia que já alteram nossas vidas, mudam
nossos comportamentos e impactam o consumo. Um grande exemplo foi a antecipação
das compras de Natal nos EUA. Os americanos preocupados com as rupturas impulsionaram o varejo em outubro, provocando um
colapso no abastecimento. Alguns CEO´s
palestrantes deixaram claro que os problemas logísticos podem demorar de 1 a 2 anos
para voltarem à normalidade.
Então este problema não é exclusivo
do Brasil, ou muito menos de um ou outro
fornecedor. Estamos diante de uma grande
crise mundial de abastecimento.
Outra palestra fantástica foi a SUPERNOVA. Uma explosão do varejo com diversos modelos de lojas físicas e virtuais. O
varejo ganha uma energia gigantesca e
inúmeras possibilidades de se aproximar

do consumidor. Tivemos acesso a dados de
uma pesquisa que revela as preferências do
consumidor e dos colaboradores das empresas. Ela diz que 100% das pessoas que
trabalham em escritório não querem mais ir
todos os dias para a empresa. Eles preferem
um modelo híbrido, no qual possam se reunir fisicamente de 2 a 3 vezes por semana, e
o restante ficar em home office.
Isto claramente muda o consumo e remete à expressão “15 minute city”, a cidade
de 15 minutos. Ou seja, as pessoas estão
dispostas a consumir em lojas físicas desde
que estas lojas estejam perto de suas casas. Este é um movimento que vai se intensificar ainda mais, levando as grandes lojas
a definitivamente adentrar os bairros, e o
processo de expansão de principais redes e
franquias ganhará ainda mais força.
Vicente, do Home Center Castelo Forte e
Capital (Distribuidor Suvinil) no DF, entende
que o pequeno varejo tem suas vantagens
por estar alocado nas lojas de bairro e fazer
parte da comunidade. Mas exalta que mesmo o pequeno lojista precisará melhorar a
experiência do consumidor, pois terá por perto grandes concorrentes e seus novos formatos de lojas, além do digital, que está em
franco crescimento no mercado de Matcon.
Embora seja um ano desafiador para o
Brasil, com eleições e Copa do Mundo, posso afirmar que o varejo está “on”, está ativo.
Trago na bagagem, além deste rico conhecimento, a energia para aplicar e compartilhar
as melhores práticas, e tenho certeza de que
meus companheiros de viagem também serão impulsionadores do que aprendemos.
Aliás, é em momentos assim que temos
uma oportunidade ímpar de conhecer pessoas, ampliar relações e aprender. E aprendi
muito com todos que fizeram desta viagem
uma imersão de conhecimento. Por isso,
dedico este artigo aos meus “irmãos” da
Missão NRF 2022, a retomada, e também
a todos os lojistas de tintas brasileiro com
estas informações valiosas.
/jornaldopintor

› › pintor destaque ‹ ‹
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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. Neste mês, Rone Ederson da Rocha Ferreira
recebeu o título de Pintor Destaque
Escolhido em exclusividade pelos organizadores do Pintor Destaque, o Jornal do Pintor tem mensalmente a oportunidade de conhecer a história de pintores de diversos estados brasileiros. Todas as trajetórias são motivadoras, fruto
de muito trabalho, empenho e regadas de alegrias!
O Pintor Destaque deste mês é Rone Ederson da Rocha
Ferreira, de 34 anos, que atua na cidade de Caucaia (CE).
Pintor há 16 anos, ele conta que seguiu a carreira do pai, um
pintor profissional que atuou a vida toda no Ceará. “O ramo
da pintura está nas minhas veias. No início, tinha medo de
não acertar e pensei até em parar. Mas o amor pela pintura
e pela transformação que as cores podem causar no mundo, me fizeram tomar a decisão de continuar e me impulsio-

naram a me tornar um pintor profissional”, diz Rone e conta
que o ponta pé inicial para sua jornada foi o curso profissional de pintura e gesso que ganhou de presente da sua esposa. Depois, um outro momento marcante, um divisor de
águas na sua carreira, foi quando passou a fazer parte do
grupo do Movimento Brasil por um Pintor Melhor do Ceará há cerca de dois anos. “Abriu um leque de oportunidades
e me apresentou novas amizades, capacitação e conhecimento. Hoje tenho uma microempresa com o nome de RF
Reformas”, afirma o pintor.
“Fácil não é. Todos os dias procuro me capacitar, me tornar um bom profissional e sempre passar o melhor para os
meus clientes. Sou grato a Deus por tudo, as dificuldades me

ensinaram algo e hoje colho os frutos da boa decisão que tomei. Sou um pintor com muito orgulho! ”, finaliza.

› › novas cores ‹ ‹

Tintas Killing lança Catálogo de
Tendência de Cores 2022
Ao total, foram selecionadas 45 cores que evidenciam o conceito
“cores para um ano positivo” e representam os sentimentos de
força, coragem, confiança, entusiasmo e otimismo
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A Tintas Killing lançou, no mês de janeiro,
o Catálogo de Tendência de Cores 2022 – Cores para um ano positivo. O material foi desenvolvido pela equipe de marketing da marca, no segundo semestre de 2021, por meio
de um processo de pesquisa de tendências,
resultando na seleta coleção de 45 cores.
Seguindo o conceito “cores para um ano
positivo”, o Catálogo apresenta os significados de cada paleta, com cores que expiram
sentimentos de força, coragem, confiança,
entusiasmo e otimismo. De acordo com a
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Killing, do tom mais sóbrio ao mais vibrante, foi possível transitar entre a suavidade e
intensidade com tons que podem enaltecer
a esperança em um ano melhor.
Para Nathalia Spindler, analista de mar
keting da Tintas Killing, ao idealizar a pesquisa, já era clara a necessidade de explorar tons que trouxessem uma atmosfera de
aconchego e otimismo, sem deixar a elegância de lado. “Nosso objetivo se deu por
conta do momento que vivemos. Por isso,
o tema escolhido para a pesquisa foi ‘Cores para um ano positivo’. Neste ano, o estudo não foi focado apenas nas tendências
de decoração e arquitetura. Para selecionarmos o grupo de cores, tivemos como
prioridade eleger 45 cores que, do tom mais
sóbrio ao mais vibrante, aplicadas nos ambientes, passassem uma sensação de bem-
estar ao público. E, mais do que isso, em
cada paleta buscamos trazer significados
que incentivassem o consumidor a, de dentro da sua casa, observar o momento de
uma perspectiva mais esperançosa. Acredito que conseguimos chegar em um excelente resultado”, conta Spindler.
O Catálogo de Tendência de Cores 2022
– Cores para um ano positivo está disponível
para download na aba Espaço do Cliente, localizada na barra superior do site da marca,
na pasta Materiais Publicitários.
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› › diretoria ‹ ‹
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Sherwin-Williams tem novo líder no Brasil
Nilton Rezende assume como novo gerente geral da empresa no país em substituição a Freddy Carrillo,
que assume novas responsabilidades na Sherwin-Williams EUA
A Sherwin-Williams divulgou seu novo
gerente Geral no Brasil no início deste mês
fevereiro. Nilton Rezende, atual CFO América Latina, assume a posição, até então ocupada por Freddy Carrillo, que passa a residir
em Cleveland - Ohio - EUA.
Nilton Rezende é formado em Administração de Empresas pela FGV e possui MBA
na mesma Instituição. Ele tem mais de 20
anos de experiência no setor de tintas, tendo
chegado à Sherwin-Williams em 2015 como
CFO América Latina. “Tenho o desafio de dar
continuidade ao plano estratégico que vem

sendo conduzido, com muito sucesso, pelo
time do Brasil”, pontua o executivo.
O mercado brasileiro apresenta muitas
oportunidades de crescimento, na visão do
novo Gerente Geral. “No país, o consumo per
capita de tinta decorativa é de cerca de 7 a 8
litros por ano. Na Europa e nos Estados Unidos, esse volume é três vezes maior. Trata-
se de um mercado fragmentado e bem concorrido, mas sabemos que ele oferece muitas oportunidades de crescimento e estamos focados nisso para seguirmos conquistando novos mercados e consumidores que

querem um produto de qualidade. E como a
Sherwin-Williams é líder global na fabricação, distribuição e vendas de tintas e revestimentos, podemos oferecer isso aos brasileiros”, complementa e adianta que investir em
diversas frentes segue entre as prioridades
da empresa no Brasil. “Para seguirmos oferecendo ao mercado o que há de mais moderno no mundo, é fundamental que continuemos investindo em tecnologia e inovação,
pois precisamos estar sempre desenvolvendo novas soluções que superem as expectativas do consumidor. Mas não para aí, investir

em pessoas, no conhecimento e na capacitação, é também imprescindível para que possamos entender o mercado e executar todas
essas melhorias”, afirma Rezende.

› › pintores do sul ‹ ‹
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Grupo Pintores do Sul elege o pintor da região
mais votado no mês
O grupo é formado por profissionais dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Para o vencedor atual, a pintura representa a realização de sonhos
O grupo formado pelos profissionais do grupo de Whats
App “Pintores do Sul”, que conta atualmente com mais de 200
membros 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 Aramis Schimidt Pimentel de Oliveira, de
São José dos Pinhais/PR, com 20 anos de experiência na pintura. Ele conta que ingressou na pintura através do seu pai que é

pintor letrista e hoje a pintura representa na sua vida a realização de sonhos. “Fico feliz em receber a premiação do Pintores
do Sul e é o reconhecimento dos amigos diante da minha participação no grupo”, resume.
O Pintor do Mês do grupo Pintores do Sul conta com os parceiros/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 Cores Tintas, Condor, Dacor, Nauber Máquinas, Reparox, Suvinil, Auto
Tintas Uberaba, Tintas Fazendinha e Dasul Revestimentos.

› › guia de produtos e serviços ‹ ‹
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››

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.
esmalte sintético
CAPÔ

carro pequeno

esmalte poliuretânico

carro médio

PEÇA NOVA

R$ 578,94

R$ 633,60

PEÇA RECUPERADA

R$ 681,30

R$ 728,79

carro grande

carro pequeno

carro médio

carro grande

R$ 1.624,51

PEÇA NOVA

R$ 850,82

R$ 1.020,34

R$ 1.121,48

R$ 1.836,69

PEÇA RECUPERADA

R$ 959,57

R$ 1.119,50

R$ 1.217,69

PEÇA NOVA

R$ 476,59

R$ 578,94

R$ 681,30

PEÇA RECUPERADA

R$ 578,94

R$ 681,30

R$ 783,65

R$ 620,52

R$ 716,48

R$ 815,63

PARA-LAMA

CAPÔ

PARA-LAMA

PEÇA NOVA

R$ 271,88

R$ 316,80

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 380,76

R$ 848,72
R$ 1.060,90

LATERAL TRASEIRA

LATERAL TRASEIRA

PEÇA NOVA

R$ 272,52

R$ 316,80

R$ 848,72

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 380,76

R$ 1.060,90

PEÇA RECUPERADA

R$ 716,48

R$ 815,63

R$ 921,19

TETO

R$ 614,13

R$ 633,60

R$ 1.763,75

TETO

R$ 1.020,34

R$ 1.193,07

R$ 1.295,42

TRASEIRA COMPLETA

R$ 1.020,34

R$ 1.109,55

R$ 2.824,66

TRASEIRA COMPLETA

R$ 2.047,08

R$ 2.382,93

R$ 2.725,18

FRENTE COMPLETA

R$ 1.193,07

R$ 1.267,21

R$ 3.182,71

FRENTE COMPLETA

R$ 2.382,93

R$ 2.725,18

R$ 3.064,23

PINTURA TOTAL

R$ 3.406,48

R$ 3.801,63

R$ 10.609,05

PINTURA TOTAL

R$ 6.131,66

R$ 8.175,54

R$ 9.538,13

base poliéster
CAPÔ

carro pequeno

base água

carro médio

PEÇA NOVA

R$ 850,82

R$ 806,58

PEÇA RECUPERADA

R$ 959,57

R$ 884,96

carro grande

carro pequeno

carro médio

carro grande

R$ 2.473,23

PEÇA NOVA

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

R$ 1.874,36

R$ 2.685,42

PEÇA RECUPERADA

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

R$ 1.874,36

PARA-LAMA

PARA-LAMA

PEÇA NOVA

R$ 476,59

R$ 457,65

PEÇA RECUPERADA

R$ 578,94

R$ 538,56

R$ 1.412,33

PEÇA NOVA

R$ 1.362,59

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

R$ 1.624,51

PEÇA RECUPERADA

R$ 1.362,59

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

LATERAL TRASEIRA
PEÇA NOVA
PEÇA RECUPERADA

CAPÔ

LATERAL TRASEIRA
R$ 614,13

R$ 563,85

R$ 1.690,82

PEÇA NOVA

R$ 1.701,64

R$ 1.874,36

R$ 2.047,08

R$ 1.874,36

R$ 2.047,08

R$ 716,48

R$ 644,76

R$ 1.909,63

PEÇA RECUPERADA

R$ 1.701,64

TETO

R$ 1.020,34

R$ 943,12

R$ 2.685,42

TETO

R$ 2.047,08

TRASEIRA COMPLETA

R$ 2.047,08

R$ 1.883,71

R$ 5.649,32

TRASEIRA COMPLETA

R$ 2.047,08

R$ 2.047,08

R$ 2.047,08

FRENTE COMPLETA

R$ 2.382,93

R$ 2.154,25

R$ 6.352,17

FRENTE COMPLETA

R$ 3.406,48

R$ 4.087,77

R$ 5.117,71

PINTURA TOTAL

R$ 6.131,66

R$ 6.462,76

R$ 19.772,61

PINTURA TOTAL

R$ 13.625,90

R$ 17.032,38

R$ 20.470,84

laca nitrocelulose
CAPÔ

carro pequeno

carro médio

PEÇA NOVA

R$ 578,94

R$ 538,56

PEÇA RECUPERADA

R$ 681,30

R$ 619,47

PARA-LAMA

carro grande

carro pequeno

carro médio

carro grande

R$ 1.624,51

PEÇA NOVA

R$ 272,52

R$ 340,65

R$ 409,42

R$ 1.836,69

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 409,42

R$ 511,77

TETO

R$ 614,13

R$ 681,30

R$ 850,82

TRASEIRA COMPLETA

R$ 1.020,34

R$ 1.193,07

R$ 1.362,59

FRENTE COMPLETA

R$ 1.193,07

R$ 1.362,59

R$ 1.535,31

PINTURA TOTAL

R$ 3.406,48

R$ 4.087,77

R$ 5.117,71

R$ -

PEÇA NOVA

R$ 271,88

R$ 269,28

R$ 848,72

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 323,64

R$ 1.060,90

lateral traseira

JP Diverte :)
Tampando o nariz
O bêbado chegava todo dia no boteco, pedia uma pinga, tapava o nariz e tomava tudo
num só gole.
Um dia, o balconista não se conteve:
- Escuta aqui, ô cara! Por que você tapa o
nariz enquanto bebe?
- É que o cheiro da pinga me dá água na
boca... e eu gosto dela é pura!

Limpeza pública
Um homem desce do ônibus na rodoviá-

/jornaldopintor

ria de São Paulo e começa a caminhar deslumbrado com a cidade.
Ao passar por uma lixeira, ele lê a seguinte
inscrição: “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 a na lixeira.

- Ah, foi um casamento...
- Que bom! E os noivos, estão bem?
- O noivo está no cemitério e a noiva no
hospital.
- Que horror! O que houve? Muita bebida?
- Não. O noivo é coveiro e a noiva, enfermeira...

Noivos
Dois homens estavam bebendo no bar:
- Escuta, que festa foi aquela que aconteceu aqui ontem?

Primeiro filho
O homem liga para a maternidade:
- Olá, eu gostaria de saber notícias de minha mulher. Ela está no hospital dando a luz!

E a telefonista:
- É o primeiro filho?
- Não, é o marido dela

Insônia
O cara vai ao médico por causa da 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!
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››

bolsa de serviço da pintura 2022

‹‹

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
Acima de 3 metros Nível A: Andaime

m² = Metro quadrado

Acima de 6 metros Nível B: Cadeira Suspensa ml - Metro linear

pintura interna - tetos e paredes
35,06
52,52
41,01
63,33
77,41

m
m2
m2
m2
m2

1,18
1,47
1,98
2,27
2,65
42,92
45,29
47,85
49,07
54,34
51,43
53,83
56,20
58,60
60,96
3,07
4,09
4,93
5,95
6,97
10,56
11,93
14,30
16,70
17,72
17,53
19,42
21,11
23,51
24,85
17,37
21,46
24,02
26,90
28,63

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

2

fundos e restaurações
Descascamento de Superfície até 3 m
Descascamento de Superfície acima de 3 m			
Descascamento de Superfície acima de 6 m			
Descascamento de Superfície acima de 6 m			
Descascamento de Superfície acima de 6 m			
Aplicação de Fundo Preparador até 3 m
Aplicação de Fundo Preparador acima de 3 m		
Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante até 3 m
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 3 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m		
Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m		
Restauração de Fissuras até 3 m
Restauração de Fissuras acima de 3 m			
Restauração de Fissuras acima de 6 m			
Restauração de Fissuras acima de 6 m			
Restauração de Fissuras acima de 6 m			
Restauração de Trincas de Massa até 3 m
Restauração de Trincas de Massa acima de 3 m 		
Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m 		
Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria até 3 m
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 3 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m		
Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m		
Execução de Emboço até 3 m
Execução de Emboço acima de 3 m 			
Execução de Emboço acima de 6 m 			
Execução de Emboço acima de 6 m			
Execução de Emboço acima de 6 m			

Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D

pintura interna - tetos e paredes
Látex PVA simples c/ fundo uniformizante - sobre emboço
Látex PVA c/ massa corrida padrão comercial - sobre emboço ou gesso
Látex PVA c/ massa 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 e faixas sinalizada 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 | Interno
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m = Metro

Acima de 6 metros Nível D: Balancim Elétrico S/B - Semibrilho

concreto ou tijolo aparente
Silicone base de água
Silicone base solvente
Verniz acrílico base de água
Verniz acrílico base de solvente
Verniz poliuretano monocomponente

Acima de 6 metros Nível C: Balancim Manual

22,04
30,90
41,00
40,85
42,50
42,38
19,38
51,11
59,14
63,30
138,50
45,04
61,44
142,24
192,23
146,88
211,39
107,86
51,40

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Pátina
Pintura Manchada
Aplicação de Massa PVA até 3 m
Aplicação de Massa PVA acima 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 para nivelamento de Azulejo
Cimento Queimado
Efeito Mámore
Efeito Marmorizado com gel
Porcelanato Líquido
Aplicação de Massa Única acima de 6 m
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 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 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 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

76,32
30,51
14,30
16,44
19,00
15,07
17,37
20,37
61,32
56,73
52,80
157,00
131,67
97,90
495,00
65,05
41,55
44,46
46,32
55,46
59,27
61,73
26,90
26,90
30,35
29,65
30,48
33,39
32,37
33,52
36,72
35,60
36,85
40,37
50,09
52,94
55,78
55,11
58,31
61,32

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

21,30
42,86
59,65
53,74
46,32
48,36
50,09
86,36
55,53
51,43
53,83
55,88
58,09
61,67
46,32
49,39
51,43
55,88
60,96
55,59
58,98

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

pintura externa
Látex PVA tipo interior/exterior até 6m alt
Látex acrílico c/fundo uniformizante de textura até 6m alt
Idem acima de 6 m alt
Textura acrílica c/ calafetação e látex acrílico
Aplicação de Massa Acrílica até 3 m
Aplicação de Massa Acrílica acima de 3 m
Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Massa Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Massa Acrílica 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 Única acima de 6 m
Aplicação de Massa Única acima de 6 m
Aplicação de Textura Acrílica até 3 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 3 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Textura Acrílica acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico até 3 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 3 m

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
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superfícies de madeira

pintura externa
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústico acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Acrílica acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Massa Única acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Textura acima de 6 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente até 3 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 3 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m
Verniz Acrílico sobre Concreto Aparente acima de 6 m
Látex Acrílico sobre Piso
Látex Acrílico sobre Piso (Faixas de Demarcação)

61,73
67,04
77,25
47,69
50,41
53,13
54,66
57,57
50,76
52,10
54,66
57,22
58,25
51,43
53,83
56,20
58,60
60,96
52,49
55,56
58,41
60,13
63,40
55,88
59,27
60,13
63,01
64,04
56,55
59,27
61,83
64,39
67,11
47,69
50,41
53,13
54,66
57,57
40,21
18,39

m

2

m
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
2

superfícies metálicas
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

44,56 m2
58,25 m2
65,54 m2
22,52
23,35
96,40
216,99

m2
m2
m2
m2

3,58
5,63
7,36
8,16
10,14
17,37
156,03
259,92

m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml

41,58
11,87
35,54
48,04
22,07
36,78
64,74
26,71
76,99
33,39
21,69
99,16

m2
m2
m2
m2
m
m2
m2
m
m2
m
m2
m

fachadas
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
superfícies de madeira
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
/jornaldopintor

235,73 m2
60,77 m2
89,78 m2

Laqueação, acabamento pome em pó
Lustração natural c/cera a boneca padrão comercial
Lustração natural c/goma laca padrão luxo

diversos
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

14,55
15,42
16,34
17,18
18,01
110,03
24,85
135,52
100,82

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml

regras de medição
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: multiplicar a área do vão-luz por 3.
Portas ou janelas-guilhotina sem batentes: multiplicar a área do vão-luz por 2.
Caixilhos com venezianas: multiplicar a área do
vão-luz por 5.

mapa de cálculo de diluição, nº de demãos e rendimento das tintas

TIPO DE TINTAS
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

SOLVENTES
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

DILUIÇÃO
Trincha

Rolo

Pistola

15%
30%
20%
10%
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%

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%

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%
-

Nº de
Demãos

Rend. p/
Demão

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

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

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.
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