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A Feicon 2022 reuniu executivos 
de todo país e do exterior em busca de 
negócios. O setor de tintas registrou 
forte presença com lançamentos em 
produtos, acessórios e equipamentos 
de pintura. Quem realizou a visita a um 
dos quatro dias de feira pôde conhe

cer os lançamentos de mais de 700 
marcas nacionais e internacionais.

Marcas consagradas no segmento 
de tintas, de acessórios e de equipa
mentos para pintura estavam entre os 
expositores, destacando tecnologias 
inovadoras e eficientes que atraíram a 
atenção dos pintores de todo o Brasil.

Movimentando muitos setores 
econômicos durante os cinco dias e 
seguindo a sua tradição, o evento an
tecipou diversos lançamentos em 
produtos e mostrou novidades para vi
sitantes que realmente buscavam so
luções em tintas, revestimentos, pin
céis, fitas, e equipamentos.

Presente em todos os dias de 
evento, o Jornal do Pintor fez a dife
rença! Para expor as novidades do se
tor de tintas, a equipe se dedicou à co
bertura jornalística com os exposito
res, conferindo de perto as novidades 
e demonstrações práticas promovi
das durante o evento e também fez 
entrevistas para a Rádio do Pintor, que 
foram divulgadas ao vivo deixando os 
pintores de todo o Brasil antenados 

sobre o que estava acontecendo nos 
estandes e corredores.

Além das entrevistas, a Rádio do 
Pintor também promoveu a ação Blitz 
da Rádio do Pintor. Foram mais de 50 
Blitz onde os pintores que circula
vam pelos corredores foram aborda
dos para responder a uma pergunta e 
ganhar brindes na hora. A ação foi um 
sucesso e a interação dos pintores foi 
muito positiva! Confira tudo nas pági
nas desta edição!

Um segmento importante no mer
cado de tintas e que impulsiona a 
construção civil, é o de Tintas Econô
micas, categoria que tem a sua parce
la fiel de consumidores. Veja os prin
cipais produtos comercializados no 
mercado brasileiro.

Outro segmento que tem impor
tante função no mercado é o de Po
lidores Automotivos. Além dos pro
dutos serem usados no processo de 
acabamento da repintura automotiva, 
há diversos itens dedicados à chama
da “estética automotiva” para os cui
dados do dia a dia. Confira algumas li

nhas de polimento disponível no mer
cado nacional.

Trazemos a você as premiações de 
pintores e pintoras. O leitor conhecerá 
as Pintoras Profissionais ganhadoras 
do TODA MULHER É UM DESTAQUE! 
e entregue durante a Feicon 2022. O 
Pintor do Mês e o Pintor Destaque do 
MBPM, e o pintor destaque do Grupo 
Pintores do Sul. O Jornal do Pintor foi 
escolhido para exaltar com exclusivi
dade a trajetória destes ganhadores. 
Parabéns a todos pelo reconhecimen
to do trabalho de vocês! Além de his
tória de Pintor e dicas de pintores, te
mos os pintores que são colunistas do 
Jornal do Pintor. Acompanhe!

Buscamos as últimas notícias so
bre lançamentos, tendências e ações 
realizadas no último mês. Fique por 
dentro!

Estas e outras notícias só aqui no 
Jornal do Pintor! Boa Leitura!
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Tintas MC recebe Selo de Excelência em Franchising da ABF
em sua 31ª edição, principal honraria do setor reconhece 
as marcas mais bem avaliadas por seus franqueados

A Tintas MC acaba de receber o Selo de 

Excelência em Franchising 2022, principal 

honraria do mercado de franquias nacional. 

Em sua 31ª edição, o selo é concedido pela 

Associação Brasileira de Franchising (ABF) 

para as marcas que recebem as mais altas 

pontuações na avaliação dos seus franquea

dos. Este é o primeiro ano em que a marca 

recebe a chancela da maior entidade do se

tor no país.

Com mais de três décadas de tradição, 

o selo leva em consideração aspectos ge

rais, econômicos, gerenciais e de relaciona

mento das marcas com seus franqueados 

para apontar as redes de maior destaque no 

segmento nacional de franquias. O levanta

mento é feito com base em um estudo on- 

line coordenado pela Comissão de Ética da 

associação para aferir o nível de satisfação 

dos investidores parceiros com suas marcas.

“É uma grande satisfação para a Tin

tas MC a conquista do selo de excelência 

da ABF. Esse reconhecimento coroa toda a 

seriedade do nosso trabalho junto aos fran

queados, sempre buscando dar suporte e 

ampliar a eficiência das operações para que 

eles consigam atingir os melhores resulta

dos em suas lojas, fortalecendo ainda mais 

a nossa marca no mercado”, afirma Renato 

Sá, CEO do Grupo Aliar.
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FEICON 2022: RETOMADA DOS EvENTOS PRESENCIAIS NO SETOR 
DE TINTAS BRASILEIRO COM PúBLICO PROFISSIONAL E qUALIFICADO
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FEICON 2022 MARCA A RETOMADA DOS EvENTOS 
PRESENCIAIS DO SETOR DE TINTAS
Através de sua vasta exposição e uma variedade de experiências com foco em conteúdo, inovação, 
relacionamento e negócios, a Feicon 2022 marcou o início do calendário da construção civil no país

Por Francely Morrell, Gabriela lozasso e Viviane Salles

Realizada entre os dias 29 de março a 1 

de abril de 2022, no São Paulo Expo, na capital 

paulista, a Feicon 2022 assumiu a missão de 

dar o pontapé inicial à retomada dos eventos 

presenciais no setor de tintas brasileiro.

A feira é um dos grandes eventos da 

América Latina e proporciona uma visão 

completa dos setores de construção civil e 

arquitetura, contando com expositores de 

diversas áreas da categoria, como de tintas, 

impermeabilizantes, acessórios e máquinas 

de pintura. 

E a edição deste ano voltou com tudo! De 

um lado, empresas com diversos lançamen

tos que aguardavam quase dois anos de pan

demia para serem apresentados. De outro, 

um mercado e um público em busca de no

vidades, de ações e networking presenciais. 

Com mais de 700 marcas expositoras – 

10% a mais do que o número da última edi

ção em 2019 – com um espaço desenhado 

cuidadosamente para atender a todas as de

mandas do setor construtivo, a Feicon 2022 

abriu as suas portas com corredores lotados 

por um público profissional e qualificado.

Presente em todos os dias de evento, o 

Jornal do Pintor fez a diferença! Para expor as 

novidades do setor de tintas, a equipe se de

dicou à cobertura jornalística com os exposi

tores e também fez entrevistas para a Rádio 

do Pintor, que foram divulgadas ao vivo dei

xando os pintores de todo o Brasil antenados 

sobre o que estava acontecendo nos estan

des e corredores. 

A diretora executiva do Jornal do Pin

tor, Francely Morrell, marcou presença nos 

4 dias da feira e além de entrevistas, par

ticipação em live e networking com os di

versos pintores e lojistas que estiveram no 

evento, promoveu a Blitz da Rádio do Pin

tor. Foram mais de 50 Blitz onde os pinto

res que circulavam pelos corredores foram 

abordados para responder a uma pergunta 

e ganhar brindes fornecidos pela Atlas, Sal

vabras, Condor Pincéis, Brasilux, Lixas Tatu, 

Suvinil, Montana Química e um boné do pro

grama Eu Sou Pintor. “Foram mais de 50 pin

tores que participaram da Blitz da Rádio do 

Pintor durante esses 4 dias e que levaram 

brindes na hora. Essa interação foi muito 

positiva e todos embarcaram nessa ação da 

Rádio que leva o nome deles: Rádio do Pin

tor”, exalta a diretora.

A Adelbras divulgou para o público que 

esteve presente na feira dois lançamentos, 

a Dupla Face Exta Forte 5kg e a Qualitape 

Metalizada. Entre os diferenciais, a empresa 

informou que a nova Dupla Face Extra For

te 5kg é um produto que suporta mais peso, 

proporciona alta fixação e foi formulada com 

tecnologia diferenciada para substituir pre

gos e parafusos com facilidade. Já a Qualita

pe Metalizada é uma fita adesiva produzida 

em filme de BOPP metalizado, com adesivo 

em acrílico base água, de alta adesão e que 

tem como principal característica o fato de 

refletir calor e raios solares, preservando a 

temperatura na área aplicada, sendo indica

da para utilização em revestimentos em ge

ral, proteção de superfícies, embalagens, uso 

decorativo, enfeites, artesanato, trabalhos 

escolares, entre outros.

A Atlas divulgou seu portfólio de produ

tos para pintura, com destaque para sua li

nha Powertech de máquinas elétricas. A em

presa apresentou a Lixadeira Elétrica Teles

cópica 225 mm que foi desenvolvida para li

xamento de paredes com massa corrida ou 

PVA, gesso e reboco. Segundo a empresa, o 

equipamento conta com iluminação em LED 

para melhor visualização da área trabalhada, 

com capa de proteção removível para facili

tar o trabalho em cantos, saco coletor de pó, 

possui seletor com sete velocidades e com 

Pad de lixamento 225 mm. 

Ainda na Feicon, os visitantes puderam 

conhecer a Lixadeira Elétrica Circular 180 

mm; a Lixadeira Elétrica RotoOrbital 150 mm 

e o Misturador Elétrico 1600 W.

A Baston divulgou a sua linha Chemi Co

lor e apresentou aos visitantes da feira os 

novos produtos da marca. Entre eles, o Co

rante Líquido, indicado para tintas à base 

de água e que, segunda a fabricante, ofere

› › feicon 2022  ‹ ‹
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ce alto poder de tingimento e é de homoge

neização; o Desengripante com alto poder 

de lubrificação, que oferece proteção con

tra umidade e atua sobre ferrugem; o Fundo 

Antiferrugem para Metais – Zarcão que pre

vine oxidação, ferrugem e corrosão; a Graxa 

Branca em Spray que oferece lubrificação, 

estabilidade mecânica, protege contra cor

rosão e é resistente a água e a oxidação; e o 

Grafite Spray que lubrifica a seco formando 

uma camada protetora que reduz atrito ao 

rilhar peças e previne desgastes.

A Bautech divulgou seu portfólio de pro

dutos durante a Feicon com produtos nas li

nhas de impermeabilizantes, reparos rápi

dos, argamassas, rejuntes, colas, selantes 

e suas tintas. Para os pintores, apresentou 

a Tinta Toque Extra Econômica, Tinta Super 

Acabamento e Cobertura, Tinta Esmalte, Tin

ta Piso, Tinta Epóxi e a Tinta Gesso, Zero Bolor 

e Zero Mancha.

A Brasilux Tintas destacou o Cimento 

Queimado Perolizado e enfatizou que é uma 

textura de efeitos especiais de baixa espes

sura, simples de aplicar, que oferece beleza e 

elegância aos ambientes, além de dar um to

que aveludado e um efeito brilho perolizado. 

Em seu estande, a empresa também divul

gou a  Brasifire, composta por tinta e verniz 

com propriedades antichamas/intumescen

te; a Brastol Super Premium, um verniz para 

madeiras com triplo filtro solar, com bloquea

dor U.V e que proporciona resistência contra 

os efeitos do sol, da água e o tráfego de pes

soas;  e a nova linha especializada em repin

tura automotiva, com nove produtos que vão 

desde a preparação do reparo no veículo até 

o acabamento final, composta por primers, 

vernizes, massa poliéster e adesivos plásti

cos de alto desempenho, que oferecem se

cagem rápida, fácil aplicação e chegam ao 

mercado com a promessa de oferecer ótimo 

custo x benefício.

A Casa do Construtor divulgou nesta edi

ção da Feicon o conceito de economia com

partilhada, promovendo as vantagens da lo

cação de equipamentos para a realização de 

obras em diversos estados brasileiros. A rede 

conta com 400 unidades e oferece opções de 

equipamentos para todas as fases da obra, 

como andaimes, escadas e lixadeiras.

Nesta edição da Feicon, a Ciacollor Tin

tas contou com a participação do MBPM 

– Movimento Brasil por um Pintor Melhor e 

promoveu ao longo de todos os dias diversos 

cursos para os pintores.

No estande a empresa contou com a pre

sença de seus Embaixadores (time de pinto

res representes da Ciacollor de todo o país), 

divulgou sua nova linha Ciaflex de produtos 

emborrachados e promoveu a venda da linha 

de efeitos decorativos para clientes, reven

das e lojas de material de construção.

A Condor apresentou a linha de trinchas 

profissionais Eco Liga 795 e 797, e informa 

que garante fino acabamento e maior rendi

mento das tintas. A novidade vem com cabo 

ecológico, produzido a partir da combinação 

de plástico reciclado e pó de madeira e, am

bas as trinchas, possuem filamentos sinté

ticos de alta qualidade, sendo a Ref. 797 in

dicada para acabamentos pela alta precisão 

de seus filamentos extralongos.

Essa linha Eco Liga amplia a gama de 

produtos sustentáveis da categoria Pintura 

Imobiliária da Condor, e também fazem parte 

desse portfólio os Paintcases para trinchas 

(ref. 2120) e rolos (ref. 2121), e o Kit de Pintura 

WECYCLE (ref. 819). Os Paintcases, segundo 

a fabricante, são estojos para guardar trin

chas e rolos sem a necessidade de lavagem 

dos utensílios entre os intervalos do serviço 

de pintura. Assim, água, tinta e massa corri

da rendem mais. Para se ter ideia, a fabrican

te informa que o pintor pode economizar por 

mês, aproximadamente, 3 horas e 20 minutos 

de produtividade, 8 litros de tinta e 12 litros de 

solvente, o que se traduz também em menor 

impacto ambiental.

Já o kit de pintura WECYCLE é uma par

ceria com a empresa petroquímica Braskem 

e possui cinco peças produzidas com plás

tico totalmente reciclado: bandeja (997), rolo 

(2011/23), suporte de metal (1001), rolo de es

puma (8094/9) e trincha (700 1 ½).

Outro lançamento na feira foi a Linha Co

bre Tudo, indicada para proteção de obras. 

São três novos produtos: plástico bolha e fil

me eletrostático com fita crepe, ideais para 

a proteção de móveis e superfícies durante 

a construção ou reforma no processo de pin

tura; e sacos para resíduos, indicados para 

organização e limpeza dos ambientes. 

Mais um destaque da empresa é o Su

porte para Lixas com trava de fixação espe

cial, sendo ideal para lixamento de superfí

cies planas com lixas, telas e fibras abrasi

vas. Assim, proporciona praticidade, confor

to, eficiência, e o pintor ganha tempo e reduz 

desperdício.

A Dry Levis divulgou seus lançamentos 

na Feicon 2022 e destacou a Pinta Tudo 5 em 

1, como um esmalte anticorrosivo base de 

água, de baixo odor, antimofo, de alta durabi

lidade e indicado para diversas superfícies; a 

Smart Color, que é uma tinta elastomérica e 

que forma uma filme de alta proteção; a Ul

timate Color à base de acrílicopoliuretano 

e que evita a proliferação de microorganis

mos; a tinta Contra Quedas Pets que é à base 

de água com acabamento antiderrapante e 

que proporciona mais segurança em pisos 

escorregadios; e o impermeabilizante de alta 

performance Protelha Thermolastic que é in

dicado para telhas de cerâmica, esmaltadas, 

de fibrocimento, concreto, aluminizadas, 

PVC, pedras naturais e concreto aparente.

A Epex divulgou sua linha de produtos 

di  recionadas para o segmento de pinturas 

e destacou o Protepiso que oferece prote

ção contra sujeira, riscos e impactos aos pi

sos durante a obra; e o Tapete de Obra que 

também oferece proteção aos pisos, mas é 

direcionado para obras mais “pesadas” com 

utilização de andaimes e carrinhos de mão. 

A empresa também exaltou a linha de Roda

tetos, com mais de 10 modelos, e a nova li

nha Boiserie de molduras decorativas com a 

possiblidade de montagem de diversos for

matos, já que são comercializadas em barras 

de 2 metros no formato retangular.

A Grossl, empresa catarinense com atua

ção em soluções para o setor moveleiro, ma

deireiro, metal mecânico, automotivo, na

val, aeronáutica, couro e óptico, participou 

da Feicon em parceria com a Titebond, mar

ca da Franklin International, fabricante de 

colas, adesivos e selantes para construção, 

marcenaria e DIY, líder desde 1935 no merca

do americano.

Um dos destaques da Grossl foi a lixa HG 

NET, e a empresa informa que é um produ

to inovador em que o grão abrasivo é aplica

do sobre uma tela, proporcionando eficiên

cia superior a 90% na remoção dos resídu

os de lixamento. A solução promete oferecer 

melhor acabamento, maior vida útil da lixa e 

mais conforto e segurança. Pode ser utiliza

da em operações a seco e úmido e está dis

ponível nos formatos de discos, folhas, cor

reias e rolos.

A empresa Guepar também foi uma das 

expositoras da Feicon e levou seu amplo 

portfólio, entre eles, a linha de pintura que 

conta com variados produtos, como as tin
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tas spray Gueparcolor com bico anatômico 

e nas versões Alta Temperatura (para áreas 

metálicas que sofrem ação do calor, como 

chaminés, canos de descargas, churras

queiras e outros), Fluorescente (para aca

bamento refletivo nas variações Guepar

color Fluorescente Fundo Branco para ob

ter um melhor realce da tonalidade fluores

cente e o Gueparcolor Fluorescente Verniz 

Proteção para melhor durabilidade e bri

lho), assim como o Alumínio (para pintura 

e retoques de materiais em alumínio ano

dizado, como esquadrias, portas, basculan

tes e outros), Martelado (para alvenaria, re

boco, concreto, metais, madeiras e gesso), 

Multiação (para uso geral), Super Metálico 

(para  ferro, cerâmica, papéis, metais, ma

deiras e gesso), e o Super Primer (para to

das as superfícies metálicas como forma 

de proteção contra ferrugem e como fundo 

preparador, evitando futuras oxidações nas 

partes a serem pintadas e proporcionando 

um acabamento uniforme a toda pintura 

posterior, podendo ser aplicado em superfí

cies lisas de alumínio e galvanizadas, crian

do aderência à pinturas posteriores e evi

tando o efeito de descascamento).

A empresa importa a linha Gueparcolor 

e pistolas de pintura, como a Pistola de Pin

tura Gravidade G3  indicada para profissio

nais em aplicações que requerem qualida

de de acabamento com uso de compresso

res de alta produção de ar. Usada na aplica

ção de tintas óleos, esmaltes, verniz e etc., 

nos ramos automotivo, moveleiro, serra

lheiro entre outros; a Pistola Pintura Baixa 

Pressão G1  tipo sucção, em alumínio, in

dicada para trabalhos em compressores de 

baixa produção de ar na aplicação de tintas, 

óleos, esmaltes, verniz, etc.; e a Pistola Pin

tura Alta Pressão G2, de uso profissional, 

também tipo sucção e em alumínio. A série 

de pistolas da Guepar ainda tem os kits de 

reparos para cada uma. 

A marca disponibiliza também Exten

sor para Rolo Universal em Aço (em  3 e 4 

metros) com cabo em aço plastificado; e 

Extensor para Rolo Universal em Alumínio, 

superleve (em 3 e 4 metros) com cabo em 

alumínio.

O Grupo Iquine promoveu a Hiperlack, sua 

nova marca de vernizes e divulgou o Iclub, 

uma iniciativa para ampliar a sua atuação 

em públicos estratégicos, como pintores, ar

quitetos e lojistas, que irá oferecer capacita

ção com conhecimentos técnicos de negó

cios e principais tendências do mercado. A 

nova plataforma on-line de educação e rela

cionamento tem o objetivo principal de pro

mover a troca de experiências entre os pinto

res de diversas regiões do Brasil.

A Juntos Somos Mais, que admite ser 

criadora do maior ecossistema do varejo de 

construção civil junto às sócias Votorantim 

Cimentos, Gerdau e Tigre, apresentou ação 

inédita na Feicon 2022. Na ocasião, mem

bros do programa de fidelidade da startup 

puderam participar de uma ativação cha

mada de “Cabine de Transformação”, em 

que lojistas tiveram acesso a um pacote 

de benefícios de impacto que incluem pon

tos no programa, cashback nas compras na 

Loja Virtual (o marketplace B2B da startup), 

isenção da comissão de venda dos produtos 

da Pronta Reforma (a solução da Juntos So

mos Mais para acelerar a digitalização dos 

varejistas), entre outras vantagens. Para os 

profissionais de obra, também houve a dis

tribuição de pontos, cashback no resgate 

de prêmios e isenção de 3 meses da taxa 

de adesão à plataforma habitissimo, mar-

ketplace de solução on-line para serviços 

nas áreas da construção civil adquirida pela 

companhia em 2021.

No evento, a startup apresentou como 

ela vem construindo o maior ecossistema 

do varejo da construção civil no Brasil, ofe

recendo aos visitantes uma experiência que 

envolve o dia a dia de varejistas (tanto pro

prietários, como vendedores) e profissionais 

de obra e as soluções que a empresa ofer

ta a esses públicos para ajudálos a ven

der mais ou conquistar mais clientes, além 

de ter uma operação de loja mais eficien

te e capacitação que aprimoram a força de 

vendas ou qualificam profissionais na con

dução de obras. Como novidade, o estande 

contou com uma “gôndola virtual”, em que 

os visitantes conheceram mais sobre os 

produtos das marcas parceiras do progra

ma Juntos Somos Mais de uma maneira to

talmente interativa por meio da leitura de 

objetos compostos por etiquetas RFID (Ra-

dio Frequency Identification)..

A Leinertex recentemente investiu 80 mi

lhões em sua unidade localizada em Apareci

da de Goiânia, em Goiás, e atenta às tendên

cias do mercado, a indústria participou pela 

primeira vez da Feicon 2022, onde teve a opor

tunidade de reforçar a sua vontade de cres

cer nas regiões Sudeste e Nordeste.  

Em produtos, a grande novidade apre

sentada no evento foi o lançamento da li

nha Clean Antibactéria, que, segundo a fa

bricante, acaba com os fungos. A tinta reduz 

até 99% das bactérias na parede por até dois 

anos após a aplicação com maior segurança 

e conforto, além disso oferece excelente re

sistência, baixo odor e cobertura impecável. 

Outros destaques são a linha Premium Fos

ca que apresenta desempenho diferencia

do no mercado, e o Primer Acrílico, produto 3 

em 1 que sela, uniformiza e protege.  

Com representantes em todas as regiões, 

a Leinertex fechou importantes parcerias 

B2B com redes especiais de lojas na região 

Sudeste, que atuam com quase 100% de ex

clusividade da marca. Nas lojas, a Leinertex 

está com lançamentos de espaços exclusi

vos que facilitarão a experiência dos clien

tes na escolha dos produtos, parcerias e ca

pacitações de pintores nas regiões. O produ

to Viva Cor, por exemplo, que já é uma gran

de referência da marca na linha econômica, 

promete levar qualidade superior com um 

preço competitivo.

E para 2022, a Leinertex espera um au

mento de vendas de até 12% comparando 

com o ano passado.

A Lixas Tatu divulgou as linhas de folhas 

de lixa, lixa para lixadeira, disco flap e dis

cos de corte e de desbaste; apresentou itens 

para área externa e lazer, decoração, fer

ramentas para construção, tintas, além de 

vernizes e equipamentos para pintura.

A empresa destacou também o lança

mento da Lixa Black Infinity, produzida com 

tecnologia Spunbonded, e informou que é 

flexível, oferece boa resistência ao rasga

mento e à prova d’água, sendo indicada para 

uso em superfícies metálicas em geral, na 

remoção de ferrugens, desbaste e acaba

mento de massas plásticas, massas acríli

cas, madeiras, preparação e nivelamento de 

superfícies. “Somos líderes de mercado no 

segmento de cutelaria e, no geral, estamos 

entre as três principais marcas de abrasi

vos revestidos flexíveis. Contamos com um 

parque fabril atualizado e sempre buscando 

aprimoramento tecnológico”, destacaram 

Ingo Wuthstrack, gerente nacional de ven

das, e Giovana Tavares, gerente comercial 

regional e de exportação.

Pela primeira vez na Feicon, a Maza di

vulgou suas tintas e complementos, nas li

nhas imobiliária, automotiva, industrial e 

impermeabilizantes. A empresa apresentou 

também a sua nova gama de produtos para 

área de limpeza.

“A nossa participação teve o intuito de 

evidenciar todos os nossos segmentos de 

atuação. Recentemente desenvolvemos a 

linha de produtos de limpeza, fazendo com 

que a nossa marca fique cada vez mais for

te entre todas as classes de consumidores”, 

pontua Alessandra Soares, do departamen

to de marketing. 

Entre os destaques do estande, a Maza 

apresentou o Cimento Queimado e Peroli

zado, um recente lançamento que, segundo 

a marca, é de fácil aplicação e oferece em

belezamento às superfícies.

A Mirka promoveu lançamentos voltados 

ao profissional pintor e teve no estande qua

tro especialistas em efeito mármore: Leonar

do Rabelo e Thiago Silva (Suvinil); Thiago Fer

rari (SWPro) e Cléber Ferreira (Mirka).

A empresa também promoveu o lança

mento da Lixadeira de Teto e Parede e afir
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ma ser a mais leve do mercado e com cone

xão bluetooth. E a grande estrela foi o robô 

Abrahão, tecnologia voltada para lixamen

to sem pó e agora automatizado. Durante o 

evento, teve apresentação do robô que fez 

lixamento de massa corrida e em placas de 

efeito mármore.

A Nanotec exibiu sua alta tecnologia em 

impermeabilizantes levando sua linha com

pleta, como o consagrado Nanotec Imper

meabilizante e para o destaque Solitec – 

concentrado com nanotecnologia para ser 

usado em tintas em geral, textura, etc., com 

poder de deixar a pintura impermeável, au

mentando sua durabilidade.

A empresa também fez a divulgação 

dos lançamentos Argamassa C3 para áreas 

de grande movimentação de pedestres, e o 

Nanocapa, um impermeabilizante acrílico à 

base de água, desenvolvido com nanotec

nologia para substituir métodos convencio

nais de impermeabilização que necessitam 

de reforço estrutural.

A grande novidade da Nauber para a Fei

con 2022 foi o conceito de revenda Nauber 

PRÓ. A evolução do processo de pintura por 

meio da mecanização e sistema airless já é 

uma realidade para muitos dos pintores pro

fissionais e a Nauber, ao entender a neces

sidade do profissional de ter próximo a ele 

revendas mais especializadas para o forne

cimentos de equipamentos, peças e acessó

rios para este sistema, desenvolveu a Reven

da NauberPró, que é um espaço dentro dos 

parceiros lojistas dedicado ao pintor profis

sional, com um grande mix de peças e aces

sórios que suprem o dia a dia das necessida

des de compra do profissional mecanizado, 

além de contar com uma linha de máquinas 

profissionais e um profissional de vendas ca

pacitado para entender e recomendar o me

lhor custo x benefício para o cliente, de pro

fissional para profissional.

A Orbi Química apresentou o White Lub 

Super Desengripante como um produ

to com formulação especial à base de és

ter etílico e que cria uma película proteto

ra sobre as superfícies oferecendo prote

ção contra ferrugem e oxidação; os Selan

tes Acrílicos Ecológicos produzidos com 

base acrílica livre de solventes, com fungi

cida de uso geral, indicados para juntas de 

baixo movimento, vedação de caixas de per

siana e todo tipo de fendas e fissuras, pedra, 

ladrilho, madeira, isopor, drywall, alvenaria, 

entre outros; e o OrbiFlex, que é um adesi

vo selante de alto desempenho desenvolvi

do para vedação, preenchimento e colagem 

com elasticidade.

A Pincéis Compel levou toda a sua linha 

para pintura e destaca o Nivelador de Pisos 

e Trava Niveladora, sistema patenteado pela 

fabricante, que possui trava de tamanho úni

co para todos os espaçadores, ideal para o 

nivelamento correto de pisos, porcelanatos 

e revestimentos. Além disso, a marca ofere

ce produtos como a Desempenadeira Bor

da Curva, com cabo de madeira tratada ana

tômico, ideal para o preparo, nivelamento e 

revestimento de superfícies, para aplicação 

de massas corridas, cimento e gesso. Suas 

bordas curvas visam a perfeita aplicação de 

massa corrida evitando marcas laterais e 

riscos. A Pincéis Compel também tem o Su

porte Manual para Lixamento com conector 

e cabo, sendo fácil de montar e de utilizar, 

facilitando o lixamento de paredes, pisos e 

tetos com um ótimo acabamento. E a linha 

conta também com diversos tipos de pin

céis, trinchas, rolos de pintura e uma ampla 

série de acessórios.

Nesta edição da Feicon, a Pinta Mundi 

apresentou seu formato de trabalho como 

rede varejista e franqueadora de lojas de 

tintas e acessórios para pintura. Nos dias de 

evento, a empresa reforçou o seu relacio

namento com os pintores com palestras e 

ações no seu estande.

A Polipox Especialidades Químicas di

vulgou na Feicon a sua atuação para todos 

os projetos da construção civil já que a em

presa formula soluções para as mais diver

sas aplicações, entre elas: revestimentos e 

tintas para pisos, tintas industriais, injeção 

em trincas, impermeabilizantes, entre ou

tros. Na pintura, a linha varejo da Polipox é 

composta por tintas epóxi, impermeabili

zantes, massas epóxis, removedores de fer

rugem e pigmentos.

Há mais de uma década, a Salvabras pro  

move a cultura da prevenção e proteção, dis       

seminando a importância de proteger o am

biente até o fim da obra. Durante a Feicon, 

novas soluções em proteção para uma 

#obradeboa foram destaques no estande da 

empresa, além dos tradicionais Salva Piso, 

Salva Pintura e Salva Ambiente. 

O portfólio é bem amplo e, entre os pro

dutos que pode proteger o piso na hora da 

pintura, está o Kraft Pintura. Segundo a em

presa é uma proteção impermeável e absor

vente contra respingos de tinta. Bem ade

rente, evita acidentes e mantém a obra lim

pa e organizada, a solução mais econômica 

da linha Salvabras para proteger piso. 

Em mascaramento para pinturas, o Sal

va Pintura é focado na proteção para vi

dros, janelas, armários, arcondicionado, 

portas e paredes revestidas durante a pin

tura. Segundo a fabricante, o produto é fa

cilmente instalado em qualquer superfície 

e já vem com fita crepe, o que torna o traba

lho de proteção mais rápido e preciso. Des

taque também para o Salva Rodapé, papel 

e fita crepe juntos em uma prática aplica

ção para proteger rodapés contra respingos 

de tinta, tornando o trabalho do pintor mais 

eficiente e possibilitando um acabamen

to preciso e limpo. O Kraft Mascaramento é 

outra solução em papel e fita crepe juntos, 

indicado para mascaramento de superfícies 

contra respingos de tinta durante a pintura. 

Ele confere alta absorção, evitando escor

rimento de tinta, sendo muito utilizado em 

sistemas de pintura spray (airless). Tem ain

da o Salva Tomadas, desenvolvido para pro

teção das caixas elétricas e tomadas con

tra massa corrida, gesso e respingos de tin

ta, onde é possível evitar o entupimento da 

rosca e garantir caixas elétricas limpas para 

instalações seguras; e também o Salva Ja

nelas, um filme adesivo para proteção de vi

trôs e janelas contra riscos, manchas, res

pingos de tintas e massa corrida. Promete 

fácil aplicação e retirada, sem deixar cola, 

além de ter proteção UV.

Em linha com sua expertise no setor de 

construção, a Sika, empresa especializa

da em produtos químicos, esteve entre as 

companhias patrocinadoras da 13ª edição 

da Casa Cerâmica, projeto que demonstra 

como a inovação traz maior eficiência du

rante a construção, com redução de custos 

e aumento da qualidade para o consumidor. 

Além de patrocinar o projeto, como uma 

empresa de impermeabilização, a Sika fez 

o lançamento do Sika MultiSeal® Primer de 

200 ml, e informa que o produto é indicado 

para melhorar a aderência de fitas asfálti

cas, em geral, sobre substratos cimentícios, 

telhas, tijolo, fibrocimento, formando uma 

película intermediária entre a fita e o mate

rial, com melhor adesão.

Outro ponto importante é que a marca 

disponibilizou algumas das soluções do seu 

portfólio em um estande de 8 m², montado 

dentro do espaço em que aconteceram as 

visitas da Casa Cerâmica.
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A Stone Hammer colocou em exposi

ção várias máquinas de pintura airless, en

tre elas, a Lixadeira SH800C com motor por 

indução e com o diferencial de ser superle

ve. Seu motor é de 500W, sem escova e blin

dado que entrega mais potência e propor

ciona uso contínuo de mais de 1000 horas, 

sem necessidade de troca de carvão. A ro

tação é de 900 – 2100 rpm, possui sete níveis 

de velocidade, lixa 225 mm e está incluso na 

compra um duto de 4 metros para conec

tar ao aspirador, luz de LED, prato e maleta.

O destaque principal da TBR Adesivos 

e Selantes na Feicon 2022 foi o lançamen

to Revestik® Emborrachamento spray ou 

líquido que, segundo a fabricante, estan

ca vazamentos, preenche fissuras em pa

redes, calçadas, evita infiltrações e muito 

mais. A empresa informa que é uma novi

dade no Brasil, e forma uma camada de fil

me à prova d’água, elástica e antirruptura, 

resistente ao sol, com rápido estancamen

to,  sendo também antienvelhecimento.  O 

novo produto resiste desde baixas até altas 

temperaturas, e é ideal para aplicação em 

encanamentos, bocais, cantoneiras, racha

duras e outros reparos, tais como diminuir 

ruído em telhados e calhas de metal. Ele 

ainda pode ser aplicado em áreas frágeis e 

com vazamentos, como dutos de água para 

preenchimento e vedação (o produto não 

deve  ter  contato direto com água de con

sumo). A empresa declara que Revestik® 

também é considerado ótimo para espaços 

complexos, com fissuras estreitas e difíceis 

de alcançar, para resolver facilmente os va

zamentos. Protege contra ferrugem e cor

rosão, além de prevenir ferrugem em aço ou 

tubos de aço. Após seco, a superfície com 

o lançamento pode ser pintada com tinta à 

base de óleo ou látex. Disponível nas em

balagens e cores: Preto Areossol 400 ml, 

Branco Aerossol 400 ml, Preto Lata 3,6 li

tros, Branco Lata 3,6 litros.

Outro destaque do expositor é o H7® 

Desengraxante, poderoso limpador multiu

so que elimina com facilidade graxa e su

jeira pesada, sendo muito utilizado no seg

mento automotivo, oficinas, indústrias, em 

casa e onde mais precisar. Produto à base 

d’água, contém tensoativo biodegradável e 

não agride as superfícies.

O portfólio conta também com o consa

grado TF7® Convertedor de Ferrugem para 

aplicação em superfícies metálicas, que 

converte a ferrugem em base para a pintura.

A Tintas MC se apresentou em um es

tande colorido, inspirador e que transmitiu 

alegria aos visitantes. Renato Sá, CEO, pon

tuou que a participação da empresa foi fo

cada em divulgar o modelo de trabalho de 

franquia e na possibilidade de futuros em

preendedores e outros lojistas se torna

rem Tintas MC. O estande foi dedicado ain

da para receber pintores e parceiros de todo 

o país, para divulgar os programas de fideli

dade de compra e também para apresentar 

uma nova linha de roupas direcionada ex

clusivamente para profissionais da pintura. 

“Estamos felizes, afinal, depois de tudo que 

passamos estamos em um momento de re

tomada”, pontuou Renato. Ainda na feira, o 

CEO ministrou a palestra “O futuro da loja 

física: o fortalecimento do ponto de venda 

e suas transformações” e abordou os prin

cipais desafios que o setor do varejo deve

rá enfrentar nos próximos anos, incluindo a 

necessidade de se adaptar aos hábitos de 

uma geração que se mostra cada vez mais 

direcionada ao digital.

A Vedacit levou os destaques de suas 

soluções para revenda, mercado técni

co, além de relacionamento com o clien

te, sustentabilidade e inovação. Como par

te do seu processo de transformação digi

tal, a empresa aproveitou a oportunidade da 

feira para apresentar seu novo especialista 

virtual, o Valdeci, carinhosamente conheci

do como Val, criado para deixar a experiên

cia do consumidor cada vez mais eficiente e 

agradável. O Val passa a ser a voz da Vedacit 

no Twitter, com uma nova linguagem de co

municação, mais jovem, conectada ao novo 

momento da empresa

Para o Mundo Revenda, como a empre

sa define o mercado B2C, a grande novidade 

no evento foi o prélançamento das mantas 

líquidas Vedacit Vedapren, que estão com o 

início das vendas marcado para junho des

te ano. Em pintura impermeável e elástica, a 

Vedacit Vedapren Parede, por exemplo, pro

tege as paredes contra fissuras e batidas de 

chuva. Com uma nova formulação e mais 

benefícios, a empresa informa que o produto 

oferece cinco atributos em um, que incluem 

selar, impermeabilizar, dar acabamento, uma 

melhor cobertura e conforto térmico para to 

dos os ambientes.

Também foi divulgado que agora o Veda

cit, aditivo impermeabilizante para concre

tos e argamassas, está disponível com ex

clusividade em uma nova embalagem em 

forma de caixa, para ser mais sustentável e 

com a mesma qualidade. Vedacit na caixa 

conta com uma redução de 75% na emis

são de CO
2
 e de 91% nos resíduos gerados, 

diminui 20% na energia de produção e utili

za 80% menos plástico, quando comparado 

ao balde convencional.

A Vedacit mostrou ainda que tem uma 

área voltada exclusivamente para o mer

cado técnico: o Núcleo de Engenharia, com 

objetivo de atuar em conjunto com o time 

comercial no atendimento ao B2B, ofere

cendo uma solução completa para cons

trutoras, projetistas, aplicadores e distribui

dores Na Feicon, o Núcleo contou com um 

espaço especial para mostrar os memoriais 

descritivos, documento que traz todos os 

serviços que precisam ser executados, com 

detalhes gráficos sobre os tipos impermea

bilização, abrangendo materiais e sistemas 

complementares.

A Vedatudo está há 22 anos no mercado 

de construção e na feira destacou o Kit SOS 

de massa adesiva epóxi subaquática bicom

ponente, indicada para aplicação tanto sub

mersa quanto em locais secos, em qualquer 

tipo de superfície rugosa, ideal para manu

tenção de piscinas, fixação de peças sani

tárias e outras, bem como para ser usada 

em metais, madeiras, escadas, barco, auto

móveis. O objetivo é vedar, colar e soldar até 

debaixo d´água.

A Viapol anunciou lançamentos e mu

danças em algumas linhas de produtos. 

Além disso, ao longo do evento, os visitan

tes tiveram a oportunidade de assistir de

monstrações de aplicações ao vivo. Entre 

as principais novidades, estão produtos im

permeabilizantes, um deles o Fuseprotec 

Parede, pintura impermeabilizante para fa

chadas, muros e paredes, impedindo infil

trações de água provocadas, principalmen

te, por batidas de chuvas. Segundo a empre

sa, promete o melhor rendimento do mer

cado – um balde de 14 litros rende aproxi

madamente 160 m² e possui a propriedade 

4 em 1: sela, pinta, impermeabiliza e oferece 

mais conforto térmico.

Outro destaque é o Viaplus Reparo, mas

sa para reparo para toda a parede, inclusive 

aos rodapés. A fabricante considera o pro

duto certo para dar um basta no mofo, bo

lor e bolhas e garantir uma pintura perfeita. 

Indicado para vedação e tratamento da umi

dade ascendente, em paredes internas e ex

ternas. Com fácil aplicação, pode ser usado 

como acabamento final, uma vez que possui 

um acabamento liso e ainda aceita pintura à 

base d’água. Pode ser aplicado também em 

paredes de drywall. 

Já o Viaplus 7.000 é um revestimento im

permeabilizante flexível, com fibras incor

poradas em sua formulação, e a empresa 

informa que é indicado para impermeabili

zação de áreas com presença constante de 

água ou permanentemente úmidas. Tam

bém foi apresentado o Viabit, uma pintura 

asfáltica impermeabilizante com alta ade

rência em diversos substratos para aplica

ção a frio, indicada para pintura das funda

ções, baldrames, alicerces e muros de ar

rimo; e o Viaplus Rápido, revestimento im

permeabilizante de secagem rápida, indica

do para áreas molháveis e molhadas, como 

banheiros, cozinhas, áreas de serviços, pa

redes de drywall e pisos frios em contato 

com o solo. Permite a rápida liberação da 

área, com o assentamento do revestimento 

direto sobre o produto após 2 horas.
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A Vonder levou ao evento sua linha 

completa voltada à construção civil e outra 

atração foram as demonstrações técnicas 

permitindo aos visitantes uma experiência 

real de uso e interação com os produtos. 

Entre os principais lançamentos para o seg

mento da pintura profissional está a Máqui

na de Pintura Airless MPA 350B Vonder que 

conta com a inovação do motor Brushless 

(motor de indução), que, segundo a empre

sa, garante maior durabilidade, resistência e 

desempenho ao equipamento. Possui pres

são de saída de 3.300 lbf/pol², vazão da pis

tola de 3,5 litros/min e mangueira de 15 me

tros, que permite maior alcance nas áreas a 

serem trabalhadas. Possui também regula

dor com marcação no painel com visor digi

tal, cilindro de cerâmica e pistão de aço inox 

com revestimento especial, proporcionan

do ao equipamento uma excelente produti

vidade, indicado para aplicações profissio

nais de tintas látex, PU (poliuretano), esmal

te à base sintética, à base de água, resina 

acrílica, tintas automotivas e tintas epóxi.

As lixadeiras de parede são produtos de 

sucesso no mix da marca e, agora, contam 

com um novo modelo: a Lixadeira de Parede, 

com LED, LPV 400B, que tem como principal 

diferencial o motor Brushless (sem escova 

de carvão), garantindo maior durabilidade, re

sistência e alto desempenho. Conta com pai

nel de controle eletrônico de velocidade com 

7 níveis, luz de LED para melhor iluminação 

da área a ser trabalhada, aba da capa de pro

teção removível, capa de proteção giratória 

360° e cabeça articulada, que facilitam o lixa

mento de cantos e permitem seguir os con

tornos da superfície. E ainda possui cabo de 

extensão removível e acompanha bolsa para 

facilitar o armazenamento e transporte. 

Lançamento da linha intercambiável, a 

Pistola para Pintura IPPV 1826 Vonder reú ne 

a funcionalidade de uma pistola para pintu

ra, a mobilidade de um equipamento a bate

ria de alta eficiência e a praticidade de com

partilhar a bateria com outros equipamentos 

da mesma família. Ela permite o comparti

lhamento da bateria em íons de lítio com to

dos os equipamentos dessa família, ou seja, 

alta tecnologia a favor do trabalho profissio

nal. Indicada para aplicações profissionais e 

domésticas de tintas sem pigmentos metáli

cos, como tintas automotivas, látex, vernizes 

e esmalte à base sintética e à base de água, 

entre outras com viscosidade inferior a 60 

DIN/S. Esse equipamento é ideal para pintu

ra de portas, portões, janelas, cadeiras, ban

quetas, brinquedos, artesanatos, entre outros.

A WBR Wagner se tornou um dos pontos 

de encontro de pintores nesta edição da Fei

con. Com apresentação de equipamentos, 

testes de pintura em painéis com o airless, 

o estande ofereceu diversas ações e rece

beu profissionais de todo o país. Entre as ati

vidades, se tornou palco para a divulgação 

da vencedora da premiação mensal Toda 

Mulher é um Destaque, que exaltou o tra

balho de Christiane Fernandes, da cidade de 

Curitiba (PR) e de Sueli Pessoa, de São Pau

lo (SP). Leia matéria completa nesta edição!  

Sobre os lançamentos, a WBR apresen

tou oficialmente sua linha completa de Fer

ramentas/Bateria/Cordless. “O nosso foco 

sem pre foi o Pintor profissional imobiliário 

e, a partir de agora, estamos olhando com o 

mesmo carinho e atenção para profissionais 

de outros segmentos correlacionados, como 

pedreiros, marceneiros, serralheiros, entre ou   

tros”, pontua Wagner Martinez, gerente co

mercial”. Já na marca Wagner, os profissio

nais puderam conhecer em primeira mão o 

equipamento para pintura Air Less/HEA (al ta 

eficiência sem AR) Control Pró 130, que atre

la modernidade, praticidade e preço acessí

vel, sendo indicado para pequenas obras.

› › feicon 2022  ‹ ‹

Teimosia ou convicção, a diferença está no conhecimento!
Por André Nogueira, químico especialis

ta em tintas e aplicações 

Neste meu segundo artigo, gostaria mui

to de trazer para você amigo pintor profissio

nal a diferença entre teimosia e convicção. 

Quantas vezes você já não foi taxado como 

teimoso em algo que você tinha plena con

vicção de que estava certo? Qual a diferença 

então entre essas duas expressões?

Teimoso é um termo pejorativo, usado 

para depreciar uma insistência muita das 

vezes pautada apenas pelo achismo. Convic

ção é muito diferente, requer conhecimento, 

busca constante pela melhoria, saber o por

quê do porquê! Ter convicção é ter a certeza 

de que sua defesa pela teimosia está basea

da por documentos ou artigos técnicos, por 

cursos de especialização e mesmo que ten

tem lhe depreciar, suas competências prova

rão que a razão estará ao seu lado, e não por 

teimosia e sim por conhecimento.

Toda vez que penso na expressão tei

moso, lembrome de todos os cientistas 

que revolucionaram o mundo. Não estou 

me comparando a esses nobres homens, de 

forma alguma, estou apenas traçando um 

paralelo sobre os seus sentimentos quan

do suas convicções foram questionadas e 

depois de muito tempo, esse mesmo tem

po, mostrou que estavam certos, devido aos 

seus conhecimentos! 

O que seria de nós sem a “teimosia” de 

Santos Dumont, que não desistiu na primei

ra e nem na milésima tentativa. O que seria 

então de nós sem a “teimosia” de Leonardo 

da Vinci, e não estou falando de sua famosa 

obra Gioconda, mas de seus inventos incrí

veis que serviram como base para uma cen

tena de revoluções em tantas áreas, que sua 

“teimosice” lhe permitiu se destacar. Falan

do em “teimosos”, ainda temos Albert Eins

tein, Galileu e até Cristóvão Colombo que in

sistiu em colocar um ovo de pé! Não sei se 

realmente conseguiu, mas sua “teimosia” o 

fez descobrir outros mundos. 

Nunca confunda teimosia com insistên

cia sem controle. Pois há uma linha muito 

tênue entre teimosia e convicção e eu acre

dito muito em convicções, pois elas estarão 

sempre pautadas pela busca contínua do 

conhecimento.

Se você pintor profissional tem poten

cial e real conhecimento do que está falan

do ou propondo, seja teimoso sim, coloque 

sua convicção em primeiro lugar, deixe os 

críticos falarem, essa é a função deles, são 

críticos e não teimosos. Ser teimoso é ter a 

coragem de assumir a sua convicção pau

tada pelo conhecimento contínuo e mesmo 

que de forma tardia, ser reconhecido pelos 

seus esforços, não mais de forma pejora

tiva, mas pela insistência em acreditar de 

que o impossível era possível, devido a suas 

competências, adquiridas por muito esfor

ço e dedicação. Assim, a sua busca pelo 

conhecimento deve ser constante, e mes

mo sendo apontado como pintor, lembrese 

sempre, você é um profissional essencial, 

e como tal, deve buscar a especialização 

constantemente.

Foi assim com Bill Gates, Steve Jobs, 

Mark Zuckerberg, entre outros. Quem são es

tes? Uns “teimosos” aí que revolucionaram a 

comunicação global nos dias atuais...

E para finalizar, o X da questão é: saber 

entender o quanto tem de fato de teimosia e 

convicção em um processo. E quando você, 

pintor profissional, conseguir equalizar es

sas duas expressões com base na busca 

pelo conhecimento contínuo de forma a 

aproveitar o máximo com que as duas têm 

a oferecer, neste momento você passará a 

ser chamado de outra forma. Gênio, teimo

so, mas gênio!

E quanto a mim, se eu sou teimoso? Vo

cês nem imaginam...

Instagram: @curso_pintou_conhecimento

› › artigo ‹ ‹
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evento contribui com o desenvolvimento 
do esporte e a integração da região de 
São Carlos (SP)

efeito visual de metal polido pode dar nova vida a objetos e móveis usados, inclusive 
os de madeira. o supervisor da linha Flora da Montana Química, leandro Santos, 
e daniel Cavalheiro, arquiteto e sócio fundador da dnr Arquitetura, 
explicam como funcionam as cores metalizadas

Brasilux Tintas patrocina 
24a Taça EPTv de Futsal

Cores metalizadas podem ajudar a compor 
ambiente para o home office

› › madeira  ‹ ‹› › patrocínio  ‹ ‹
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oCobre, prata, ouro, bronze. As cores metalizadas são con

sideradas coringas na decoração e nunca saem de moda, mas 

nem sempre é fácil coordenar o efeito visual com objetos, mó

veis e estilos de decoração. Em um momento em que o home 

office ganha destaque, saber utilizálas pode dar mais confor

to e beleza ao ambiente, ajudando a acalmar o estresse do dia 

a dia. “Em um momento em que as residências passaram a ter 

funções de casa e trabalho, a escolha de peças atemporais que 

sirvam como coringa e funcionem para a composição de di

ferentes ambientes passa a ser uma estratégia interessante”, 

afirma Daniel Cavalheiro, arquiteto, professor e sócio funda

dor da DNR. Segundo ele, o uso de peças com cores metaliza

das tem seu lugar quando “usadas com o objetivo de destacar 

algum objeto na composição do ambiente, criando pontos de 

destaque na cartela de cores e materiais”. Cavalheiro explica 

que a pintura metálica pode proporcionar a personalização de 

peças de decoração e mobiliário, com a ideia chave de ressig

nificálos, dando nova vida a objetos usados. “Desde pequenos 

móveis, como cadeiras, vasos, luminárias e em especial obje

tos com detalhes, que aparecem valorizados pelas cores me

tálicas da pintura”. Em relação aos estilos, as cores metálicas 

têm grande potencial em decoração de estilo clássico, vintage 

ou retrô, e mesmo no industrial, explica o arquiteto.

De acordo com Leandro Santos, supervisor da linha Flo

ra, unidade de negócio especializada em tintas de alta perfor

mance da Montana Química, as cores metalizadas podem ser 

utilizadas em uma variedade de substratos, sejam objetos ou 

móveis de MDF, MDP, compensados e em superfície plana ou 

usinada. Podem ainda ser mescladas com outros substratos, 

como vidro e metal. “A preparação da madeira e de outros ma

teriais para receber uma cor metalizada é essencial para ga

rantir a beleza e a durabilidade do efeito e da peça. Na madeira, 

por exemplo, a superfície deve ser preparada com primer po

liuretânico antes da aplicação do esmalte”, afirma Santos. Já 

para superfícies como vidro, explica o especialista, é indicada 

a limpeza com uso de detergentes, desengraxantes e diluentes 

específicos. “Em metais, o uso de desengraxantes é da mes

ma forma essencial e a aplicação de wash primer é um coringa 

importante na proteção do metal e na melhor aderência do es

malte no substrato”, finaliza o supervisor.

A Brasilux Tintas patrocinou a Taça EPTV de Futsal Cen

tral, uma tradicional competição de futebol de salão do inte

rior paulista e que, após dois anos sem ser disputada por con

ta da pandemia, está sendo realizada até o dia 04 de junho, em 

São Carlos (SP) e região. 

A empresa pontua que a Taça EPTV de Futsal é consagra

da como um dos maiores eventos esportivos do interior de 

São Paulo, reunindo jogadores, técnicos e torcedores de to

das as 268 cidades.  Lançado em 1985, o torneio, além de con

tribuir para o desenvolvimento regional do futebol de salão, 

também busca promover a união entre esporte e responsabi

lidade social, atuando na formação de cidadãos por meio da 

atividade física e integração entre as cidades participantes.

“O esporte sempre foi uma das prioridades da Brasilux 

pelo seu grande potencial transformador da sociedade e pela 

oportunidade que temos de contribuir para o desenvolvimento 

da comunidade da qual pertencemos. A Taça EPTV Central faz 

parte deste contexto, pois permite que as pessoas desfrutem 

dos benefícios que o esporte traz, como condicionamento fí

sico, espírito de equipe, resiliência e senso de pertencimento. 

Estamos muito satisfeitos em patrocinar esta iniciativa”, afir

ma Mirela Jabur, gerente de marketing da Brasilux.

Escola técnica versus realidade das obras: pintura sobre superfície 
com pequenas ondulações

Por Hélio Marcos Ferreira de Abreu, ins

trutor de pintura e administrador da sede 

da ABRAPP MBPM

Olá, meus caros alunos e amigos pinto

res, aqui estou eu continuando nossa colu

na “Pergunte ao Professor” e a pergunta é: 

Professor, nem tudo que se aprende nas au

las é praticado nas obras. Por quê?

Para alguns Sistemas de aplicação de 

tintas, superfície com pequenas ondula

ções não é problema. Mas para quem utiliza 

o sistema de aplicação de tintas com rolo a 

situação é mais complica. Hoje no mercado 

existem muitas variedades de rolo para pin

tura. Porém, nosso assunto irá focar basica

mente na seguinte situação:

Você irá iniciar uma aplicação de tinta 

acrílica acetinada com rolo. A parede tem 

4 m de altura e sua superfície é gesso liso 

préacabado com massa niveladora.

A questão é: usar um rolo de lã baixa, 

média ou alta?

Lógico que será lã baixa e de preferên

cia antirrespingo. Com ajuda de um extensor 

acoplado ao suporte do rolo, você começa a 

aplicação da tinta e logo percebe na passada 

do rolo, que nas partes altas da parede exis

tem ondulações horizontais. E por esse fato, 

o rolo pula e deixa marcas na pintura. Nesse 

caso, quando em aula, orientamos os alunos 

a corrigirem essa falha na região das ondu

lações, usando um rolo de lã média., pois em 

quantidade de tinta sem excesso, a altura da 

lã consegue acompanhar a ondulação dando 

preenchimento e acabamento.

Mas será comum em uma obra o aluno 

verificar pintores encharcando o rolo de lã 

baixa com tinta e tendo dificuldades para 

corrigir essas falhas. Dá a impressão de que 

a maioria dos Pintores só conhecem a uti

lidade dos rolos de lã baixa e alta. O recado 

que eu deixo para os pintores aventureiros é 

procurar por capacitações.

É certo que o conhecimento sobre fer

ramentas e suas utilidades nos torna pro

fissionalmente diferenciados.

Um grande abraço e até a próxima.

› › pergunte ao professor ‹ ‹
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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

O Pintor Profissional do Mês  PPM recentemente premia

do pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor – MBPM, é Val

decir Rodrigues de Andrade, conhecido como Valdecir Tiririca, 

de Cascavel/PR, 54 anos de idade e experiência de 37 anos com 

especialidade em fino acabamento, pintura mecanizada, letris

ta e pintura imobiliária. Ele conta que seu primeiro contato com 

a pintura foi aos 14 anos em um ateliê de pinturas de placas, fai

xas e letreiros onde trabalhou por dois anos. “Sai de lá para tra

balhar em uma chapeação e descobri que a pintura seria o que 

eu realmente queria, então, aos 18 anos voltei para esse mes

mo ateliê e fiquei lá por mais oito anos, até migrar para a pintu

ra imobiliária. Hoje faço quase de tudo nessa área, com muita 

dedicação e responsabilidade”, conta Valdecir.

Para ele, a pintura representa tudo, pois foi através dela 

que conseguiu dar o sustento à família e conquistar tudo o 

que possui, além de trabalhar com o que ama. Sobre ganhar 

o prêmio ele afirma: “o sentimento que tenho é de gratidão 

ao meu trabalho, esforço e dedicação. Esse prêmio foi muito 

importante, pois após todos esses anos ver o meu trabalho 

sendo reconhecido e apreciado me deixa muito feliz e reali

zado”, conclui o pintor profissional.

Como acontece a premiação PPM

A votação do Pintor Profissional do Mês  PPM ocorre 

mensalmente sendo feita por uma comissão criada pelo Mo

vimento Brasil por um Pintor Melhor  MBPM e ABRAPP  As

sociação Brasileira dos Pintores Profissionais que abrange 

todo o Brasil. Os braços (pintores voluntários que trabalham 

no MBPM promovendo união e conscientização para os pin

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

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

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

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

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

exagera em posts e informações desnecessárias.

Os moderadores e os coordenadores não participam do 

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

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

vulgado na página oficial da entidade no Facebook e nas re

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

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

isso buscar soluções para cada problema ou necessidade 

da categoria já que o MBPM é uma ação de conscientização 

criada e dirigida por pintores que projetam a “mudança de 

comportamento” do pintor brasileiro e sua responsabilidade 

pela busca de profissionalização e valorização.

O pintor com mais votos, eleito o Pintor Profissional do 

Mês, recebe prêmios oferecido pelos parceiros (ferramentas, 

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

é colocada na capa do grupo Pintor Profissional no Facebook. 

Os atuais parceiros desta premiação são: Jornal do Pintor na 

divulgação do prêmio ao ganhador, Pincéis Atlas, Condor Pin

céis, Tintas Coral, God Mix Tintas, Lukscolor Tintas, Mirka Bra

sil, Nauber Máquinas, Rainha das Tintas, Rolos Big, Santa Fé 

Tintas, Steula Equipamentos, WBRWAGNER e ABRAPP As

sociação Brasileira dos Pintores Profissionais.

› › pintor mbpm ‹ ‹
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A maior dificuldade do pintor hoje é...
Por Leandro Piovesan, EuSouPintor 

Já foi o preço e a falta de valorização na mão de obra; já foi 

a falta de clientes em busca de trabalhos; e já foi o excesso de 

pintores mal qualificados. Eu sei que esses ainda são temas 

muito atuais e recorrentes, mas já não são os maiores proble

mas da pintura hoje.

A dificuldade para contratar ou formar equipe de traba

lho é a maior dificuldade do pintor brasileiro hoje! Conheço 

inúmeros profissionais que querem e precisam expandir seus 

negócios, ampliar a quantidade de obras, porém enfrentam a 

escassez de pintores para trabalhar.

Mas por que temos visto tantos pintores reclamando da 

falta de mão de obra? A reclamação é: “ofereço de R$ 120,00 a 

R$ 150,00 o dia e ninguém aparece, quando aparece é um pro

fissional desqualificado”.

Acredito em alguns fatores como no crescimento e es

tabilidade da construção civil no Brasil. Vimos pessoas refor

mando suas casas, impulsionadas pela mudança de rotina de 

trabalho em home office. Também por auxílios emergenciais 

e fiscais do governo, que incentivaram clientes e empresas a 

reformarem e construírem.

Acredito também que a mentalidade empreendedora do 

brasileiro está mudando, e partindo para o próprio negócio. 

Ao invés de servir um patrão e ter a famosa “estabilidade”, 

quer viver a própria experiência e ter o próprio negócio.

Mas, apesar dessa evolução empreendedora, temos vis

to uma sociedade muito mais imediatista, onde a informação 

digital muitas vezes é substituída pela experiência de obra. 

Alguns novos pintores, que precisavam ainda estar servindo 

como ajudante e adquirindo conhecimentos básicos, se colo

cam como profissionais no mercado.

Na minha humilde opinião é um processo de transição 

natural. Uma parte dos pintore  s ainda continua a trabalhar 

do mesmo jeito que aprendeu no passado, usando as mes

mas técnicas, usando as mesmas ferramentas, enquanto 

outros buscam evoluir na gestão, no comportamento e no 

ferramental.

Nesse meio, ainda encontramos todo um cenário que não 

podemos controlar como a economia, o avanço das tecno

logias e as incertezas de crises mundiais, pandemia, política 

etc. A pergunta que fica, é: Como podemos corrigir a falta de 

mão de obra do pintor profissional? Talvez precisaremos nos 

adaptar, mudando a forma de trabalhar sozinho, ou buscar 

parceiros ao invés de funcionários. Forte abraço!

› › artigo ‹ ‹

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



/jornaldopintor 2022_abril 19

› › pintores do sul ‹ ‹

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

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 Gran

de 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 vencedor dessa vez foi Tarcísio da Silva Medeiros, de 

Matinhos/PR, que tem 23 anos de experiência em pintura, 

onde começou bem cedo, aos 10 anos de idade, ajudando seu 

pai que é pintor. “Quando eu saia do colégio ia ajudar ele e as

sim aprendi os passos básicos, os recortes e fui evoluindo na 

profissão”, diz Tarcísio ao relembrar que com 14 anos já se 

considerava pintor de verdade e já tomava conta das obras do 

pai. Ele também trabalhou em empresas no estado de Santa 

Catarina, onde aprendeu e aperfeiçoou técnicas em linha in

dustrial, epóxi, pisos e paredes. “Aprendi muito nessa época, 

trabalhei com pintura mecanizada, compressores, conheço 

muita coisa nessa área e por isso ajudo bastante os colegas”.

Para Tarcísio, a pintura tem muito valor para sua vida: “ela 

me ensinou a ser uma pessoa honesta e ter disciplina”, exem

plifica e acrescenta: “através da profissão aprendi a lidar com 

as pessoas e respeitar os clientes, quero trabalhar a vida in

teira com isso, é gratificante para mim”, revela o pintor ao 

considerar a pintura também um estilo de vida. 

Ele conta que o prêmio vem numa fase de muita luta e 

que não esperava por essa conquista. “Ele representa o meu 

esforço e a ajuda que ofereço aos meus companheiros. Hoje, 

tenho oportunidade de passar conhecimento para eles e aos 

jovens pintores. Acho muito importante ajudar o próximo na 

humildade, isso nos eleva, e no que eu puder ajudar vou fazer”, 

diz o ganhador que defende a valorização das pessoas, apro

ximação e o compartilhamento de informações. “Acho im

portante estar junto, como se fosse realmente uma família. 

Sempre visito as obras dos parceiros, até em outras cidades, 

faço novas amizades e parcerias, valorizo muito isso”. 

E ele deixa sua mensagem de agradecimento: “agradeço 

minha família que me fortaleceu e, em especial, minha espo

sa que sempre esteve comigo ajudando nas obras  ela en

tende de pintura e, uma vez ou outra, me dá força e sou grato 

por isso. Também quero estar cada vez mais próximo do time 

e agradeço os administradores do grupo e todos os que vota

ram”, finaliza Tarcísio.

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, Al

ffa Tintas, Big Cores Tintas, Condor, Dacor, Nauber Máquinas, 

Reparox, Suvinil, Auto Tintas Uberaba, Tintas Fazendinha e Da

sul Revestimentos.
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o grupo é formado por profissionais dos estados do Paraná, Santa Catarina e rio Grande do Sul

Com o empoderamento feminino, a mulher tem diversi

ficado sua atuação no mercado de trabalho e exercido pro

fissões que até então, tinham atuação predominantemen

te masculinas. O setor automobilístico, por exemplo, é uma 

área em que se verifica o aumento gradual da diversidade de 

gênero, mais especificamente no ofício de colorista.

Levantamento da PPG, fabricante mundial de tintas para 

carro, revelou que o treinamento de colorimetria, promovido 

pela empresa, apresenta cada vez mais procura por mulhe

res que querem ser coloristas ou aprimorar o conhecimento 

na área. “Oferecemos treinamento de colorimetria para nos

sos clientes e parceiros, e percebemos esse crescimento, 

cerca de 20% maior nos últimos anos”, diz Ricardo Vetora

zzi, gerente técnico do laboratório de Repintura Automotiva 

da PPG. Entre as atividades mais importantes da profissão, 

estão os ajustes de cor de lotes de tintas em relação aos pa

drões requeridos e a formulação original das cores.

Sobre a profissão de colorista  Colorista é o profissional 

que atua em todo o ecossistema da indústria automobilísti

ca: montadoras, fabricantes de tintas, oficinas de repintura 

etc. A categoria é de extrema importância pois a cor é um 

dos itens de inspeção e controle de qualidade mais impor

tantes da cadeia produtiva, ou seja, tudo aquilo que possui 

cor acaba tendo a aprovação final do colorista. Para um co

lorista chegar a um bom nível, normalmente são necessá

rios 3 a 4 anos de experiência; já para alcançar a senioridade 

na profissão, normalmente são necessários de 8 a 10 anos. 

Uma característica muito positiva do ofício é que, devido à 

experiência necessária, existe a preocupação por parte das 

empresas de reter os talentos e, por isso, o movimento de 

rotatividade de colaboradores é mínimo.

Não existe uma faculdade para formar coloristas. A pro

fissionalização é resultado da participação em cursos, trei

namentos e da experiência adquirida. “Depende muito da 

área em que a pessoa vai trabalhar, mas, falando no setor 

da indústria de tintas, o colorista muitas vezes é formado 

dentro da própria empresa, aprendendo com os coloristas 

mais experientes e vivenciando o trabalho do dia a dia”, ex

plica Vetorazzi. 

Para o colorista iniciar sua carreira, é necessário que te

nha feito ao menos um curso técnico. “A partir daí, o profis

sional pode agregar conhecimentos na experiência do dia a 

dia, principalmente práticos. Além disso, é importante parti

cipar de outros treinamentos que possam ajudar na forma

ção, ligados não só ao conhecimento técnico, mas também 

a outras disciplinas importantes dentro do processo de pro

dução, como: sistemas e processos de pintura, por exemplo. 

Para completar, o profissional precisa ter também domínio 

de informática, ao menos o nível básico”, orienta Vetorazzi.

O mercado oferece níveis diferenciados de cursos, do 

iniciante ao nível mais avançado. A primeira opção ensina 

os conceitos básicos de cor, iluminantes, entre outros. Já o 

avançado ensina o manuseio de equipamentos como o es

pectrofotômetro e os softwares de cor pois, com eles, o pro

fissional aprende desde o simples ajuste da cor até a formu

lação final de uma cor.

“A maioria dos treinamentos realizados pela PPG tem 

duração de 16 horas, que são divididas em dois dias. Existem, 

no entanto, módulos que podem durar mais tempo, depen

dendo da necessidade do cliente ou parceiro”, finaliza Ve

torazzi.

› › automotivo: presença feminina ‹ ‹

“Mulheres coloristas vem ganhando cada vez mais espaço no mercado 
automobilístico”, diz PPG
Curso profissionalizante para mulheres em situação de vulnerabilidade em São bernardo do Campo e Guarulhos (SP) forma primeira turma
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› › dicas de aplicação ‹ ‹

você tem deck ou móvel de madeira em ambiente externo?
Saiba quando e como utilizar o verniz marítimo! Montana Química selecionou dicas para os leitores do Jornal do Pintor

Verniz marítimo ou verniz naval, não é só 

para proteger a madeira de embarcações. 

Quem tem casa de praia, piscina, decks, mó

veis ao ar livre ou qualquer tipo de madei

ra que esteja à mercê da água, deve utilizar 

esse tipo de produto para garantir a durabi

lidade  e também a beleza  do substrato.

De acordo com Kelly Lima, especialista 

em tratamento de madeira na Montana Quí

mica, a umidade cria um ambiente propício 

para a proliferação de fungos manchadores 

e emboloradores. “Esses seres microscópi

cos degradam a madeira, comprometendo 

não só a sua beleza, como também a sua re

sistência, podendo levála ao apodrecimen

to”. A especialista pontua que o verniz ma

rítimo age como um escudo protetor contra 

fungos, formando uma película que protege, 

realça os veios, embeleza e enobrece a ma

deira. Ela explica também que o produto é in

dicado para superfícies de madeira (aplaina

das, lixadas ou rústicas) em contato com a 

água ou maresia, utilizadas em portas, por

tões, janelas, beirais, forros, estruturas de te

lhado, decks, terraços e móveis externos. 

Acompanhe as dicas selecionadas pela 

Montana Química:

Como escolher o produto?

Como o mercado oferece várias opções 

e preços, a especialista afirma que uma das 

dicas é checar o rendimento do produto, que 

influencia muito no custo x benefício. “O con

sumidor deve checar o rendimento acabado, 

que é aquele que considera a pintura finali

zada e com a cobertura ideal”.

Outra dica para o consumidor é checar o 

tipo de acabamento desejado. “Alguns verni

zes oferecem diversas opções de brilho como 

fosco, acetinado e brilhante. Verificar essas 

possibilidades permite ao consumidor o casa

mento perfeito com proteção e beleza.

 

Como aplicar?

Antes da aplicação do verniz marítimo, é 

necessário que a peça ou superfície a ser en

vernizada esteja limpa e seca, livre de partí

culas soltas, mofo e isenta de óleos, graxas, 

ceras e outros contaminantes. Esse produto 

não deve ser aplicado em madeiras verdes 

ou úmidas.

• Madeiras novas: é preciso lixar a superfí

cie na direção dos veios, depois eliminar a po

eira do lixamento e fazer a aplicação do verniz 

seguindo as orientações da embalagem.

• Madeiras envelhecidas sem nenhum 

tipo de acabamento: é preciso aplicar um 

neutralizador e clareador de superfícies pa

ra restaurar a tonalidade e textura natural 

da superfície; depois aplicar o verniz como 

orienta a embalagem. 

• Madeiras envernizadas ou com stain: é 

indicado efetuar o lixamento com uma lixa de 

grana fina antes de aplicar o verniz marítimo.

• Superfícies em más condições: remover 

completamente o acabamento anterior com 

um removedor de tintas, stains e vernizes. Em 

seguida, é preciso eliminar os resíduos do re

movedor e proceder como madeira nova.

• Madeiras resinosas: para madeiras re

sinosas (cumaru, ipê, peroba, angelim, itaú

ba, jatobá, maçaranduba, entre outras) em 

ambientes internos, devese lixar na di

reção dos veios e aplicar duas demãos de 

Isolare base solvente. O objetivo é impedir 

a exsudação (migração) dos extrativos da 

madeira resinosa e o retardamento da se

cagem do verniz.

Para uso externo: aplique o verniz direta

mente sobre a madeira. Para aplicação com 

trincha ou rolo o verniz já vem pronto para 

uso. Para aplicação com pistola, a diluição 

máxima é feita com 5% de aguarrás.

“O verniz marítimo exige mais de uma 

demão para a proteção ideal da madeira. Por 

isso, para cada tipo de aplicação, é preciso 

checar o número de demãos, tempo de se

cagem, de manuseio e final no rótulo do pro

duto”, afirma Kelly e esclarece que o Verniz 

Premium Marítimo da Montana Química é 

referência em proteção e acabamento para 

superfícies de madeira utilizadas em peças, 

móveis e estruturas em contato constante 

com água e maresia. O produto oferece di

versas vantagens, entre elas fácil aplicação, 

ótimo rendimento, secagem rápida, ótimo 

alastramento, proteção contra os raios ultra

violeta, resistência ao atrito e dureza, exce

lente durabilidade, resistência às intempé

ries, à maresia e à água”, finaliza. 
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› › campanha ‹ ‹

Pintou, Sobrou, Levou: Suvinil realiza campanha de incentivo ao descarte 
de embalagens, sobras de tintas e acessórios usados no processo de pintura

Ação conjunta foi idealizada pelo Grupo de Trabalho (GT) 

de Destinação de Resíduos de Pintura Imobiliária, pela Feco

mercio SP e 29 parceiros para consumidores e todos do setor

Reforçando sua atuação junto à inciativas e projetos de 

descarte adequado para sobras de tintas, a Suvinil realizou 

a Campanha Pintou, Sobrou, Levou, uma ação piloto da Fe

comercio SP e 29 parceiros, que aconteceu de 5 de março a 

5 de abril em quatro pontos direcionados aos consumidores 

residenciais e localizados em São Paulo (SP).

A ação conjunta, idealizada pelo Grupo de Trabalho (GT) 

de Destinação de Resíduos de Pintura Imobiliária, com reali

zação da Suvinil, visa um diagnóstico de comportamento do 

consumidor sobre o descarte de embalagens, às sobras de 

tintas e acessórios usados no processo de pintura. Tudo por 

meio de uma avaliação baseada no princípio da economia 

circular, apontando alternativas para os resíduos, que apre

sentem viabilidades técnica e econômica.

“Na Suvinil temos a Sustentabilidade como um de nos

sos principais pilares e, por mais que seja apenas um passo 

inicial ao lado de marcas e instituições do setor, colaborar 

não apenas com a cadeia de valor, mas com a sociedade, 

por meio de uma iniciativa que nos provoca a um comporta

mento mais consciente, reforça o quanto é importante que 

empresas se unam para levar conhecimento, informação e 

ações diretas em incentivo e apoio a uma sociedade mais 

empática, que prevê riscos para o meio ambiente e que os 

minimiza em atitudes reais e nos detalhes da rotina diária”, 

comenta Celdia Bittencourt, gerente sênior de Serviços ao 

Mercado na Suvinil e Glasu!

A principal recomendação da Campanha está em ado

tar o consumo consciente das tintas e se planejar antes de 

pintar, ou seja, calcular quanto vai usar de tinta, para evitar 

a sobra.
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TINTA ECONôMICA OFERECE EFICIêNCIA 
COM MENOR INvESTIMENTO
Produtos econômicos são boas soluções para pintura ou reformas de ambientes internos e de tetos, 
e já conquistaram espaço no setor de construção civil

As tintas econômicas têm a sua parce

la fiel de consumidores. São produtos indi

cados para pintura de paredes internas, para 

tetos, espaços de menor circulação de pes

soas ou sujeitos a pouca abrasão, e que têm 

a missão de entregar ao consumidor quali

dade atrelada ao menor investimento. Dados 

da Abrafati  Associação Brasileira dos Fabri

cantes de Tintas apontam que, apesar do vo

lume de venda ter caído em 9,4% no ano de 

2021, a categoria econômica representa cer

ca de 32% das vendas de tintas látex no Bra

sil. Esses dados são impulsionados pela Re

gião Nordeste, que ocupa lugar de destaque 

no patamar de vendas, representando mais 

de 50% do total das tintas látex comerciali

zadas no mercado nacional. 

“O setor de tintas tem acompanhado o 

aumento na atividade da construção civil e 

a tinta econômica por ter um custo x bene

fício eficiente, consegue atingir uma clas

se do mercado que não utilizava este tipo 

de acabamento e que hoje pode adquirir um 

produto com grande potencial de aplicabi

lidade, decorando e protegendo mais suas 

casas”, afirma Marcos Pelegrini, do Depar

tamento de Pesquisa e Desenvolvimento 

da Brasilux Tintas.

Para Herlon Pereira, coordenador de ma r  

keting da Luztol, a linha econômica con     tribui 

de maneira relevante para os negócios, não 

apenas para agregar um produto de menor 

valor de aquisição ao portfólio e de conside

rável volume de giro, mas, por permitir um 

posicionamento no mercado, acessível a 

todos os clientes. 

“A tinta econômica em muitos casos é 

um produto de entrada para muitas lojas e 

materiais de construção. Diante do nosso 

cenário econômico e das constantes altas 

de preços nos insumos, os consumidores 

acabam optando por uma pintura eficien

te e de menor custo”, contextualiza Antonio 

Carlos de Oliveira, gerente de assistência 

técnica da Universo Tintas.

Renato Panzuto, gerente de produtos 

de Tintas Decorativas da AkzoNobel para 

América do Sul, menciona que “a linha eco

nômica sempre ganha espaço em tempos 

de crise, isso porque as pessoas querem 

continuar realizando manutenção e melho

rias nas suas casas, mas estão com menor 

poder de compra no momento”.

Seguindo essa análise, Marcia de Mar

chi, coordenadora de comunicação da Hy

dronorth, diz que “nos últimos anos a linha 

› › tinta econômica ‹ ‹ 

Por Viviane Salles
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› › tinta econômica ‹ ‹ 

econômica, assim como as demais, se ade

quaram às normas brasileiras de qualidade 

(NBR 15079). “Fato fundamental para trazer 

uma concorrência justa entre os fabricantes 

e, principalmente, clareza ao consumidor”. 

“Com certeza, o segmento de tintas eco

nômicas ganhou ainda mais relevância nos 

últimos tempos. Inclusive, a reformulação 

da marca Glasu! foi pensada a partir de estu

dos e pesquisas de mercado. Passamos por 

um momento no qual as pessoas valoriza

ram ainda mais seus lares e esse movimento 

deve permanecer!”, avalia Patrícia de Moraes 

Pereira, gerente de marketing de produto de 

Tintas Decorativas da BASF. 

Para Agnaldo Robson da Silva, químico 

da linha imobiliária da Brazilian Tintas, as 

tintas econômicas atendem os consumido

res que procuram renovar a pintura interna 

dos seus imóveis com menor investimento 

financeiro. A boa relação entre investimen

to e retorno oferecida pelas tintas econômi

cas também é citada por Gláuria Vaz, super

visora de marketing do Grupo Argalit; e Ri

cardo José do Nascimento Júnior, consultor 

técnico do Grupo Iquine, diz que “outro seg

mento que vem crescendo é o de constru

toras que utilizam esses produtos nas áreas 

internas de seus empreendimentos”. Ales

sandra Soares, do departamento de ma

rketing da Maza, cita que as tintas econô

micas são utilizadas em grande escala na 

construção civil e Eulália Ramos, gerente 

de marketing da Qualyvinil Tintas, concorda 

e também aponta para o grande uso em re

formas de espaços internos. 

Na avaliação do coordenador de vendas 

da Tintas Killing, Laércio Cortes, o produto é 

utilizado na repintura de imóveis para loca

ção. “Contudo, registramos um maior con

sumo no uso doméstico da população de 

menor renda e para acabamento em obras 

de programas sociais”. 

Já o gerente técnico da Unidade Reven

da da Anjo Tintas, Filipe Freitas Zuchinali, 

pontua que é importante que o pintor co

nheça as propriedades e limitações da tin

ta econômica, e Douglas de Toledo Pereira, 

assistente técnico da Tintas Renner by PPG, 

complementa que “tanto o profissional de 

pintura quanto o consumidor final devem 

sempre considerar o valor agregado no pro

duto com o menor custo possível”. 

Ainda neste contexto, Patrícia Haither, 

marketing Futura Tintas, sinaliza que o pin

tor precisa levar em consideração as neces

sidades do cliente antes de indicar uma tin

ta econômica. “Esse produto não é indicado 

para áreas externas, para áreas suscetíveis a 

sujeira e se for cobrir uma pintura antiga de 

cores escuras, precisará de mais demãos”.

Na opinião de Cleverson José Salasar, 

gestor industrial e P&D da Tintas Ciacollor, 

o segmento econômico acompanha o cres

cimento orgânico do mercado de tintas, 

sem grandes destaques nos últimos anos. 

“A oferta de cores no sistema tintométrico 

pode ser uma boa evolução neste setor, já 

que muitas empresas se limitam a ofertar 

cores de tintométrico apenas em catego

rias superiores”. O gestor alerta que o con

sumidor tem que ter consciência que as li

nhas econômicas possuem algumas limita

ções e exemplifica que se houver a neces

sidade de limpeza de superfície, que é algo 

comum em aplicações internas, o uso deste 

produto não é indicado. 

Ainda avaliando o segmento, Rosita Lu

ciano, gerente de P&D da Resicolor Tintas, 

pontua que a empresa identificou uma re

dução de crescimento quando comparado 

aos anos anteriores, e Alex Mineto, gestor 

e químico responsável da Grafftex, acredi

ta que não houve nenhuma mudança e que 

o cenário se mantém estável.  

Para Fabiana Verbickas, líder de desen

volvimento de produtos da Axalta – empre

sa que atua com tintas automotivas, a linha 

econômica é indicada de acordo com as ne

cessidades do cliente. “Se o cliente busca 

melhor custo x benefício, a linha econômi

ca será indicada. Os produtos da categoria 

econômica oferecem qualidade e tecnolo

gias que auxiliam o processo de repintura”, 

diz Fabiana. 

O Jornal do Pintor consultou fabricantes 

de tintas econômicas e preparou uma lista 

de produtos disponíveis no mercado brasi

leiro de tintas.

Allegra Tintas divulga a Allegra Econô

mica e a Pinta Fácil. Entre as características 

dos produtos, a empresa afirma que a Allegra 

Econômica oferece cobertura diferencia

da quando comparada às outras tintas des

ta categoria e possui 24 cores prontas. “É um 

produto focado em gerar maior valor agrega

do e possui um custo mais aces   sível ao con

sumidor. As cores foram lançadas após uma 

análise dos tons mais vendidos pelos lojistas 

em todo o Brasil”, pontua André Sorensen, 

sócio-fundador. Já a Pinta Fácil é uma tinta 

pronta para uso, que oferece praticidade e é 

comercializada em quatro cores. “É uma tin

ta direcionada para comercialização via lojas 

de materiais de construção, atendidos por 

distribuidores”, diz André.

A Anjo Tintas destaca a Tinta Acrílica Eco  

nômica Vidalar e a Tinta para Gesso. Entre as 

características divulgadas, a empresa pontua 

que a Tinta Acrílica Econômica Vidalar  está 

disponível em 20 cores, promove boa cober

tura e rendimento, podendo ser aplicada em 

ambientes internos. Já a Tinta para Gesso tor

na a obra mais rápida e econômica, já que ofe

rece aderência direta em superfícies de ges

so, dispensando o uso do fundo preparador.

O Grupo Argalit divulga a Elit Pintalit e a 

Acrílica Econômica Argalit. A empresa apre

senta que a Elit Pintalit é uma tinta desenvol

vida à base de resina acrílica de alto desem

penho, fácil aplicação e proporciona um fino 

acabamento fosco em superfícies internas já 

que possui boa cobertura, durabilidade e se

cagem rápida, sendo indicada para aplicações 

em massas corrida e acrílica, reboco, textu

ras, gesso e pinturas antigas. Enquanto a Tin

ta Acrílica Econômica Argalit também ofe

rece fácil aplicação, fino acabamento fosco 

em superfícies internas, boa cobertura, dura

bilidade, secagem rápida e deve ser aplicada 

sobre superfícies totalmente limpas e secas, 

preparadas para receber a pintura. “Caso ne

cessário a superfície deverá ser lavada, lixa

da, raspada ou escovada e a área a ser pintada 

deverá estar isenta de partes, soltas, poeiras, 

manchas de gordura, sabão, óleo e mofo”, diz 

Gláuria Vaz, supervisora de marketing.

A Axalta comercializa a linha econômica 

Nason, com foco em tintas prontas direcio

nadas para repintura automotiva, agrícola e 

de manutenção leve. A empresa pontua que, 

no total, a linha oferece 240 cores de tintas 

prontas em base poliéster, poliuretano, es

malte sintético, laca nitro e epóxi, que apre

sentam variedade e fidelidade de cor, maior 

viscosidade, melhor secagem dos sintéti

cos e alta cobertura na aplicação. “São atri

butos que refletem em uma maior qualidade 

do trabalho, agilidade nos processos e ótimo 

ganho de produtividade”, diz Fabiana Verbi

ckas, líder de desenvolvimento de produtos.

A Brasilux Tintas oferece a seus consu

midores a Brasinil Látex Acrílico Econômi

co e divulga que é a única tinta que pode ser 

produzida no sistema tintométrico Brasi

mix, ampliando a opções de cores aos con

sumidores e facilitando a comercialização 

em pontos de venda, sem a necessidade de 

armazenamento de produto pronto.

“Somente com uma Base Brasinil, o lo

jista conseguirá fazer todas as cores mais 

vendidas no mercado com uma ótima qua

lidade, durabilidade e uma excelente relação 

custo x benefício”, menciona Marcos Pele

grini, do departamento de pesquisa e desen

volvimento e cita que este é um diferencial 

do produto. “No mercado, o sistema tinto

métrico atende apenas as tintas das linhas 

premium e standard. Além disso, a Brasinil é 

uma tinta de fácil aplicação, com baixa inci

dência de respingos, boa cobertura úmida e 

ótima secagem”, diz Marcos e afirma que a 

Brasinil Látex Acrílico Econômico é indicada 

para superfícies internas de alvenaria, rebo

co e concreto, podendo ser aplicada em ma

deiras e gesso previamente preparados.

A Tintas Brazilian oferece ao mercado 

a Tinta Acrílica Econômica Turbo. “Visando 

sempre a satisfação de nossos consumido

res e os pintores profissionais, optamos por 

formular uma tinta dentro da categoria eco

nômica, porém com desempenho de maior 

cobertura com menor números de demãos 

configurando desta forma a denominação 

Tinta Acrílica Econômica Turbo”, esclarece 

Agnaldo Robson da Silva, químico da linha 

imobiliária e destaca que o produto ofere

ce alta cobertura, baixo respigamento, ação 

antimofo e baixo odor, é  destinado para su

perfícies internas de alvenaria, concreto, fi

brocimento, massa corrida e acrílica, estan

do disponível em 20 cores prontas.
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A Tintas Ciacollor comercializa a Eco

nômica Ciallar, Econômica Profissional 

e também a Ciagesso. A empresa afirma 

que as tintas acrílicas foscas são à base de 

água, oferecendo fácil aplicação com bai

xo nível de respingo e um bom acabamen

to. São indicadas para pinturas de superfí

cies de alvenaria em áreas internas e estão 

disponíveis em 20 cores de linha e no siste

ma tintométrico Ciasystem para tingimento 

de cores claras. Já a tinta Ciagesso, a fabri

cante informa que é indicada para pintura 

de paredes em gesso acartonado, corrido, 

sancas e outros, proporcionando alto aca

bamento e cobertura.

“Os produtos se diferenciam de outros 

de mercado especialmente pela alta co

bertura, uma boa oferta de cores prontas 

e também no sistema tintométrico. Além 

disso, atendem as normas técnicas de de

sempenho descritas na NBR 15079, com re

lação a cobertura seca, úmida, rendimento 

e abrasão em lavabilidade”, comenta Cle

verson José Salasar, gestor industrial e P&D.

A AkzoNobel oferece aos seus consu

midores a tinta Coralar Acrílico e a Pare

dex. A empresa divulga que a Coralar Acrí

lico é uma tinta da marca Coral, indicada 

para quem deseja qualidade com economia, 

e que possui propriedades antimofo, rápida 

secagem, proporciona fácil aplicação com 

mínimo respingamento e alto acabamento, 

está disponível em 31 cores prontas e ofere

ce maior cobertura e rendimento de até 90 

m² acabados por lata, um aumento de 28% 

em relação à fórmula anterior modificada 

em 2017.  

Já a Paredex, a empresa informa que é 

um látex acrílico com bom desempenho em 

superfícies internas, ideal para quem bus

ca ótima relação custo x benefício, é fácil 

de aplicar, apresenta rápida secagem, bai

xo respingamento e pinta até 80 m² aca

bados por lata. “Produto da linha econômi

ca da AkzoNobel, o Paredex é um dos mais 

tradicionais do mercado de tintas, colorindo 

o Brasil desde 1932 e está disponível em 14 

cores prontas”, pontua Renato Panzuto, ge

rente de produtos de Tintas Decorativas da 

AkzoNobel para América do Sul

A Futura Tintas oferece a seus consumi

dores a Tinta Acrílica Fosca Cortex e a Tinta 

para Gesso. A empresa pontua que a Tinta 

Acrílica Fosca Cortex tem esse nome em ho

menagem ao início da sua história em 1981, 

quando a empresa se chamava Cortex, pos

sui cobertura seca, entrega uma parede lim

pa e aveludada, oferece ambiente livre de 

cheiro em poucas horas após a aplicação e 

possui boa relação de custo x benefício, com 

rendimento de até 105 m² de parede acabada.

Já sobre a Tinta para Gesso, a Futura 

Tintas pontua que tem dupla função, serve 

como fundo e como acabamento, e pode ser 

aplicada direto sobre gesso e sobre drywall..

A Glasu! comercializa a Glasu! Pintu

ra Essencial e a Glasu! Muda Fácil. Patrícia 

de Moraes Pereira, gerente de marketing de 

produto de tintas decorativas da BASF, afir

ma que a Glasu! Pintura Essencial já vem 

pronta para uso, tem baixo odor, oferece 

acabamento fosco e é uma solução econô

mica para áreas internas. Já a Glasu! Muda 

Fácil é uma tinta com acabamento acrílico 

fosco, com menos respingos, maior prote

ção contra mofo e sem cheiro, atributos que 

a gerente considera como diferenciais na 

categoria de tintas econômicas.

A Grafftex apresenta a Grafftex Tinta 

Acrílica Econômica e pontua que o produto 

oferece acabamento fosco, alta cobertura, 

rendimento, é de fácil aplicação, baixo odor, 

respingamento  e é indicada para pinturas 

de superfícies internas de alvenaria em ge

ral, como blocos de cimento, gesso, massas 

e repinturas internas.

A Hydronorth oferece ao mercado a Tin

ta Acrílica Econômica Pinta Gesso e a Tinta 

Acrílica Econômica Casa Bonita. 

Entre as características dos produtos, a 

empresa pontua que a Tinta Acrílica Econô

mica Casa Bonita é um produto formulado 

especialmente para quem deseja pintar com 

economia sem abrir mão da qualidade, ofe

rece maior cobertura, ação antimofo, está 

disponível em diversas cores em acabamen

to fosco, e é indicada para pintura interna de 

paredes e tetos em geral de reboco, massa 

acrílica, texturas, concreto, fibrocimento e 

superfícies de massa corrida e gesso. 

Já a Tinta Acrílica Econômica Pinta Ges

so é um produto formulado especificamente 

para proteção e embelezamento de superfí

cies internas de gesso em geral, desde liso, 

placa comum ou acartonado – drywall, po

dendo ser aplicada diretamente sobre esses 

substratos com alto poder de penetração e 

aderência agindo como fixador de partícu

las soltas. “É um produto versátil, com óti

ma aderência, pinta e sela ao mesmo tempo, 

além de ser muito fácil retocar”, diz Marcia 

de Marchi, coordenadora comunicação.

O Grupo Iquine apresenta a Diatex – Pin

ta Mais Sistema e a Pintalar – Fosco Avelu

dado. Entre as características dos produtos, 

a Iquine esclarece que a Diatex – Pinta Mais 

Sistema é uma tinta aditivada com antimo

fo, que proporciona boa resistência, rendi

mento, cobertura superior, é de fácil aplica

ção, possui ótimo alastramento e secagem 

rápida. “Oferece um grande diferencial de 

ser a primeira tinta de linha econômica do 

mercado a ser lançada no sistema tintomé

trico, estando disponível em mais de 2.000 

cores”, afirma Ricardo José do Nascimento 

Júnior, consultor técnico do Grupo Iquine.

Já a Pintalar – Fosco Aveludado é uma 

tinta que apresenta boa relação custo x be

nefício por conta da sua qualidade e do ren

dimento superior, e é comercializada em 

acabamento fosco aveludado.

A Tintas Killing comercializa a Bella

casa Tinta Acrílica Econômica e esclarece 

que o produto é indicado para acabamen

to em superfícies internas de reboco, con

creto, massa corrida ou repinturas, possui 

características antimofo, é de fácil aplica

ção, ótima cobertura e alto rendimento, es

tando disponível em acabamento fosco. “O 

produto pode ser aplicado com rolo de lã de 

pelo baixo ou um pincel de cerdas macias”, 

acrescenta o coordenador de vendas, Laér

cio Cortes.

A Luztol divulga a Tinta Acrílica Econô

mica Cerrado e Tinta Acrílica Econômica 

Novo Lar. A empresa afirma que a Tinta Acrí

lica Econômica Cerrado oferece alta quali

dade, possui rendimento com ótima cober

tura, possui performance superior quan

do comparada ao seu segmento, é de fácil 

aplicação, apresenta baixíssimo odor pro

porcionando mais conforto ao profissional 

da pintura e conta com um amplo leque de 

opções de cores. “É perfeita para a pintura 

de paredes, gesso e drywall em ambientes 

internos. Enquanto a Tinta Acrílica Econô

mica Novo Lar oferece é uma tinta prática 

e de aplicação fácil e indicada para renova

ções rápidas de lares, com boa entrega de 

cobertura.

O Maza destaca a Acrílico Extra e a Acrí

lico Profissional. A empresa divulga que 

a Acrílico Extra é uma tinta econômica de 

bom desempenho, boa cobertura, rendi

mento e de secagem rápida, sendo ainda 

resistente a fungos, oferece acabamen

› › tinta econômica ‹ ‹ 
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to fosco aveludado e sem cheiro em até 1 

hora após a aplicação, conforme pesquisa 

realizada com grupo de consumidores. Já a 

Acrílico Profissional é indicada para pintu

ras de superfícies internas de reboco, mas

sa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, 

entre outras, oferece bom desempenho, du

rabilidade, boa aplicação e rendimento. “Te

mos 27 cores nos tons claros com inúmeras 

possiblidades de combinações e embeleza

mento de ambientes”, diz Alessandra Soa

res, do departamento de marketing.

A Qualyvinil Tintas comercializa Acríli

ca Econômica e Klasse Acrílica Econômica e 

afirma que os produtos são de fácil aplicação 

com baixo respingamento, baixo odor, ofere

cem secagem rápida, boa cobertura, bom ren

dimento e possuem propriedades antimofo.

A Tintas Renner by PPG comercializa a 

linha Profissional ACR e destaca a Profis

sional ACR Tinta Acrílica. Entre as carac

terísticas, a empresa pontua que a tinta foi 

desenvolvida para ser uma tinta de catego

ria econômica, não abandonando a qualida

de, sendo capaz de oferecer bom rendimen

to, ótima cobertura e fácil aplicação.

A Resicolor Tintas possui em seu port

fólio a Pinta Mais e a Cobre Bem. A empre

sa pontua que a Pinta Mais é uma tinta com 

alto rendimento, aspecto fosco aveludado, 

com alta cobertura úmida, baixo odor, indica

da para uso interno, possui baixo respingo e 

oferece aplicação sem cheiro, após 3 horas. 

“Segundo pesquisa realizada, 90% dos con

sumidores avaliaram a intensidade do cheiro 

como fraco e praticamente nulo”, diz Rosita 

Luciano, gerente de P&D, e menciona que o 

produto é indicado para aplicação direta no 

gesso ou drywall de ambientes internos sem 

necessidade da utilização de fundo prévio, 

oferecendo alto enchimento e preenchimen

to de poros, alta cobertura, fixando partículas 

e evitando que o pó do gesso se desprenda. 

A gerente também afirma que a Pinta Mais 

tem o grande diferencial de ser um produto 

sem cheiro e exalta que esse atributo é prati

camente um commodities para o segmento 

de tintas premium, mas para linha econômi

ca não é comum no mercado. “Entendemos 

que o ambiente interno é o local onde pode 

haver o maior desconforto em pessoas com 

sensibilidade a cheiro, por ser de menor cir

culação do ar”, diz ela.

Já a Cobre Bem é uma tinta acrílica que 

foi especialmente desenvolvida para aliar 

baixo custo com boa qualidade de revesti

mento, sendo indicada para ambientes in

ternos com características de fácil aplica

ção, com baixo respingo, secagem rápida e 

baixo odor.

A Universo Tintas destaca em seu port

fólio a tinta Unilar Acrílico e o Unilar Acrílico 

Profissional. A empresa pontua que a Uni

lar Acrílico é uma tinta acrílica econômica 

fosca de ótima qualidade para a categoria, 

que possui 30 cores prontas em linha, alta 

cobertura, baixo odor e é indicada para pin

tura de superfícies internas de reboco, mas

sa corrida, texturas, massa acrílica, concre

to aparente, fibrocimento e gesso. “Possui 

rendimento de até 100 m² acabado por lata 

de 18 litros e 20 m² acabado por galão de 3,6 

litros, o que corresponde a um rendimento 

40% superior ao estabelecido pela norma 

para tinta econômica”, esclarece Antonio 

Carlos de Oliveira, gerente de assistência 

técnica. Enquanto a Unilar Acrílico Profis

sional é uma tinta acrílica econômica fos

ca também de ótima qualidade, com anti

mofo, baixo odor, disponível em 10 cores de 

linha e indicada para pintura de superfícies 

internas de reboco, massa corrida, texturas, 

massa acrílica, concreto aparente, fibroci

mento e gesso.



abril_2022 /jornaldopintor28

› › projeto ‹ ‹

› › projeto ‹ ‹

Projeto desenvolvido por empresas capacita mulheres para segmento automotivo
Curso profissionalizante para mulheres em situação de vulnerabilidade em São bernardo do Campo e Guarulhos (SP) forma primeira turma

A primeira turma do Mulheres na Cor, pro

jeto que nasceu do sonho de transformar vi

das por meio da profissionalização para o 

mercado de reparação e repintura automoti

va, já está apta a trabalhar no segmento – que 

ainda tem uma participação feminina mui

to reduzida. As 14 mulheres de comunidades 

de São Bernardo do Campo e Guarulhos (SP) 

contam agora com todas as organizações en

volvidas para auxiliálas na busca por vagas. 

Idealizado pela AkzoNobel e elabora

do em parceria com a Norton SaintGobain 

e o SENAISP, o Mulheres na Cor é um pro

grama de desenvolvimento profissional e de 

retomada da autoestima que foi preparado 

para resgatar mulheres em condição de vul

nerabilidade e com dificuldade de recoloca

ção no mercado de trabalho, criando um am

biente para que se sintam acolhidas, protegi

das e prontas para reconstruírem suas vidas.

O projeto busca despertar e explorar o po

tencial feminino, transformando vidas como 

a da Maria da Guia Silva, 46 anos, que é dia

rista em casas de família e trabalha também 

em um buffet de festas; e de Silvia Ferreira 

de Sousa, 50 anos, que está desempregada 

há dois anos mesmo tendo vasta experiên

cia em metalúrgicas. Participante do Mulhe

res na Cor, Maria cria os netos de nove, sete 

e três anos de idade, dos quais tem a guarda 

provisória. “Eu trabalhei 23 anos em equipe de 

limpeza, dali tirei meu sustento e minha ca

sinha, que ajudei a colocar de pé, carregan

do areia e material”, conta. “Estou super orgu

lhosa em concluir o curso, porque eu achava 

que pintura automotiva era só para homens. 

Quando contaram na ONG que ia ter um cur

so como esse, fiquei surpresa. Se eu carrego 

um milheiro de bloco, um metro de areia, pos

so trabalhar com carro agora também! Pre

guiça não tenho, não!”, completa. Ela diz que 

gostou de tudo no curso, mas se identificou 

especialmente com o aprendizado sobre po

limento. “Já fiz muito polimento de hidromas

sagens e banheiras, agora sei como fazer em 

carros”, explica.

Quem também vive a expectativa de con

seguir um emprego na área automotiva é Sil

via, que trabalhou 27 anos na área de pro

dução em metalúrgicas e vê no curso uma 

chance de mudar de carreira e conseguir 

uma recolocação. “Achei uma oportunida

de maravilhosa. São poucas mulheres nes

se mercado, mas vejo um leque grande de 

possibilidades em um segmento importan

te”, afirma. “O curso como um todo tem um 

certo fascínio, de saber como se faz, os ma

cetes, a parte de ajuste de cor, que aprende

mos tudo na teoria e na prática. Agora quero 

ganhar mais experiência e colocar todo esse 

conhecimento em ação”, conclui.

Da ideia à prática – Ozinei Manzano, ge

rente de Vendas Brasil da AkzoNobel, conta 

que os colaboradores da companhia foram 

desafiados em fóruns internos a pensar em 

programas de inclusão de mulheres no time 

de vendas no país. “Nas discussões, vimos que 

a inserção feminina no segmento de pintura 

como um todo é ainda muito discreta. De uma 

experiência anterior de treinamento em uma 

rede de lojas de tintas no interior de São Pau

lo, na qual auxiliares de limpeza se tornaram 

coloristas e profissionais altamente capaci

tadas, surgiu a ideia de replicar a experiência, 

acolhida pelo time de repintura automotiva 

da AkzoNobel, que aprimorou o projeto com 

ideias como o acompanhamento psicológico 

e mentorias durante o período de treinamen

to, que também ganhou parceiros importan

tes fora da empresa, inclusive para auxiliar na 

recolocação das participantes”, explica.

Hoje, além da AkzoNobel, Norton Saint 

Gobain e SENAISP, o Mulheres na Cor conta 

com os parceiros Bela Tintas, Instituto Loca

liza, Liberty Seguros, Sigma Transportes e Sin

direpa, Sindicato da Indústria de Reparação de 

Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo.

O projetopiloto teve a parceria das Or

ganizações NãoGovernamentais (ONGs) Al

deias Infantis SOS, em São Bernardo do Cam

po (SP), e Hamburgada do Bem, de Guarulhos 

(SP), para fazer a seleção e relacionamen

to com as candidatas. As ONGs priorizaram 

mulheres acima de 30 anos, com escolarida

de mínima de 4º ano do ensino fundamental, 

em condições de vulnerabilidade, sem renda 

fixa e com muita vontade de aprender.

A capacitação técnica foi promovida pela 

instituição de educação profissional SENAI 

SP e pelas empresas da cadeia automotiva 

reconhecidas no segmento. Um programa de 

mais de 300 horas de muito aprendizado teó

rico e prático foi pensado especialmente para 

essa iniciativa, abrangendo soft skills e com

portamento, preparação e repintura automo

tiva, polimento, colorimetria e ferramentas.

O projeto também proporcionou expe

riências únicas para essas mulheres, como 

assistir uma corrida de Stock Car no Autó

dromo de Interlagos e, mais que isso, fazer a 

repintura de um carro da competição, o #12 

do piloto Lucas Foresti, da KTF Sports.
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Mulheres recebem treinamento em repintura automotiva

Toda Mulher é um Destaque! é a voz e a força das mulheres
o prêmio representa a união da classe e a sororidade (mulheres ajudando e apoiando mulheres), é um 
projeto independente, sem vínculos com outras iniciativas, e aberto para todas as mulheres do brasil que 
compartilham do mesmo objetivo de valorizar a presença feminina nos setores da pintura e da construção

O prêmio TODA MULHER É UM DESTA

QUE! teve sua primeira edição em julho de 

2021 e, com menos de um ano, já é um enor

me sucesso na questão da valorização das 

mulheres e no trabalho como pintoras profis

sionais. Esse projeto foi criado por três mulhe

res com profissões e idades diferentes, e atua 

de forma totalmente independente, e voltado 

para todas as mulheres do Brasil. 

Nessa iniciativa, as idealizadoras Valé

ria Martinez, Josi Piovesan e Claudinha Peres 

foram movidas por um ideal maior e em co

mum: unir, valorizar e dar voz para toda a clas

se de pintoras e da construção civil. É impor

tante ressaltar que qualquer profissional pode 

se inscrever neste prêmio e ganha a pintora 

que mais se destaca no mês de acordo com 

sua história de vida e superação, profissiona

lismo e disposição em ajudar outras pessoas. 

“A nossa motivação com esse prêmio é di

vulgar e premiar mulheres na construção ci

vil e sentimos que elas estão a cada dia mos

trando ao mundo a profissão e a beleza de ser 

mulher”, observa Valéria Martinez, comercial/

influencer, ao revelar que oito pintoras foram 

premiadas até o momento (informação de 

março 2022) e seu sentimento de pertencer a 

este projeto é de gratidão, amor e felicidade. 

Josi Piovesan, produtora de conteúdos, 

informa que o prêmio tem conquistado uma 

evolução significativa: “temos alcançado mu

lheres de todo o Brasil e, através do projeto, 

elas ganharam mais ânimo para seguir com 

a profissão”, destaca Josi ao reforçar a impor

tância imensurável deste prêmio, pois repre

senta a união de forças das idealizadoras, jun

tamente com os parceiros, e o acolhimento 

das profissionais, tudo feito com propósito de 

valorizar, incentivar e empoderar a classe de 

pintoras. “Sinto muita gratidão e responsabi

lidade por fazer parte desta iniciativa”, diz Josi. 

O mesmo sentimento de gratidão por per

tencer ao projeto que faz com que as mulhe

res da área da construção civil sejam reco

nhecidas nacionalmente é compartilhado por 

Claudia Peres de Lima, a Claudinha, que é pin

tora profissional há 6 anos e destaca: “evoluí

mos a cada dia com cada história contada pe

las pintoras”.  A ideia para esse ano é buscar 

mais patrocinadores para poder premiar e tra

zer mais mulheres brasileiras. 

Atualmente, o prêmio conta com o apoio 

do Jornal do Pintor na divulgação do prêmio à 

ganhadora, e do MBPM. E tem 9 patrocinado

res: WBRWAGNER, WBRCORDLESS, Condor, 

Galo, Brasilux, Coral, Hotel IBIS Tatuapé, Ro

con Tintas e Epex. 

As idealizadoras do projeto: Valéria Martinez, Josi 
Piovesan e Claudinha Peres
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Por Rafael Ferreira, gerente comercial 

da Montana Química Ltda.

Sabe aquela história do cardiologista 

fumante que aconselha o paciente a não 

fumar? Ou do personal trainer gordinho? Ou 

do instrutor de alpinismo com medo de al

tura? É claro que essas situações, por si só, 

não significam que determinado profissio

nal seja incompetente. Mas…, elas não dei

xam de criar um questionamento na gente 

no sentido de que é preciso ser o exemplo 

daquilo que se faz. Quando analisamos es

ses casos, logo vem à nossa mente aque

le famoso ditado popular: “Casa de ferreiro, 

espeto de pau.”

No setor de tintas, esse ditado não tem 

vez. Imagine um cliente entrando em uma 

loja de tintas, na expectativa de encontrar 

a cor perfeita para o seu lar, quando, de re

pente… vê um ambiente sem graça, só com 

tinta branca ou cinza. Ou, pior ainda, com 

paredes sujas, descascando ou com mofo.

Se o lojista não cuida de sua própria loja, 

como vai mostrar sua autoridade no conhe

cimento de tintas? Ao não dar atenção ao 

ambiente, o lojista destrói os sonhos de seu 

cliente e, na ponta do lápis, perde dinheiro.

Mais do que dar o exemplo, o lojista pode 

transformar o seu próprio ambiente de ven

das em um verdadeiro portfólio para seus 

clientes, sejam eles consumidores ou pro

fissionais do setor. A fachada, as paredes in

ternas, os ambientes demonstrativos, todos 

eles são locais para exibir lançamentos de 

cores, efeitos especiais, acabamentos com 

maior valor agregado.

Uma dica extra: ao colorir sua loja, sua 

chance de conquistar o consumidor com 

poder de compra é maior. As mulheres en

xergam mais cores que os homens; e, se

gundo uma pesquisa da agência J. Walter 

Thompson, as mulheres são responsáveis 

pelas decisões de compra em 61% dos la

res, em 34% a decisão é conjunta e em ape

nas 3% ela é tomada apenas pelo homem.

Use o ambiente de sua loja para “vender” 

a tinta de suas gôndolas. O melhor catálo

go do lojista de tintas não está nos portfólios 

impressos ou nas telas dos computadores, 

mas sim nas paredes de sua loja. 

qual é o melhor catálogo de tintas?
A resposta a essa pergunta não está nos materiais impressos ou na tela do computador, 
mas nas paredes da sua loja
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Toda Mulher é um Destaque!
incentivar a profissionalização da pintora imobiliária no brasil é um dos objetivos dessa premiação 
que acontece mensalmente. Conheça as vencedoras!

Nesse mês a premiação do TODA MU

LHER É UM DESTAQUE! revela duas vence

doras, ou seja, a vencedora do mês de feve

reiro e a vencedora do mês de março. A ven

cedora de fevereiro é Sueli Pessoa, de São 

Paulo/SP, arquiteta formada e pintora pro

fissional há 43 anos, especializada em pin

tura artística e imobiliária. Ela lembra que 

o primeiro contato com pintura foi aos 14 

anos de idade quando o pai trouxe um pri

mo, que era pintor, para morar na capital 

paulista. “Na casa onde eu morava as pa

redes eram em massa fina, e esse primo 

veio passar massa corrida e pintar a casa 

e eu o ajudei aprendendo a passar a mas

sa em algumas paredes. Logo em seguida, 

ele me mostrou a parte de gesso e eu me 

encantei, vendia pipas para comprar gesso 

e eu mesma modelava e pintava os gessos 

com a sobra de tinta da pintura dos nossos 

quartos”, conta Sueli que depois colocou de 

vez a mão na tinta e passou a fazer pintura 

artística para os amigos até fazer clientes 

pelo caminho.

Sueli revela que sempre gostou de es

tudar e se formou em Arquitetura, onde co

nheceu a história da pintura e das artes, 

como egípcias, gregas e romanas, e dessa 

paixão também começou a fazer pintura 

cenário, como de peças infantis. Nos anos 

80, com 20 e poucos anos de idade, já fazia 

muitas pinturas de imóveis e dava aulas na 

OPA – Organização Paulista de Arte, onde 

teve oportunidade de apresentar cursos e 

prestar serviços de arquitetura e decoração.

Para Sueli, a pintura é a consagração 

do seu trabalho e, junto com a conquista 

do prêmio, ela tenta descrever: “meu amor 

pela arte, independentemente de ser a pin

tura, o mosaico que eu também adoro, a 

escultura ou a arquitetura, nunca fiz pelas 

premiações ou dinheiro, e sim, pelo meu au

topreenchimento pessoal. Meu foco sem

pre foi a arte em todos os seus segmentos 

e tempos. Ela me encanta, me preenche, e 

o meu sentimento de ganhar esse prêmio 

é no sentido de preencher a valorização da 

mulher, algo que não acontecia no passa

do”, revela Sueli que, emocionada, acres

centa: “na noite em que as organizadoras 

do TODA MULHER É UM DESTAQUE me li

garam, tinha acabado a luz em casa, então 

estava no escuro, todos em casa quietos, e 

na hora ali não me caiu a ficha direito. Mas 

quando desliguei foi uma celebração e até 

chorei. As coisas que acontecem na nossa 

vida são 100% nós, e esse prêmio me en

cantou muito porque tenho consciência da 

importância dele em consagrar os nossos 

valores como mulheres e isso me faz des

pertar um novo olhar para a mulher”, finali

za a pintora e arquiteta.

A outra Mulher Destaque é Christiane 

Fernandes, da cidade de Curitiba/PR, pinto

ra profissional há 9 anos. Ela conta que tudo 

começou em 2013 quando seu esposo tra

balhava em um prédio junto com um amigo, 

mas precisavam de alguém que os ajudas

se na limpeza. “Como eu estava de férias do 

consultório onde eu trabalhava como au

xiliar de dentista, ele me pediu ajuda e eu, 

sem pensar duas vezes, fui ajudar. Mal sabia 

que ali começava um novo ciclo em minha 

vida!”, revela Christiane ao mencionar que 

hoje, em 2022, tem amor à profissão e orgu

lho em ser uma pintora profissional.

Para ela, a pintura significa vida e reno

vação. “Nós, pintores, renovamos e damos 

vida a ambientes tristes, apagados. Pintar 

é arte! A importância desse prêmio não só 

levanta meu ego como pintora profissional, 

mas também como mulher, e é o reconhe

cimento de todo um esforço, uma carreira 

que tenho orgulho em seguir e executar, e 

esse prêmio é o símbolo que vou carregar 

em toda minha vida e não é só meu, mas 

sim de Deus que me proporcionou o dom de 

dar a vida aos ambientes de cada cliente”, 

assinala a pintora.

 

Sobre esse prêmio

O prêmio TODA MULHER É UM DESTA

QUE! tem o objetivo de incentivar outras 

mulheres a investirem em sua profissão, 

seja ela qual for e, também, de valorizar a 

profissionalização do pintor e da pintora 

imobiliários no Brasil. A premiação aconte

ce mensalmente com o intuito de homena

gear e divulgar histórias de pintoras de todo 

o Brasil. Uma equipe de profissionais lidera

da por Claudinha Peres, Josi Piovesan e Va

léria Martinez, que são as três idealizadoras 

do projeto, elege a ganhadora do mês que 

mais se destaca de acordo com sua histó

ria de vida e superação, participação ativa 

com profissionalismo e disposição em aju

dar outras pessoas. 

Atualmente, o prêmio conta com o apoio 

do Jornal do Pintor na divulgação do prêmio 

à ganhadora, e do MBPM. E tem 9 patrocina

dores: WBRWAGNER, WBRCORDLESS, Con

dor, Galo, Brasilux, Coral, Hotel IBIS Tatuapé, 

Rocon Tintas e Epex.
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A vencedora do Mulher Destaque de março, 
a pintora Christiane Fernandes

A vencedora do Mulher Destaque de fevereiro, 
a ar   quiteta e pintora Sueli Pessoa, na foto com 
a diretora executiva do Jornal do Pintor, 
Francely Morrell
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Um ano se inicia trazendo muitas expectativas
Por Ivan Burigo, pintor profissional e 

apresentador do Papo de Pintor

Olá, meus amigos da tinta, aqui estamos 

para contar um pouquinho da nossa história 

e trajetória deste programa que é um marco 

nas redes sociais, na vida dos pintores e de to

dos que fazem parte da cadeia da tinta.

Tudo começou de maneira informal e des  

pretensiosa. Em meados de fevereiro e mar

ço de 2017, exatamente quando o Facebook 

abriu a função live em sua plataforma, vibrei 

com essa novidade e logo fui fazer uma live a 

fim de me comunicar com os demais pintores 

espalhados por esse Brasil e o mundo. Lem

brome como se fosse hoje, foi um domingo 

à tarde quando entrei em meu quarto onde 

guardo minhas ferramentas de pintura e mi

nha pequena coleção de pincéis, que na época 

estava iniciando. Então coloquei o celular pre

so em um cabo de vassoura fixo com uma fita 

crepe e estava montado o cenário para bater 

um papo de pintor. Fiz duas lives uma em cada 

domingo na parte da tarde, onde pude con

versar sobre vários assuntos relacionados ao 

nosso mundo da pintura, sobre ferramentas, 

tintas, e como éramos carentes de ferramen

tas profissionais para nosso trabalho. 

Realmente não sabia que ali estava se 

criando um programa focado no relaciona

mento e desenvolvimento profissional. O do

mingo passou e mais uma semana se iniciou, 

fazia muito sol aqui na cidade de Itajaí (SC), e 

decidi que no domingo seguinte não faria a 

live com os pintores e iria curtir o final do ve

rão. Foi quando peguei meu celular e vi várias 

mensagens no WhatsApp perguntando se eu 

já iria começar a live. Nem acreditei no que 

estava acontecendo, aquelas mensagens 

não saíam da minha cabeça e à noite deitado 

na cama senti algo divino falando ao meu co

ração: Ivan você tem um público, eles preci

sam de você! Você vai deixálos sedentos de 

informação ou vai dar continuidade nessas 

lives que estão te fazendo tão bem?

Foi ali que senti uma responsabilidade 

muito grande sobre meus ombros, vi que Deus 

havia me entregue uma missão. Naquela noi

te eu não dormi e meu coração e minha men

te transbordaram de ideias e tudo ficou mui

to claro. Na manhã seguinte comecei a colo

car em prática tudo aquilo que havia recebido 

como inspiração e de lá pra cá não parei mais, 

e isso já se passaram 5 anos, ou seja, 260 lives 

com a participação de centenas de profissio

nais de vários lugares do Brasil e do mundo.

O Papo de Pintor não só foi o primei

ro programa em formato de live no Face

book, como foi o primeiro em vários quesi

tos, como, por exemplo, o primeiro programa 

a entrevistar um pintor internacional, o pri

meiro programa a ser feito ao vivo e presen

cial no topo da torre Eiffel em Paris, onde tive 

o privilégio de fazer um tour pela Europa, a 

convite de uma empresa apoiadora do Papo 

de Pintor. Nesta viagem à França, tive a opor

tunidade de visitar a maior Feira da constru

ção civil do mundo, a BATMAT, na cidade de 

Paris. O Papo de Pintor também foi convida

do a conhecer a fábrica da Mirka na Finlândia 

e tudo isso contribuiu para o nosso trabalho.

E para finalizar, encerro este depoimen

to muito feliz porque foi através do Papo de 

Pintor que estou aqui escrevendo no maior 

jornal de pintura do mundo. Parabéns Papo 

de Pintor pelos 5 anos!!

Instagram: @papodepintoroficial

WhatsApp: (47) 996572909
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› › expansão ‹ ‹

Maza expande seus negócios com alto investimento em seu parque fabril 
projetando aumento de 50% na produção e cerca de 100 novos empregos

A busca por novos horizontes e aumento de participação no mercado, motivou a empresa a investir forte na área comercial e em seu 
parque fabril, tanto na fábrica de matérias-primas quanto na de tintas. A Maza também passa a atuar no segmento de produtos de 
limpeza com o mesmo objetivo de ser o melhor fabricante e levar sempre excelência em produtos e logística

A Maza está abrindo novas áreas de atuação. Dos últi

mos dois anos para cá, a empresa tem investido na área co

mercial e agora passa a atender 100% do território brasileiro, 

além de expandir para outros países como o Paraguai, Uru

guai e Bolívia, em busca de ampliar seus limites de atuação. 

Para acompanhar esse crescimento, nos últimos 18 meses 

a fabricante contratou em torno de 30 novos representantes 

e está investindo cerca de R$ 20 milhões na planta de tintas 

e R$ 30 milhões na de insumos, o que representa aumento 

de 50% na capacidade produtiva de seu parque fabril. Com 

essa significativa expansão, a empresa, que hoje emprega 

cerca de 500 colaboradores nas duas plantas, poderá gerar 

mais 100 novos empregos.

  “O que tem impulsionado esse avanço da empresa é a 

nossa constante busca por novos horizontes. Lembrando 

sempre que a Maza tem no seu DNA o maior portfólio do mer

cado. Nós trabalhamos para desenvolver novas soluções para 

oferecer ao segmento uma cesta de produtos e de soluções 

alinhada com a expectativa do varejo, seja nas lojas de tintas 

como nas de materiais de construção; então é isso, apostar 

em pessoas e trazer novos representantes comerciais e pro

dutos ao mercado. Essa combinação certamente irá resultar 

em ganho na participação de mercado”, analisa Anderson M. 

Maziero, diretor e engenheiro químico da Maza.

Segundo ele, a expectativa é continuar com as taxas de 

crescimento, ano após anos. “Dosamos o crescimento con

forme as nossas capacidades fabril, logística e financeira, en

tão, queremos dar sequência a essas taxas de crescimento 

médias que nós temos, entre 15 e 20%”, pontua Maziero ao 

mencionar que o compromisso da Maza com seus parceiros 

e clientes é sempre o de levar as melhores opções. “Não pre

cisamos ser o maior, e sim, ser o melhor e levar a excelência, 

ou seja, nós fazermos sempre os melhores produtos e estar

mos cada dia mais competitivos”, reforça o diretor ao enten

der que uma empresa tem que trabalhar todos os campos. “É 

isso que fazemos para sermos a melhor empresa nas áreas 

de logística, nos produtos, em preços e oportunidades de ne

gócios. Apostamos na simplicidade de levar sempre aos par

ceiros o que nós temos de melhor!”, ressalta. 

Neste ano de 2022, a Maza está investindo no parque fa

bril, tanto na fábrica de matériasprimas, quanto na de tintas. 

Durante a pandemia, a empresa enxergou uma oportunida

de de desenvolver álcool em gel e adequou a planta e pro

dutos às normas da Anvisa e demais para atuar no segmento 

de produtos de limpeza. “É um segmento competitivo, mas a 

gente sabe que trabalhando e com dedicação faremos des

sa nossa linha de produtos de limpeza uma história de su

cesso como fizemos com tintas”, afirma o diretor ao revelar 

que o ano de 2022 será marcado pelo desenvolvimento dessa 

nova linha de produtos de limpeza e um investimento altíssi

mo nas plantas da Maza. 

Na visão de Maziero, diante de mercados altamente com

petitivos e dinâmicos, a empresa precisa fazer “algo a mais” 

que os concorrentes e, para ele, neste contexto o elemento 

transformador do mundo é o ser humano.  “Fazer algo mais 

é encontrar pessoas que sejam capazes de fazer esse algo a 

mais, de serem mais intensas, criativas, disciplinadas e moti

vadas a querer deixar para o mundo o algo a mais. Então, esse 

espírito você tem que encontrar nas pessoas, e é isso que fa

zemos no trabalho da nossa liderança. A função de um líder 

que toca o negócio e empreende num país com tantas adver

sidades, é encontrar pessoas que sonhem como você, vibrem 

na mesma sintonia e que queira chegar além do seu limite. 

Então, gostaria de deixar sempre essa mensagem: de que uma 

empresa são as pessoas que fazem e elas têm que estar moti

vadas para buscar algo a mais,”, conclui o empresário.Anderson M. Maziero, diretor e engenheiro químico da Maza
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Minério de Ferro foi eleita a cor do 
mês de março da Sherwin-Williams
Com tom de carvão aterrado, é ideal para criar ambientes elegantes

A SherwinWilliams elegeu Minério de 

Ferro SW 7069, como a cor do mês de mar

ço. De tom carvão aterrado, com ares de 

opulência teatral, foi escolhida pela equi

pe de Color Marketing & Services de Cores 

da empresa. Na decoração, essa cor traz 

consigo uma tonalidade neutra e moderna, 

ideal para criar ambientes elegantes e que 

nunca passarão despercebidos.

Minério de Ferro SW 7069 pode ser usa

do com outros tons neutros como Alabas

ter SW 7008, compondo uma paleta onde 

conforto é essencial. E, para aumentar ain

da mais as possibilidades e elevar o nível do 

projeto, elementos texturizados, linhas ho

rizontais repousantes e superfícies macias 

farão toda a diferença.

Outra ideia é adicionar a esta combina

ção cores naturais como Cinza Intelectual SW 

7045, formando uma combinação harmonio

sa de contrastes interessantes entre essas 

nuan ces. Dar atenção à iluminação, usar mó

veis e pisos de madeira e elementos como ta

petes vão ajudar a controlar a temperatura e 

a profundidade. E, para complementar é sem

pre bom lembrar que trazer a natureza para 

perto, em projetos de decoração, continua 

sendo muito importante em 2022.

“O uso da cor no design de interiores está 

mudando e o Minério de Ferro SW 7069 traz 

um tom moderno e marcante. É uma exce

lente ideia para trazer um toque de sofisti

cação à decoração”, explica Patrícia Fecci, 

gerente de marketing para serviços de Cor & 

Design das tintas SherwinWilliams.

› › cores ‹ ‹

qualidade das tintas: Por que isso interessa ao pintor?

Por Douglas de Assis, administrador da 

ABRAPP (Associação Brasileira dos Pinto

res Profissionais) e coordenador do MBPM 

– Movimento Brasil por um Pintor Melhor; 

e Luiz Cornacchioni, presidenteexecutivo 

da ABRAFATI – Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Tintas

Os pintores profissionais sabem, me

lhor do que ninguém, todas as vantagens 

de usar uma tinta de boa qualidade: pou

par tempo de trabalho e material, obter re

sultados melhores e deixar os seus clien

tes satisfeitos.

Por isso, desde a sua criação, o PSQ 

(Programa Setorial da Qualidade das Tin

tas Imobiliárias) contou com o apoio des

ses profissionais. Afinal, o programa forne

ce argumentos bem fortes para os pintores 

explicarem, a quem os contrata, os moti

vos para usar uma determinada marca, e 

não outra.

Por exemplo, todo cliente quer obter o 

rendimento esperado com a tinta – aque

le que está especificado nas normas téc

nicas e que deve constar na embalagem. 

Quer também evitar problemas com a du

rabilidade, a resistência à limpeza, a co

bertura etc. E as avaliações periódicas fei

tas pelo PSQ são uma garantia de que as 

marcas consideradas qualificadas cum

prem o que prometem! 

Sabemos que os clientes desconfia

dos são muitos. Ao indicar ou até mesmo 

chegar ao local da pintura com uma tinta, 

quantas vezes você já ouviu a pergunta se 

essa marca é realmente boa? Esses clien

tes podem ser convencidos sobre a sua 

recomendação com uma consulta ao site 

www.tintadequalidade.com.br, onde es

tão listadas as marcas que foram avalia

das e consideradas conformes. Tendo mais 

informação e conhecimento, seus clien

tes vão perceber que comprar essas mar

cas é uma escolha segura. A variedade de 

opções é bastante grande: apenas no que 

se refere às tintas látex, são cerca de 250 

marcas qualificadas, entre as Econômicas, 

Standard, Premium, Super Premium e Es

pecialidades.

Outro importante benefício trazido pe 

lo PSQ para os pintores – e também para o 

mercado em geral – é o estímulo muito for

te que esse programa traz para a inovação 

e o lançamento de produtos cada vez me

lhores. Em um ambiente com regras cla

ras e com informação confiável para todos 

os envolvidos com as tintas, as empresas 

do setor se sentiram seguras para investir 

cada vez mais no desenvolvimento de pro

dutos de alta qualidade e com caracterís

ticas diferenciadas. 

Uma consequência adicional do PSQ 

foi que, com o mercado mais ordenado, os 

fabricantes se sentiram ainda mais moti

vados a dedicar recursos para a promoção 

e divulgação das suas tintas. Isso certa

mente incentiva o consumidor a embele

zar, decorar, renovar e proteger seu imó

vel – o que tem impacto direto na demanda 

dos serviços dos pintores.

Por tudo isso, assim como os pintores 

são importantes aliados do PSQ, o PSQ deve 

ser visto como aliado dos pintores!

› › artigo ‹ ‹
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HORA DE FAzER O CARRO BRILHAR 
E MANTER A BELEzA DA PINTURA
o polimento deixa a pintura do carro mais brilhante e, muitas vezes, ainda ajuda a proteger a lataria 
contra manchas e riscos. e a categoria segue impulsionada pelos novos hábitos dos consumidores 
que passaram a cuidar ainda mais da estética e limpeza dos seus carros

Além dos produtos usados no proces

so de acabamento da repintura automoti

va, há diversos itens dedicados à chamada 

“estética automotiva”, para os cuidados do 

dia a dia, justamente onde estão inseridos 

os polidores automotivos que são formula

dos para preencher pequenos arranhões e 

dar brilho ao veículo, ajudando a reduzir os 

custos de reparo e retoque de superfícies. 

“A utilização de polidores automotivos dei

xou de ser apenas para deixar o carro mais 

bonito, o cuidado estético protege a lataria 

e a pintura do veículo contra manchas e ris

cos, aspectos que valorizam o automóvel”, 

considera Juarez Munhoz, diretor de vendas 

da Skylack.

O polimento também é o grande prota

gonista em deixar a pintura do veículo com 

mais brilho. Nesse requisito, segundo Ricar

do Vettorazzi, gerente técnico do laborató

rio de Repintura Automotiva da PPG, o se

gredo para o brilho perfeito tem início com 

o diagnóstico da pintura, em seguida, passa 

pela remoção de contaminantes no verniz 

com o lixamento adequado, e depois segue 

com a execução de uma técnica que garanta 

a utilização correta dos produtos em combi

nação com os equipamentos adequados. 

Na parte de formulação, Vettorazzi ob

serva que os polidores evoluíram para com

ponentes que melhoram sensivelmente a 

performance e qualidade final dos traba

lhos, com novas matériasprimas, abrasi

vos e emulsões mais eficientes. “Com estas 

melhorias, os polidores atuais exigem me

nos esforço do usuário para conseguir um 

resultado ainda melhor, comparado com as 

versões antigas. Além disso, existem for

mulações mais amigáveis ao usuário e ao 

ambiente de trabalho”, destaca. 

› › polidores automotivos ‹ ‹ 

Por Gabriela lozasso
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› › polidores automotivos ‹ ‹ 

Novos hábitos dos consumidores 

Nos últimos dois anos, o consumo e a 

procura por produtos da categoria aumen

tou com a questão da pandemia que, após o 

período inicial, em que todo mercado sentiu 

os impactos em vendas, registrou recupera

ção tanto do volume de vendas de produtos, 

como também de crescimento na reven

da de veículos usados. “Os cuidados para a 

valorização dos usados certamente movi

mentou esse mercado de polidores”, lem

bra Sandro Lemos, gerente de segmento de 

mercado da AkzoNobel, ao constatar que o 

segmento de polidores continua crescendo. 

Com base nesse contexto, Leonardo Marto

ni, coordenador de Produtos Associados da 

SherwinWilliams Automotive Finishes, re

força o fato de a pandemia ter afetado o se

tor automotivo causando escassez de com

ponentes e mão de obra nas montadoras, 

gerando uma elevação nos preços dos au

tomóveis. “Esses fatores, de alguma forma, 

afetaram positivamente o mercado de poli

mento automotivo, já que muitas pessoas 

postergaram a compra de novos veículos 

e mantiveram o veículo atual, passando a 

cuidar mais do automóvel com polimentos 

e higienização”, comenta Martoni ao acres

centar: “não vemos a curto prazo a redução 

de preços dos automóveis, com isso, o pre

ço alto continuará influenciando o cuidado 

do veículo usado, seja através de polimen

to ou higienização para mantêlo sempre 

valorizado”. Munhoz também pontua que a 

falta de componentes eletrônicos nas mon

tadoras e a alta dos preços do automóvel, 

tem impulsionado o segmento de embele

zamento automotivo. “Para manter o carro 

sempre bonito e protegido, o consumidor 

tem buscado cada vez mais as oficinas es

pecializadas neste serviço”, reforça o exe

cutivo da Skylack. 

A mudança de hábito dos consumidores 

em relação a maior exigência na qualidade 

e perfeição dos trabalhos de estética auto

motiva, resultando no aumento da procura 

por esse tipo de produto, também é cons

tatada por Israel Ghedin, químico formula

dor da Linha Automotiva Repintura da Tin

tas Farben, e ele concorda que, nesse mo

mento, o mercado não está muito favorável 

para troca por carros novos e os proprietá

rios estão buscando revitalizar a pintura do 

seu veículo, aumentando a necessidade de 

polimento dos carros.

Em uma análise mais ampla e como se 

fosse uma linha do tempo, o consultor téc

nico da Maxi Rubber, Mauricio Varjão da 

Costa, revela que o segmento passou por 

algumas fases. “Logo no início da pandemia, 

a preocupação mais comum era referente 

à higienização e limpeza dos veículos, re

fletindo a crescente deste serviço. Seguin

do com este mesmo pensamento, a popu

lação de forma geral passou a utilizar o seu 

veículo para se locomover, evitando assim 

contato com outras pessoas. Como conse

quência, passou a cuidar mais da estética e 

limpeza dos seus carros, buscando locais 

especializados neste tipo de serviço”, des

creve Costa ao fazer uma segunda análise, 

desta vez, referente à recolocação profis

sional: “o mercado de polimento foi a porta 

de entrada para algumas pessoas. Diversas 

marcas ampliaram suas linhas de produtos 

para polimento, fornecendo diversos tipos 

de treinamentos ao setor, e muitas pessoas 

estão procurando as escolas técnicas para 

este tipo de especialização e, principalmen

te os profissionais da área, estão buscando 

melhorar a sua qualificação”, constata o 

consultor da Maxi Rubber.

Em vista deste cenário, para o geren

te técnico Unidade Revenda da Anjo, Filipe 

Freitas Zuchinali, a fase da pandemia trouxe 

muitas oportunidades para quem pensava 

em iniciar seu próprio negócio no segmento 

de embelezamento automotivo, que foi ala

vancado pela introdução de novas tecnolo

gias e conceitos de polimento. “O polimento 

automotivo se dividiu em duas linhas: uma 

continua com o polimento feito na oficina 

para entrega do carro após a reparação, e 

o outro segmento no diferencial de aten

dimento aos clientes apaixonados por car

ro e extremamente detalhistas em relação 

ao cuidado e estética do seu carro. O cená

rio atual ainda possui muitas oportunidades 

para quem quer realmente se especializar”, 

salienta Zuchinali.

Ao considerar a alta do segmento de po

lidores com o advento da Covid e o aumento 

da procura por carros usados, Sandro de Oli

veira, chefe de marketing WEG Tintas, res

salta que “a manutenção dos mesmos se 

faz necessária e os polidores são altamente 

utilizados para o conserto, pois são muitos 

os casos de sua utilização, como em pintu

ras manchadas, queimadas de sol, riscos de 

pouca profundidade, manchas provocadas 

por árvores e pássaros, ou peças que foram 

repintadas e perderam o brilho”. 

Luis Felipe Tosini Penteado, gerente na

cional de vendas da Pérola, nota que hoje 

existe uma grande diversidade de marcas e 

opções no mercado, mas, em sua opinião, o 

polidor tradicional e “raiz” é o que ainda traz 

os melhores resultados. Alessandra Soa

res, do departamento de marketing da Tintas 

Maza, reforça que no período em que as pes

soas ficaram mais em casa fez com que qui

sessem cuidar melhor de seus bens. “Além 

das casas receberem pequenas reformas e 

novas pinturas, os carros e motos recebe

ram reparos e muitos cuidados com a pintu

ra”, lembra Alessandra. Leonardo Maruzi, do 

departamento técnico da Brasilux, compar

tilha da mesma visão e acredita que o cená

rio atual continua muito positivo e de cres

cimento ao mercado de polidores automo

tivos. Giovane Confortin, gerente comercial 

RHAI, também concorda que o mercado se

gue em forte crescimento, curioso por novos 

produtos, técnicas e processos. 

Nessa matéria o leitor confere algumas 

linhas de polimento disponível no mercado 

nacional. Boa leitura!

A linha de produtos Wanda possui duas 

massas para polimento, indicadas tanto 

para rejuvenescimento da pintura original, 

quanto para o polimento de repinturas re

cémaplicadas. Sandro Lemos, gerente de 

segmento de mercado da AkzoNobel, in

forma que a Massa de Polir Base Água tem 

consistência leve, menor empaste na boina 

(carneira), sendo isenta de silicones. Ela re

move riscos de lixa sem danificar o acaba

mento, é fácil para aplicar, com ótimo espa

lhamento, e não embaça na aplicação. Le

mos também cita a Massa de polir nº 2 que 

conta com tecnologia tradicional, maior 

abrasividade e alto poder de corte.

A Anjo Tintas possui em seu portfólio 

uma linha de polidores base água e solvente, 

e destaca a linha base água que é composta 

por um kit de 3 produtos: Massa de Polir N°2, 

Polidor e Lustrador 2 em 1 e o Auto Brilho.

“O sistema de polimento base água (da 

Anjo) traz a opção do uso de poucos pro

dutos para se realizar o trabalho, ou seja, 

com apenas três produtos o funileiro con

segue realizar um trabalho de qualidade, 

não sendo necessário o uso de um produ

to para cada etapa”, afirma o gerente técni

co Unidade Revenda, Filipe Freitas Zuchina

li. Segundo ele, a linha base água se destaca 

pela praticidade que o sistema 2 em 1 do Po

lidor e Lustrador traz: “seu uso é diferencia

do através das boinas de polimento, usando 

uma boina mais agressiva para polimento e 

uma mais macia para polimento. Tratase 

de uma linha de produto que oferece qua

lidade e desempenho com ótimo resultado 

de brilho”, reforça.

A Brasilux possui uma linha completa 

de polidores automotivos e destaca o Líqui
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do Polidor Extra, Cera Líquida Lustradora e 

o Master Brilho Cristalizador. Leonardo Ma

ruzi, Departamento técnico da Brasilux, ex

plica que o Líquido Polidor Extra possui um 

corte mais suave para polimentos, é menos 

agressivo para retirar pequenos detalhes na 

superfície como marcas de água, pequenos 

riscos e impurezas da pintura.

Quanto a Cera Líquida Lustradora, se

gundo a empresa, é indicada para refino e 

lustre da pintura, e também auxilia na remo

ção de hologramas do processo de polimen

to proporcionando um ótimo brilho à pintura.

Já sobre Master Brilho Cristalizador, Ma

ruzi diz que proporciona maior intensidade 

no brilho e, além de ser de fácil aplicação, 

impermeabiliza a superfície evitando acú

mulo de impurezas.

A Maxi Rubber destaca a linha Detailer 

System que, de acordo com a fabricante, é 

uma solução para polimento rápido, com 

brilho limpo, de alto rendimento e, princi

palmente, custo acessível. Conforme infor

ma o consultor técnico, Mauricio Varjão da 

Costa, todos os produtos da linha DS Detai

ler System Maxi Rubber são indicados para 

polimento técnico de repintura, estética co

mercial e detail. “Esta linha possui embala

gem nova, super anatômica e autoexplicati

va, contendo informações simples e claras 

das etapas do processo”, revela.

Costa explica que, com apenas três pro

dutos  Polidor Líquido, Refino e Lustro, Bri

lho Final  é possível chegar em um acaba

mento excelente. Para a primeira etapa, ele 

destaca o Polidor Líquido Maxi Rubber que 

apresenta excelente desempenho na remo

ção de defeitos na pintura, como por exem

plo, em pinturas opacas e pequenos riscos 

superficiais. “Quando aplicado com a Boina 

de Lã Dupla Face Maxi Rubber (branca e/ou 

amarela) promove corte eficiente em lixa

mento de grão 2000, proporcionando exce

lente acabamento, menos marcas de boina 

e um polimento mais limpo”.  

Para a etapa seguinte, o consultor pon

tua o uso de Refino e Lustro Maxi Rubber que 

é indicado para remoção de marcas de boi

nas e microrriscos em qualquer tipo de pin

tura automotiva, proporcionando brilho in

tenso e maior profundidade de cor. “Quando 

aplicado com a Boina de Espuma Dupla Face 

Mista Maxi Rubber o produto desempenha 

dupla função, promovendo o refino do poli

mento (face branca) e lustro com alto brilho 

(face preta) em uma só etapa”, completa. 

Já o Brilho Final Maxi Rubber é utiliza

do na fase de acabamento no processo de 

polimento de pinturas automotivas. Aplica

do manualmente, tem a função de intensifi

car o brilho e cor logo após a etapa do lustro 

ou após a lavagem do veículo para finaliza

ção. Segundo Costa, elimina microrriscos e 

encobre pequenas marcas, proporcionando 

brilho intenso e maior profundidade de cor.

A Tintas Maza tem uma linha comple

ta de polidores e finalizadores, onde são ci

tados no momento: Cera Tradicional Pre

mium, Mazamax Polidor Para Refino, Ma

zamax Lustrador Alto Brilho e Mazamax Fi

nalizador de Pintura. Alessandra Soares, do 

Departamento de Marketing, explica que a 

Cera Tradicional Premium tem fórmula ex

clusiva, que pode ser aplicada em qualquer 

tipo de pintura, inclusive de carros com me

nos de 5 anos, sem danificálos; além disso 

ela garante que o produto protege e dá bri

lho de forma impecável, podendo ser usada 

sob o sol ou à sombra. “Protege contra as 

ações nocivas do calor, dos raios solares, da 

chuva e da maresia, deixando um brilho in

tenso e duradouro, removendo também as 

manchas e as partículas estranhas à pin

tura. Apresenta ótimos resultados em lan

chas de fiberglass e trailers”, reforça.  

O Mazamax Polidor para Refino é para 

polimento em pintura automotiva, ele apre

senta abrasividade média com excelente 

acabamento, o que faz com que seu princi

pal uso seja para a etapa de refino, ou seja, 

após a etapa de corte com massa de po

lir ou de outros compostos polidores com 

abrasividade elevada. Também é indicado 

para polimento em pinturas com riscos não 

muito profundos, pois permite a retirada 

dos mesmos sem grande desbaste da ca

mada de verniz.

No caso do Mazamax Lustrador Alto 

Brilho é ideal para lustro em pintura auto

motiva e apresenta abrasividade baixa com 

abrasivos muito finos proporcionando exce

lente acabamento e brilho, o que faz com 

que seu principal uso seja para a etapa de 

lustro, ou seja, após a etapa de refino com 

composto de abrasividade média. Já o Ma

zamax Finalizador de Pintura é ideal para 

uso após a etapa de polimento automotivo, 

retirando pó e resíduos de polimentos nas 

partes plásticas e borrachas, além da pintu

ra. Alessandra comenta que, devido a exclu

siva fórmula, esse produto pode ser usado 

em repinturas recentes, dando brilho e pro

teção ao seu trabalho.

A Pérola destaca três produtos de sua 

ampla linha como o Polish Cut Pérola, com

posto polidor à base de água que não con

tém silicone, indicado para todos os tipos de 

pintura. Luis Felipe Tosini Penteado, gerente 

nacional de vendas, explica que esse produ

to possui abrasivos DAT de alto rendimento 

e remoção de riscos de lixas, proporcionan

do brilho intenso e profundo.

Outra solução citada por Penteado é o 

Polish Refining Pérola, polidor  de  refino  à 

base de água, também não contém silicone, 

desenvolvido para remoção rápida e eficaz 

de marcas deixadas por boinas de fio, riscos 

leves e hologramas.

Destaque ainda ao Polish Gloss Pérola, 

lustrador à base de água, sem silicone, de

senvolvido para remoção de microrriscos 

que, segundo a fabricante, promove à su

perfície acabamento e brilho intenso, fácil 

remoção, além de ser utilizado como fina

lizador a mão.

A PPG tem em seu portfólio Massa de 

Poliéster MP01.04 e MP02.04, além de Mas

sa Base Água MP03.04, da linha ACS Evolu

tion. A Massa de Polir Base Água, de acordo 

com a fabricante, foi especialmente desen

volvida para polimento de todos os tipos de 

pintura, repinturas e retoques. Segundo Ri

cardo Vettorazzi, gerente técnico do labora

tório de Repintura Automotiva, entre os atri

butos da Massa de Polir Base Água, da linha 

ACS Evolution, destacamse: alto poder de 

corte, oferecendo mais produtividade e me

nos tempo de trabalho; brilho fácil, resul

tando em um acabamento perfeito com bri

lho; alto rendimento, trazendo maior produ

tividade com custo x benefício; além de não 

empastar e não manchar peças plásticas.

A RHAI possui a Linha Massimo, com po

lidores que atendem o mercado de repintu

ra, o detalhador automotivo e o hobista que, 

por lazer, cuida do seu próprio veículo. “Nos

sos produtos possuem tecnologia alemã e 

à base de nanotecnologia tornamse muito 

versáteis em qualquer etapa do polimento e 

espelhamento”, informa Giovane Confortin, 

gerente comercial, ao mencionar sua visão: 

“assim como em outras áreas econômicas, 

vimos uma explosão deste mercado com o 

famoso “faça você mesmo” e, nós, brasilei

ros, somos tradicionalmente conhecidos por 

sermos apaixonados por carros e a pandemia 

trouxe esse desejo muito forte ao segmento, 

agregando conhecimento e ainda tornando 

se uma nova forma lucrativa de compartilhar 

este hobby com amigos, vizinhos, etc.”.

A SherwinWilliams Automotive Fini

shes destaca a linha de compostos polido

res da Evox. De acorodo com a empresa, são 

duas linhas de compostos polidores desen

volvidas para polir com facilidade qualquer 

tipo de verniz automotivo, desde os mais 

macios até os vernizes mais duros.

Leonardo Martoni, coordenador de Pro

dutos Associados, conta que a linha Clas

sic tem melhor performance em vernizes 

mais macios e é composta pelos polido

res EVO100, EVO200 e EVO300; e a linha Pre

mium tem melhor performance em verni

zes mais duros e é composta pelos polido

res Kutter, Kronner e Lunner.

Dos polidores da linha Classic EVOX, 

a fabricante destaque o EVO 100 que é um 

composto para polimento em vernizes que 

apresentam menor índice de dureza, remo

ve defeitos severos, marcas de lixas 1200 

grits e risco da mesma grandeza, oxidações 

leves; e sua fórmula exclusiva promete cor

te rápido e excelente acabamento na peça 

› › polidores automotivos ‹ ‹ 
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polida. O EVO 200 foi especialmente proje

tado para a etapa de refino durante o poli

mento automotivo, e sua fórmula especial 

remove marcas ocasionadas na etapa de 

corte, risco de lixas 2000 grits e hologramas. 

O EVO 300 foi especialmente projetado para 

a etapa de lustro durante o polimento auto

motivo e, segundo a fabricante, sua fórmula 

especial promove brilho profundo e acaba

mento impecável.

No caso dos polidores da linha Premium 

EVOX, o KUTTER é um composto para poli

mento em vernizes que apresentam maior 

índice de dureza, proporciona alto rendimen

to devido a excelente lubrificação e zero ge

ração de pó. Já o KRONNER é um versátil 

composto polidor one step e que também 

pode ser utilizado na etapa de refino durante 

o processo do polimento automotivo. Segun

do Martoni, esse produto tem poder de corte 

médio e acabamento de alto padrão, poden

do ser utilizado em todos os tipos de verni

zes, principalmente os mais duros.

Sobre o LUNNER é um composto poli

dor de acabamento ultrafino destinado à 

etapa de lustro no processo do polimento 

automotivo. O produto é isento de silicone 

e pode ser utilizado seguramente em repin

tura automotiva.

Para complemento do processo de poli

mento é destacada também a linha de boi

nas de polir Evox. “Desenvolvida na Europa, 

tem alto nível de qualidade para satisfazer 

os profissionais de polimento e os detailers 

mais exigentes”, afirma Martoni. Ele reve

la que o portfólio de boinas de polir da Evox 

é composto de boinas de espuma e de mi

crofibra que em conjunto com as linhas de 

compostos polidores atendem qualquer tipo 

de polimento automotivo. “Além disso, as 

boinas são disponibilizadas em embalagens 

muito resistentes com sistema de abre e fe

cha com um potente velcro”, acrescenta.

A Skylack possui uma linha completa 

de produtos para polimento: a linha Skyfi

nish, onde seus produtos empregam mo

dernos recursos da nanotecnologia que 

garantem alto rendimento e remoção com 

muita facilidade de pequenos riscos de li

xas, proporcionando brilho intenso e profun

do. Conforme informa Juarez Munhoz, dire

tor de vendas, a linha é composta por quatro 

produtos: o Polidor, Lustrador, Brilho e Cera 

Cristalizadora.

A empresa pontua que o Skyfinish Po

lidor é um produto base água desenvolvi

do com nanotecnologia e deve ser utilizado 

como primeiro passo dentre os polidores. 

Segundo Munhoz, ele realça o brilho da pin

tura, apresenta ótimo poder de corte e ex

celente rendimento. Já o segundo passo é 

o Skyfinish Lustrador que deve ser utiliza

do para eliminar hologramas e marcas de 

boinas de lã. No último passo do processo 

devese utilizar o Skyfinish Brilho, produto à 

base de água utilizado por polidores dentro 

de oficinas e em pinturas ainda não curadas 

(com até 30 dias). No caso da Cera Crista

lizadora Skyfinish, o diretor explica que ela 

apresenta alta quantia de silicone e car

naúba, proporcionando uma maior duração 

no brilho, além de formar um filme de pro

teção, resistente à poluição, maresias e ou

tras intempéries.

Na linha Skyfinish, a Skylack também 

possui em sua linha a Massa para Polir Base 

Água nº02. “Com ótimo poder de corte, ela 

não deixa risco na pintura, não mancha as 

borrachas, não empasta na boina, tem óti

mo rendimento e claro, apresenta alto bri

lho”, diz Munhoz ao reforçar que, além dela, 

a Skylack oferece a tradicional Massa de 

Polir nº 2, indicada para polimentos de pin

turas manchadas e desgastadas pela expo

sição aos agentes atmosféricos, restauran

do o aspecto original.

A Tintas Farben possui uma variedade 

de produtos como a Massa de Polir de alta 

tecnologia à base d’água, que não mancha 

borrachas, tem fácil limpeza e, segundo Is

rael Ghedin, químico formulador da Linha 

Automotiva Repintura, promove ótimo nível 

de corte, removendo marcas de lixamento a 

partir da granulação 1200. Outra solução com 

os mesmos atributos é o Composto Polidor, 

que possibilita um trabalho com menos res

quício de produto deixando a peça mais lim

pa e com melhor acabamento. Destaque 

também ao Líquido Polidor à base d’água que 

tem composição microabrasiva e auxilia no 

processo de remoção de hologramas desde 

o primeiro processo, promovendo corte com 

menos marcas de boina.

Já o Polidor Fino é um polidor de médio 

corte, desenvolvido para a remoção rápida 

e efetiva de marcas deixadas por boina de 

lã branca ou de espuma agressiva, podendo 

ser utilizado com boina de lã amarela ou de 

espuma macia.

A fabricante ressalta o Lustrador que 

também é um removedor de hologramas 

à base d’água e de alta tecnologia, desen

volvido para a remoção rápida e efetiva das 

marcas de hologramas, manchas e con

taminantes, utilizado com boina de espu

ma super macia. Destaque ainda ao Poli

dor 3 em 1 que, conforme o próprio nome 

diz, foi desenvolvido para trabalhos 3 em 

1. “Sua combinação com as diferentes boi

nas de espuma proporciona diferentes ní

veis de polimento realizando corte, refino e 

lustro com o mesmo produto, e removendo 

marcas de lixamento a partir da granulação 

2000, sendo utilizado com boina de espuma 

agressiva, de espuma macia e de espuma 

super macia”, informa Ghedin.

O especialista ainda pontua outro pro

duto, o Auto Brilho, desenvolvido para pro

porcionar um brilho rápido e duradouro 

crian    do uma leve camada de proteção. “Não 

contém silicones e contaminantes o que 

permite a livre evaporação dos solventes de 

pinturas recémfeitas, sem comprometer a 

qualidade da mesma e utilizado com apli

cador de espuma e flanela”, diz o químico 

ao citar a Cera Protetora para garantir pro

teção prolongada, além de proporcionar um 

brilho intenso e suavidade ao toque na su

perfície aplicada. “Ela possui uma tecnolo

gia única que garante e permite a aplicação 

até mesmo em superfícies repintadas, além 

de não conter silicones e contaminantes, o 

que permite a livre evaporação dos solven

tes de pinturas recémfeitas sem compro

meter a qualidade da mesma, utilizado com 

aplicador de espuma e flanela”, finaliza.

A WEG Tintas destaca a Massa de Polir 

HT, massa base d’água com qualidade su

perior, que faz parte da linha de comple

mentos High Technology para reparação, 

bem como embelezamento da pintura au

tomotiva. Sandro de Oliveira, chefe de mar

keting WEG Tintas, informa que essa mas

sa é responsável pela retirada dos riscos do 

lixamento e realce do brilho. “É um produ

to com ótimo poder de corte, facilidade de 

limpeza, odor suave, não empasta boina e 

não mancha a borracha, garantindo exce

lente acabamento”, diz Oliveira ao mencio

nar que, além de promover uma proteção 

básica para sua superfície, é recomendado 

para polimento em qualquer tipo de pintu

ra (original ou repintura), sendo utilizado em 

todo o processo de polimento, lustro e pro

teção básica.

› › polidores automotivos ‹ ‹ 
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Casais se fortalecem profissionalmente na pintura
Seguindo os mandamentos de na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, diversos casais de 
pintores crescem juntos profissionalmente no universo da pintura

O poder transformador das tintas, que é 

algo inegável, chegou com toda força na vida 

de alguns casais, aumentando a renda fami

liar e até fortalecendo relacionamentos. O 

Jornal do Pintor conversou com quatro ca

sais que trabalham juntos como pintores e 

mais uma vez tem a oportunidade de trazer 

aos seus leitores, com exclusividade, história 

inspiradoras.

Val e Wandi Reis são pintores em Ma

naus, casados, com dois filhos já adultos ou 

como eles dizem: criados!  Há alguns anos, 

Wandi “mergulhou” de cabeça no mundo da 

pintura, trabalhando o dia todo em obras, de

dicando as noites aos cursos on-line e trei

nando em placas de parede. Não demorou 

muito para que a Val logo começasse a fazer 

parte desse universo. Ela passou a auxiliar o 

esposo com postagens nas redes sociais e, 

em pouco tempo, estava participando tam

bém das aulas e treinamentos. 

“Uma sextafeira à noite, um cliente ligou 

precisando pintar duas salas com urgência. O 

Wandi, então, me olhou e disse: vem me aju

dar? Respondi na hora: vou! Foi assim que co

meçamos nossa parceria de Casal na Pintu

ra”, lembra Val Reis e se orgulha dizendo que 

hoje os dois vivem da pintura. “Levamos para 

os nossos clientes solução de problemas, en

tregamos mais que o prometido”, diz ela e en

fatiza que a parceria de trabalho fortaleceu 

ainda mais o relacionamento familiar.

O mesmo aconteceu com Juliano e Mar

cia Napoleão, que trabalham juntos há 3 anos 

nas cidades de Bom Repouso, Borda da Mata 

e Pouso Alegre em Minas Gerais. “Há mais 

de10 anos comecei a insistir para ela atu

ar comigo. É muito aplicada, tem zelo. Sabia 

que juntos seria muito mais fácil crescer”, diz 

ele e menciona que a participação em dupla 

em cursos ou eventos é muito mais produ

tiva. “Como Casal somos diferenciados. Os 

clientes nos enxergam com muita seriedade, 

sentem confiança e respeito no nosso traba

lho. Levamos harmonia, educação, disciplina 

e doação completa ao ambiente de trabalho.  

Juntos somos mais fortes!”, diz Juliano

Com Marcos Vinicius e Araguaci Alves 

de Salvador (BA), que começaram a traba

lhar juntos em 2010, também aconteceu algo 

parecido. Mas, Araguaci é daquelas pintoras 

que foi chegando na obra devagar, aos pou

cos e logo conquistou o seu espaço! Ela co

meçou ajudando Marcos na limpeza, depois 

em algumas tarefas de pintura. Em pouco 

tempo a parceria de trabalho se firmou e os 

dois investiram, inclusive, em equipamen

tos. “A parceria surgiu com o propósito de 

prestar um serviço de excelência. Então, in

vestimentos em equipamentos para execu

ção dos serviços”, diz ele e enfatiza que po

der estar juntos em cursos e treinamos ajuda 

um ao outro, compartilhando conhecimento. 

Marcos pontua também que juntos eles con

seguem levar leveza a obra e que a pintura 

trouxe estabilidade financeira para a família.

Já a trajetória de Flávio e Cleuslaine (Fio

na) Corrêa, pintores de Santana do Itararé 

(PR), é um pouco diferente, eles ingressaram 

na profissão juntos.  Flávio, que por muitos 

anos foi serralheiro e depois pintor de por

tões, recebeu uma proposta para pintar uma 

casa inteira e logo percebeu que precisaria 

de ajuda com os detalhes. “Logo pensei que 

se Fiona fosse junto comigo seria mais rápi

do. Foi assim que começou a nossa grande 

jornada! Desde então, estamos sempre jun

tos como parceiros de profissão”, diz ele e 

lembra que na época não foi nada fácil. “Co

meçamos nos anos 2000, não tinha internet, 

aprendemos com nossos erros”. 

O pintor menciona que trabalhando jun

tos é possível ter uma renda familiar melhor, 

ter facilidade na rotina com os filhos e en

fatiza que a parceria agrega em cursos e na 

entrega aos clientes. “A pintura mudou com

pletamente nossas vidas, não só pelo dinhei

ro, nos trouxe mais alegria. Poder transfor

mar um lar, levar cores, deixar lindo o que era 

feio, é algo que não tem preço. É uma satis

fação imensa”, finaliza Flávio.

A cada edição, o Jornal do Pintor tem a rica 

oportunidade de conhecer a história dos pro

fissionais que constroem o mercado de pin

tura.  Nesta edição, Gerson Gomes da Silva, 

de São Paulo, conta a sua trajetória no mun

do das tintasa.

Gerson começou a trabalhar com pintu

ra, em 1990, com propaganda política em mu

ros. No mesmo ano, infelizmente, se envolveu 

com drogas e, para recomeçar, se mudou para 

o Mato Grosso. E, foi nesta fase, que as tintas 

começaram a mudar a vida deste pintor!

“Meu primo era pintor e me convidou para 

trabalhar. Não parei mais, logo estava com 

as minhas próprias obras”, diz o profissional 

e menciona que, apesar das dificuldades, no 

mesmo ano já começou a prestar serviço de 

pintor em escolas, creches e postos de saúde. 

“Como na época não tinha um compres

sor, adaptei um motor de geladeira para fa

zer o serviço, esse foi o maior ajuste técnico 

que eu fiz!”, lembra ele ao mencionar que um 

cliente muito criterioso, que usava uma lan

terna para averiguar o trabalho, o fez investir 

em equipamentos e ferramentas capazes de 

melhorar o resultado final da pintura. “Foi uma 

experiência, um aprendizado e que contribuiu 

muito para o meu crescimento profissional”.

Relembrando a sua trajetória, Gerson cita 

que hoje a classe da pintura está unida devi

do aos grupos regionais. “A ABRAPP e o MBPM 

fazem a diferença para todos”, afirma e diz que 

sempre está em busca de atualizações, trei

namentos e participa de cursos nas revendas 

Edu Tintas e Rainha das Tintas, em Guarulhos 

(SP). “Tive um grande crescimento profissional 

na Universidade Futura”. Aqui, o Jornal do Pin

tor abre um parêntese nesta História de Pintor 

para contar que a Universidade Futura é uma 

ação de muito sucesso, promovida pela Fu

tura Tintas e que tem como objetivo capaci

tar pintores, aspirantes a pintores e equipes de 

lojas de tintas e de materiais para construção 

em todo Brasil. “Agradeço a professora San

dra Campos, da Universidade Futura, que tem 

ajudado muito no crescimento profissional e 

também com ações sociais”, afirma o pintor. 

Ainda sobre a sua superação de vida 

e de carreira, Gerson enfatiza que as tin

tas foram essenciais na sua vida. “Graças 

a Deus, em 2017, fui liberto pelo senhor Je

sus, na Igreja Universal do Reino de Deus, e 

a pintura foi primordial para o início de uma 

nova vida”, finaliza.

› › história de pintor ‹ ‹

São os pintores que fazem história e constroem o mercado
Gerson Gomes da Silva (SP), pintor desde 1990, conta para o Jornal do Pintor sua trajetória na profissão
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Juliano e Marcia Napoleão de Minas Gerais

Marcos Vinicius e Araguaci Alves da Bahia

Flávio e Cleuslaine (Fiona) Corrêa do Paraná

Wandi e Val Reis do Amazonas
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› › mulheres na pintura ‹ ‹

Concurso Pintoras de Efeito revela duas ganhadoras
Com o objetivo de valorizar a presença feminina na construção civil, nessa primeira edição do concurso foram 
avaliados dois trabalhos de efeito decorativo, cimento queimado e velvet, e duas pintoras saíram vitoriosas

As empresas Pincéis Atlas, Tintas Coral e a Corbella Tintas promo

veram a 1ª edição do Concurso Pintoras de Efeito com a participação 

somente de mulheres. As inscritas literalmente colocaram a mão na 

massa e uma seleta equipe de jurados da categoria avaliou as placas de 

dois efeitos decorativos que estão em alta no momento, o de cimento 

queimado e o velvet. A ação contou com mais de 50 inscrições e, destas, 

foram reveladas 12 finalistas e selecionadas duas vencedoras. 

A pintora Taís Soares foi a ganhadora no efeito velvet e Valéria 

Cristina Oliveira venceu na pintura em cimento queimado. Cada uma 

delas ganhou 2 mil reais, além de mochila da Atlas repleta de produ

tos, bolsa da Coral com uniforme da marca, kit de massa reparadora 

e a cobiçada ferramenta para massa rolada Nivelo Pro. E para “fe

char com chave de ouro”, a entrega oficial aconteceu no Dia Inter

nacional da Mulher, celebrado em 08 de março, e foi transmitido ao 

vivo pela TV Bandeirantes. Viviana Freitas, trade marketing JPA (Re

presentante Atlas) e uma das idealizadoras do concurso, fez a en

trega da premiação e destacou: “essa iniciativa é um incentivo para 

a mulher ingressar na construção civil e mostrar igualdade. Mulher 

não é sexo frágil, é sexo forte e é tão boa na pintura quanto um ho

mem, ela pode o que quiser, como e onde quiser”.

Para a pintora Taís esse prêmio é um marco: “estamos apenas co

meçando uma nova etapa na construção civil, com representação de 

10%, mas devagar a gente chega lá e aumenta a nossa participação”. 

Valéria também concorda que é um marco e comenta que não só para 

as pintoras, mas para todo o segmento de pintura decorativa: “só te

nho a agradecer a oportunidade de participar deste evento, foi o pri

meiro concurso feminino e achei muito bacana. Gratidão!”, conclui. 

Esse projeto foi idealizado por Viviana Freitas, trade marketing 

JPA (Representante Atlas), Grazziani Cuenca, coordenador regional 

da Atlas; Tiago Rospendowski, proprietário da Corbella Tintas; e pela 

equipe da Tintas Coral representada pelo líder de marketing Wagner 

Lessa, líder de contas Mário Fonseca, além dos coordenadores de 

treinamento e suporte técnico Ademir Rodrigues e Simone Escher, e 

os consultores de treinamento Davi Carato, Roger Silva, Angelo Mota 

e Sérgio Pires.

Segundo os idealizadores, com o sucesso dessa edição, a ideia é 

replicar a realização do concurso para várias cidades.
Taís Soares, Viviana Freitas e Valéria (Lela) Cristina 
Oliveira
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› › solidariedade ‹ ‹

› › jp visita ‹ ‹

Campanha Pintor Sangue Bom movimenta hemocentros do país

Jornal do Pintor visita a revenda Super Tintas Mais

Criada pela AbrAPP e pelo MbPM, a ação tem mobilizado pintores de diversas regiões brasileiras a doarem sangue

loja especializada em tintas imobiliárias é sucesso em Salvador/bA

Fazer o bem sem olhar a quem! Seguindo esse ditado 

popular, a ABRAPP  Associação Brasileira dos Pintores Pro

fissionais e o MBPM  Movimento Brasil por um Pintor Me

lhor criou a campanha Pintor Sangue Bom, que tem mobili

zado pintores de todo o Brasil a doarem sangue.

O pintor Robson Ferreira, conhecido como Careca, con

ta que a campanha foi criada em 2020 com o intuito de esti

mular pintores a doarem sangue nos hemocentros próximos 

a sua região. “A campanha faz parte do nosso projeto Movi

mento em Ação, que mobiliza pintores a realizarem ações 

sociais em suas regiões para ajudar pessoas em situação de 

vulnerabilidade social e instituições não governamentais”.

A idealização da ação, inicialmente, contou com o em

penho de alguns pintores líderes regionais do interior pau

lista e do Rio Grande do Sul. Mas, rapidamente, diante da sua 

importância, tomou proporções nacionais. “Hoje o projeto 

mobiliza pintores de todas as regiões brasileiras. Recen

temente tivemos grande mobilização de pintores no Mato 

Grosso do Sul, Ceará, Amazonas e Cascavel, no Paraná. In

clusive no Mato Grosso do Sul a ação repercutiu na mídia de 

TV local”, cita Careca. 

Em Campo Grande (MS), por exemplo, a campanha rece

beu apoio dos pintores regionais e ganhou notoriedade em 

todo o mercado de tintas local. O pintor Carlos Eduardo Lo

pes de Souza conta que juntamente com a coordenação do 

MBPM, ele e alguns pintores fizeram contato com o Hemo

sul (Hemocentro do Mato Grosso do Sul), conseguiram apoio 

com empresas do mercado de pintura, como a Atlas repre

sentada pela Cresa, contaram com apoio de lojistas da cida

de e se empenharam em divulgar a ação nas redes sociais e 

em lives. “Muitos pintores participaram. Inclusive contamos 

com a doação de sangue da equipe da Atlas e da Cresa. Foi 

um sucesso! No total, mais de 80 bolsas de sangue foram 

doadas”, enfatiza Carlos Eduardo. 

A pintora Cleci Policeni, conhecida como Black, é um 

exemplo de doador de sangue. Anualmente, ela faz a sua 

doação em Porto Alegre (RS) e, recentemente movimentou 

o seu grupo de amigos para doarem sangue. “Minha irmã foi 

internada e precisou de sangue, convidei vários amigos do 

WhatsApp para doarem”, diz Black e menciona que irá parti

cipar sempre de campanhas. 

“É uma campanha muito bonita, idealizada por pintores 

e que vem ajudando muitas pessoas. Deixo aqui meu convi

te para que mais pintores se juntem a nós nessa campanha. 

Doar sangue salva vidas e o pouco de cada um faz toda a di

ferença”, finaliza Careca e pede para que os pintores regis

trem o momento de doação de sangue com a hashtag #pin

torsanguebom.

A diretora executiva do Jornal do Pin

tor, Francely Morrell, esteve em fevereiro 

deste ano em Salvador/BA e iniciou o pro

jeto Mochilando com o JP, que tem por ob

jetivo o relacionamento do veículo de co

municação com pintores e lojistas do Bra

sil. Na ocasião, a executiva visitou a reven

da baiana Super Tintas Mais. A rede de lojas 

é nova, fundada em julho de 2021, pelos só

cios Maria Najara de Almeida Soares, Alam

peck Martins Brandão e André Lima de Oli

veira Leal. Eles revelam que abriram a Super 

Tintas Mais inspirados na expansão do mer

cado de lojas de tintas e de material de cons

trução e cada sócio tem uma loja, na cidade 

de Salvador tem os pontos de venda nos bair

ros de Pituba e Vasco da Gama, e uma outra 

no município de Lauro de Freitas. Para esse 

ano os sócios pensam em montar filial.

A loja prioriza atendimento de qualida

de, preço e boa localização, considerando 

primordial o atendimento pré e pósvenda 

e a satisfação do cliente para que ele pos

sa retornar.

Durante a visita à revenda, alguns pinto

res e pintoras da região estiveram presentes 

onde receberam alguns brindes do Jornal do 

Pintor e troca de informação com grande in

teratividade. “O Mochilando com o JP pretende 

aumentar essa excelente relação que o Jornal 

do Pintor tem com os milhares de pintores e 

lojistas pelo Brasil a fora. Foi muito gratifican

te esse acolhimento por parte deles nesse iní

cio de projeto. Agradeço a revenda Super Tin

tas Mais e aos pintores baianos por nos rece

ber com tanto carinho”, revela Francely.
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Francely Morrell visita uma das lojas Super Tintas Mais, e concontra os pintores Roque Mariano, Mario Cesar, 
Wellisson Carneiro e Marcos Vinicius
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Francely Morrell e o vendedor Valdenilson Val, do 
Programa do Val

Francely Morrell com a sócia da Super Tintas Mais 
Maria Najara de Almeida Soares

Carlos Eduardo Lopes de Souza, pintor do Mato Grosso do Sul





abril_2022 /jornaldopintor40

› › evento ‹ ‹

› › obra urbana ‹ ‹

É lançada a feira Sitivesp Expo Tintas e vernizes que será realizada 
em 2023 juntamente com a Feira Revestir

Suvinil leva suas cores e inspiração às ruas de Fortaleza

o segmento de tintas terá seu espaço especial na nova feira que contará com a parceria da nürnbergMesse 
brasil, uma das maiores organizadoras de feiras do mundo, e ela já nasce em um patamar elevado, 
como parte da iniciativa de ampliação do escopo da revestir, e prioriza qualidade e inovação

em apoio ao Além da rua Festival, idealizado pelo Acidum Project, marca participou 
da transformação de seis reservatórios de água em verdadeiras obras de arte

A Expo Revestir encerrou em março de 

2022 sua edição histórica de 20 anos com um 

público de 52.704 profissionais na feira física, 

entre revendedores de materiais de constru

ção, arquitetos, designers de interiores e em

presários do setor da construção civil. Mais 

de 200 expositores apresentaram suas cole

ções e lançamentos nos 40 mil m² da feira 

e o volume de negócios superou as expec

tativas. O evento ainda recebeu 593 visitan

tes internacionais vindos de 39 países. Uma 

das maiores feiras de revestimentos e aca

bamentos da América Latina se despede do 

Transamerica Expo Center, onde foi realiza

da durante todos esses anos, e anuncia sua 

nova casa a partir de 2023: o São Paulo Expo, 

onde pretende crescer em número de expo

sitores, público e também na maratona de 

conteúdo ofertada pela feira. 

Nesse movimento uma grande novida

de para o setor de tintas: a nova feira Sitivesp 

Expo Tintas e Vernizes, promovida pelo Sindi

cato da Indústria de Tintas e Vernizes do Esta

do de São Paulo (Sitivesp), focada no setor de 

tintas e com o objetivo de mostrar o potencial 

do produto e o perfil inovador da indústria. 

Sitivesp Expo Tintas e Vernizes ocorrerá 

em março de 2023, no Pavilhão Imigrantes, 

juntamente com a Feira Revestir e integra

do ao ambiente Haus Decor Show, organi

zados pela NürnbergMesse Brasil, uma das 

maiores organizadoras de feiras do mundo.

 “Sei que muitos compartilham comigo 

e com a direção do Sitivesp o desejo de ter 

um evento de grande repercussão dedicado 

a destacar as inovações constantes relacio

nadas às tintas e a reforçar, nos corações e 

mentes dos especificadores e dos consumi

dores, os papéis essenciais desempenhados 

por esse produto. Um dos ensinamentos que 

a pandemia de Covid19 nos trouxe foi jus

tamente a valorização da qualidade de vida, 

do conforto, bemestar e aconchego do lar, 

para as quais as tintas têm uma contribui

ção extremamente relevante”, disse Dou

ver Martinho, presidente do Sitivesp em seu 

discurso ao mencionar que é uma nova feira 

que já nasce em um patamar elevado, como 

parte de uma iniciativa de ampliação do es

copo da Revestir. “Agregarse a um evento 

com esse reconhecimento e essa pujança é 

uma excelente oportunidade para nós e va

mos aproveitála para tornar o Sitivesp Expo 

Tintas e Vernizes um grande sucesso. E con

tar com a parceria da NürmbergMesse nos 

traz também bastante conforto”. 

Segundo Douver, as palavraschaves que 

estarão associadas à nova feira são qualida

de e inovação. “A indústria de tintas tem in

vestido pesadamente em inovação, com lan

çamento constante de produtos tecnologi

camente mais avançados, com característi

cas mais sustentáveis, funcionalidade e re

cursos adicionais, assim como desempenho 

superior e facilidade de uso. Tudo isso está 

diretamente associado à preocupação com 

a qualidade, que se fortaleceu de maneira 

exponencial a partir da implantação do PSQ, 

o programa setorial da qualidade das tintas 

imobiliárias. É por isso que queremos atrair 

para a Sitivesp Expo Tintas e Vernizes apenas 

as empresas que priorizam qualidade e ino

vação”, informa o presidente.

Para auxiliar na propagação dos movimentos artísticos 

urbanos e inspirar pessoas a pintarem cada vez mais his

tórias de sucesso, a Suvinil levou suas cores a 12ª edição 

do Além da Rua Festival. Idealizado pelo Acidum Project, o 

projeto tem como missão incentivar criativos do setor a um 

mutirão de pintura em caixas d’agua de Fortaleza, pontos já 

considerados como ícones da cidade, fazendo parte do ima

ginário do cearense e da cultura local.

Para Sylvia Gracia, coordenadora de marketing – Cor e Con

teúdo na Suvinil, a oportunidade de fazer parte de projetos de 

cunho cultural e que contem a história de um lugar, por meio 

da arte urbana é de grande relevância para a marca. “A parceria 

com o Acidum vem de outros momentos. Inclusive, já tivemos 

o privilégio de participar da revitalização de uma ONG também 

em Fortaleza”, conta. “A arte, junto com as cores, promove uma 

conexão incrível com o ser humano e, assim como a Suvinil, 

os artistas envolvidos também acreditam que essas relações 

contribuem, e muito, para inspirar outras pessoas, além do po

der de transformar vidas e histórias”, completa. 

A convite da Cagece – Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará, o Acidum deu início ao projeto e, nesta primeira eta

pa, a revitalização foi comandada pelas artistas do coletivo 

cearense Terroristas Del Amor, Dhiovana Barroso e Marissa 

Noana. A ideia do programa sempre foi trabalhar em novos 

suportes, então, a aposta foi em reservatórios de água para 

uma pintura em 360º. “As pessoas passam e se reconhecem, 

se identificam. E essa conexão com a arte é muito bonita”, 

diz Marissa. “Além de tudo, o desenho nos dá uma outra di

mensão, porque existe agora uma nova paisagem nesse ter

ritório. Não é apenas uma caixa d’água, faz parte da cultu

ra cearense, é uma obra de arte”, explica Dhiovana Barroso.

Na ilustração feita, a ideia da dupla, Dhiovana e Marissa, 

foi trazer duas personagens, mulheres, que se encontram e 

começam uma nova vida. E esse recomeço se estende, dá 

frutos e floresce, para que ambas se fortaleçam. 

Para a criação, as artistas optaram por utilizar uma paleta 

da Suvinil que traz cores alegres e combinam com a ideia do 

projeto com os tons de Buque de Callas, Tapete Marroquino, 

Vermelho Amor, Azul Profundo, Magenta, Brisa Azul, Capim 

Dourado, Verde Neon, Manjericão, Marfim Nobre, Elefante e o 

Branco. Entre os produtos utilizados, as escolhas foram Fos

co Completo, que oferece alta cobertura e resistência; e o To

que de Seda, responsável por deixar as pinturas sofisticadas, 

além de manter o brilho por mais tempo, principalmente em 

obras expostas ao tempo, como no caso dos reservatórios. 
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Douver Martinho, Presidente do Sitivesp, anunciou 
a realização da nova feira



/jornaldopintor 2022_abril 41

 R$  850,82 

 R$  959,57 

  

 R$  476,59 

 R$  578,94 

 R$  614,13 

 R$  716,48 

 R$  1.020,34 

 R$  2.047,08 

 R$  2.382,93 

 R$  6.131,66 

 R$  578,94 

 R$  681,30 

    

 R$  271,88    

 R$  340,65 

 R$  1.535,31 

 R$  1.535,31 

    

 R$  1.362,59 

 R$  1.362,59 

    

 R$  1.701,64 

 R$  1.701,64 

 R$  2.047,08 

 R$  2.047,08 

 R$  3.406,48 

 R$  13.625,90 

 R$  272,52 

 R$  340,65 

 R$  614,13 

 R$  1.020,34 

 R$  1.193,07 

 R$  3.406,48 

 R$  578,94 

 R$  681,30 

    

 R$  271,88 

 R$  340,65 

   

 R$  272,52 

 R$  340,65 

 R$  614,13 

 R$  1.020,34 

 R$  1.193,07 

 R$  3.406,48 

 R$  850,82 

 R$  959,57 

   

 R$  476,59 

 R$  578,94 

   

 R$  620,52 

 R$  716,48 

 R$  1.020,34 

 R$  2.047,08 

 R$  2.382,93 

 R$  6.131,66 

 R$  806,58 

 R$  884,96 

   

 R$  457,65 

 R$  538,56 

   

 R$  563,85 

 R$  644,76 

 R$  943,12 

 R$  1.883,71 

 R$  2.154,25 

 R$  6.462,76 

 R$  538,56 

 R$  619,47 

    

 R$  269,28    

 R$  323,64 

 R$  1.701,64 

 R$  1.701,64 

    

 R$  1.535,31 

 R$  1.535,31 

   

 R$  1.874,36 

 R$  1.874,36 

   

 R$  2.047,08 

 R$  4.087,77 

 R$  17.032,38 

 R$  340,65 

 R$  409,42 

 R$  681,30 

 R$  1.193,07 

 R$  1.362,59 

 R$  4.087,77 

   R$  633,60 

 R$  728,79 

     

 R$  316,80 

 R$  380,76 

    

 R$  316,80 

 R$  380,76 

 R$  633,60 

 R$  1.109,55 

 R$  1.267,21 

 R$  3.801,63 

 R$  1.020,34 

 R$  1.119,50 

   

 R$  578,94 

 R$  681,30 

    

 R$  716,48 

 R$  815,63 

 R$  1.193,07 

 R$  2.382,93 

 R$  2.725,18 

 R$  8.175,54 

 R$  2.473,23 

 R$  2.685,42 

    

 R$  1.412,33 

 R$  1.624,51 

    

 R$  1.690,82 

 R$  1.909,63 

 R$  2.685,42 

 R$  5.649,32 

 R$  6.352,17 

 R$  19.772,61 

 R$  1.624,51 

 R$  1.836,69 

 R$  -   

 R$  848,72   

 R$  1.060,90 

 R$  1.874,36 

 R$  1.874,36 

    

 R$  1.701,64 

 R$  1.701,64 

   

 R$  2.047,08 

 R$  2.047,08 

    

 R$  2.047,08 

 R$  5.117,71 

 R$  20.470,84

 R$  409,42 

 R$  511,77 

 R$  850,82 

 R$  1.362,59 

 R$  1.535,31 

 R$  5.117,71 

 R$  1.624,51 

 R$  1.836,69 

    

 R$  848,72 

 R$  1.060,90 

    

 R$  848,72 

 R$  1.060,90 

 R$  1.763,75 

 R$  2.824,66 

 R$  3.182,71 

 R$  10.609,05 

 R$  1.121,48 

 R$  1.217,69 

    

 R$  681,30 

 R$  783,65 

    

 R$  815,63 

 R$  921,19 

 R$  1.295,42 

 R$  2.725,18 

 R$  3.064,23 

 R$  9.538,13 

CAPÔ

CAPÔ

CAPÔ

lAterAl trAseirA

CAPÔ CAPÔ

CArro Pequeno

CArro Pequeno

CArro Pequeno

CArro Pequeno

CArro Pequeno CArro Pequeno

CArro médio

CArro médio

CArro médio

CArro médio

CArro médio CArro médio

CArro grAnde

CArro grAnde

CArro grAnde

CArro grAnde

CArro grAnde CArro grAnde

JP Diverte :)
No pedágio
Na estrada, o automóvel em péssimas 

condições pára no pedágio. O funcionário diz:
 São R$ 5.
 Ok, vendido.

Telegrama
João veio para São Paulo tentar a vida. 

Como única referência, tinha o endereço 
de um amigo que anteriormente conhece
ra aqui, o José.

Ao chegar à rodoviária, debaixo de uma 

chuva fenomenal, o papel com o endereço 
de seu amigo borrou. 

Desesperado e com apenas alguns tro
cados, João resolveu escrever um telegra
ma para um amigo da sua cidade natal pe
dindo ajuda:

 Você sabe o endereço do José?
No dia seguinte chegou a resposta:
  Sei.

Aventura
O que um páraquedas com defeito de fa

bricação disse ao páraquedista, já a poucos 
metros do chão? 

 Estou com você e não abro.

Bagagem internacional
O sujeito chegou no balcão da compa

nhia aérea para fazer o checkin, depositou 
duas malas enormes na esteira e ordenou 
ao funcionário:

 Quero que esta mala vá pra Paris e esta 
outra para TelAviv!

 Isso não é possível! 

 Foi exatamente isso o que vocês fize
ram na semana passada!  

Resposta
Pleno verão, no quiosque da praia o pa

querador chega para a moça e diz:
 Puxa como você é bonita!
E ela responde:
 Pena que eu não posso dizer o mesmo 

sobre você!
E ele, sem perder o rebolado:
 Faça como eu, minta!
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PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

lAterAl trAseirA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

lAterAl trAseirA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

PArA-lAmA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

lAterAl trAseirA

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

teto

trAseirA ComPletA

Frente ComPletA

PinturA totAl

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

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

Fundos e restAurAções

pintura interna - tetos e paredes

pintura interna - tetos e paredes

35,06 

   52,52 

   41,01 

   63,33 

   77,41 

 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 

   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

m2

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Silicone base de água

Silicone base solvente

Verniz acrílico base de água

Verniz acrílico base de solvente

Verniz poliuretano monocomponente

Descascamento de Superfície até 3 m

Descascamento de Superfície acima de 3 m   Nível A

Descascamento de Superfície acima de 6 m   Nível B

Descascamento de Superfície acima de 6 m   Nível C

Descascamento de Superfície acima de 6 m   Nível D

Aplicação de Fundo Preparador até 3 m

Aplicação de Fundo Preparador acima de 3 m  Nível A

Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m  Nível B

Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m  Nível C

Aplicação de Fundo Preparador acima de 6 m  Nível D

Aplicação de Fundo Impermeabilizante até 3 m

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 3 m  Nível A

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m  Nível B

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m  Nível C

Aplicação de Fundo Impermeabilizante acima de 6 m  Nível D

Restauração de Fissuras até 3 m

Restauração de Fissuras acima de 3 m   Nível A

Restauração de Fissuras acima de 6 m   Nível B

Restauração de Fissuras acima de 6 m   Nível C

Restauração de Fissuras acima de 6 m   Nível D

Restauração de Trincas de Massa até 3 m

Restauração de Trincas de Massa acima de 3 m   Nível A

Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m   Nível B

Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m  Nível C

Restauração de Trincas de Massa acima de 6 m  Nível D

Restauração de Trincas de Alvenaria até 3 m 

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 3 m  Nível A

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m  Nível B

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m  Nível C

Restauração de Trincas de Alvenaria acima de 6 m  Nível D

Execução de Emboço até 3 m

Execução de Emboço acima de 3 m    Nível A

Execução de Emboço acima de 6 m    Nível B

Execução de Emboço acima de 6 m   Nível C

Execução de Emboço acima de 6 m   Nível D

Látex PVA simples c/ fundo uniformizante - sobre emboço

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

Látex PVA c/ massa 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

PinturA externA

   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

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Látex PVA tipo interior/exterior até 6m alt 

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

Idem acima de 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

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

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO

› › bolsa de serviço da pintura 2022 ‹‹

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

Acima de 6 metros nível b: Cadeira Suspensa ml -  Metro linear

Acima de 6 metros nível C: balancim Manual m =  Metro

Acima de 6 metros nível d: balancim elétrico S/b - Semibrilho
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suPerFíCies metáliCAs

regrAs de medição

PinturA externA

suPerFíCies de mAdeirA

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

   44,56 

   58,25 

   65,54 

   

22,52 

   23,35 

   96,40 

   216,99 

   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

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m

m2

m2

m

m2

m

m2

m

Só repintura em esmalte, grafite ou alumínio

Desoxidação esmalte, grafite ou alumínio c/fundo zarcão

Idem c/fundo especial - galvanizados ou alumínio

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

aparentes até 4”

Idem calhas ou rufos

Esmalte grafite ou alumínio com massa automotiva

Tratamento, zarcão e epóxi bicomponente e acabamento

Óleo sem massa - obras populares

Idem rodapés

Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista

Verniz poliuretano tipo naval - obras populares

Idem rodapés

Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista

Esmalte acetinado c/massa corrida padrão comercial

Idem rodapés

Esmalte acetinado c/massa corrida a óleo padrão luxo

Idem rodapés

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

Idem rodapés

diversos

   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

Caiação até 3 m

Caiação acima de 3 m  Nível A 

Caiação acima de 6 m  Nível B 

Caiação acima de 6 m  Nível C 

Caiação acima de 6 m  Nível D 

Verniz Filtro Solar Marítimo  

Esmalte Sintético  

Barrado de Garagem em Esmalte Sintético  

Pintura de Tubulação e Corrimão em Esmalte Sintético

Aplicação de Textura Tipo 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 

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

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

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

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

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

-
15%
30%
20%
10%
10%

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

-
-
-
-

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

-
-

15%
15%
20%
15%
15%

-

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

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

-
10 a 20%

-
-

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

-
-
-
-

20%
até 25%

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

-
-

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

50 a 100%
15%
40%

até 30%
até 20%
até 10%

-
até 10%
até 10%

-
-

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

-
-
-
-

10%
15%
10%

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

-
10%
20%

-
-

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

tiPo de tintAs solventes
diluição

trincha rolo Pistola
nº de

demãos 

30 m2

30 m2

30 m2

25 m2

25 m2

25 m2

25 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

50-70 m2

50-70 m2

50-70 m2

08-12 m2

   5 m2

   5 m2

 14--15 m2

30-35 m2

25-30 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

40-45 m2

25-30 m2

25-30 m2

18 m2

70 m2

50 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30-40 m2

30 m2

rend. p/
demão

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

FAChAdAs

   3,58 

   5,63 

   7,36 

   8,16 

   10,14 

   17,37 

   156,03 

   259,92 

Lavagem Externa com Hidrojateamento até 3 m  

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 3 m Nível A 

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível B 

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível C 

Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível D 

Instalação de Tela Fachadeiro  

Bandeja Nível A  

Bandeja Suspensa acima de 3 m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

ml

suPerFíCies de mAdeirA

Laqueação, acabamento pome em pó

Lustração natural c/cera a boneca padrão comercial

Lustração natural c/goma laca padrão luxo

   235,73 

   60,77 

   89,78 

m2

m2

m2



NovaCor 
Paredes Pro.

Tinta premium também 
nas vantagens:

Conheça mais em 
sherwin-williams.com.br @swpropintor /swpropintor

A escolha 
pro� ssional.

Alto poder de retoque

Aplicações externas e internas

Suaviza pequenas imperfeições
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