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Vamos nos conectar melhor e saborear o que temos de bom

Chegamos à edição de maio e percebemos que o tempo tem voado, não
é mesmo? Caro leitor, você também
tem a mesma sensação? Será que a
correria do dia a dia não está nos deixando perceber o valor das coisas que
a vida oferece? E quando nos damos
conta o tempo já passou? Vamos fazer
uma pausa e nos conectar com a família e os amigos, sempre que possível!
Mas..., aqui na redação do Jornal do
Pintor o tempo não para e nossa equi-

pe corre atrás de notícia boa. Publicamos uma matéria sobre Resinas Hidrorrepelentes. Com inúmeras vantagens, que vão desde impermeabilizar, proteger e embelezar superfícies,
esses produtos cada vez mais conquistam consumidores, ganham espaço no orçamento das obras e recebem investimentos por parte das empresas fabricantes. Preparamos uma
lista destes produtos disponíveis no
mercado brasileiro. Confira!
Segmento importante dentro do
mercado de repintura automotiva, são
as Tintas Automotivas Base Solvente
e que também é tema desta edição.
Essas tintas são bem difundidas no
mercado nacional de repintura e, segundo os especialistas, a tendência é
permanecer como a principal escolha
dos pintores por muito tempo. Maior
ganho de produtividade e de tempo
no processo, alta durabilidade, redução do consumo e consequente ganhos de custos, estão entre os benefícios, sendo que o uso de produtos com
maior teor de sólidos e secagem mais
rápida é mencionado como tendência,
além da garantia de promover excelente acabamento final. Conheça as

tintas automotivas base solvente recomendadas pelos especialistas.
Nesta edição trazemos até você
os lançamentos e novidades do mercado. A Adere lança um produto que é
produzido com mais de 60% de matéria-prima de fontes renováveis. A Brasilux apresentou ao mercado dois produtos de seu portfólio em embalagens
plásticas. Em iniciativa inédita no Brasil, Coral lança produto que repele o
mosquito da dengue. A Indutil promove alta performance para pintura e repintura de pisos e garante a mesma
tecnologia e qualidade de materiais
utilizados em faixas para rodovias e
vias urbanas. A Sherwin-Williams acaba de lançar uma tinta Látex Econômica que vem completar uma linha de
seu portfólio e que garante maior cobertura seca e excelente rendimento.
Suvinil traz cores e identidade para a
rede de hotéis ibis Styles, em parceria
inédita. A Montana Química destaca
verniz marítimo que pode ser utilizado em móvel de madeira em ambiente externo.
Fique antenado nessas novidades!
Trazemos a você as premiações
de pintores e pintoras. O leitor conhe-

cerá o Pintor do Mês e o Pintor Destaque do MBPM, e também o pintor destaque do Grupo Pintores do Sul. O Jornal do Pintor foi escolhido para exaltar
com exclusividade a trajetória destes
ganhadores. Além de histórias e dicas
de pintores, temos os pintores que são
colunistas do Jornal do Pintor e a premiação Toda Mulher é um Destaque!.
Parabéns a todos pelo reconhecimento do trabalho de vocês!
Mas notícia boa não para por aí
não! Damos os parabéns também à
Killing, indústria química gaúcha que
completa seis décadas de sucesso no
mercado de tintas e adesivos simplificando a vida de quem usa seus produtos e comemora a data com uma série de ações, festa e atração especial.
O Sitivesp elege diretoria para gestão 2022-2025. O Sistema Tintométrico Decorativo completa 30 anos no
mercado brasileiro. E a Corante Tintas,
revenda consagrada em Osasco (SP),
anuncia plano de expansão. Desejamos sucesso a todos!
Boa leitura!

› › mercado ‹ ‹

AkzoNobel conclui aquisição do Grupo Orbis
Com a negociação, a empresa pretende acelerar seu crescimento no mercado de tintas latino

expediente

A AkzoNobel N.V. (AKZA; AKZOY) concluiu a aquisição do Grupo Orbis, empresa
de tintas e revestimentos baseada na Colômbia, e assim pretende fortalecer a sua
posição na América Latina.
O Grupo Orbis tem uma receita consolidada de cerca de €360 milhões e está presente em dez países na América Central,
América do Sul e Antilhas. A transação in-

clui as marcas Pintuco (tintas e revestimentos), Andercol e Poliquim (resinas, emulsões, adesivos e especialidades químicas),
Mundial (serviços de distribuição de tintas e
produtos relacionados) e Centro de Serviços
Mundial (serviços compartilhados).
O portfólio da Pintuco é formado por dois
negócios, sendo 75% em tintas decorativas e
25% em revestimentos, oferecendo uma am-

pla gama de produtos em dez países, criando
várias oportunidades de sinergias de receita.
Com sede na cidade colombiana de Medelín, o Grupo Orbis tem 2.700 colaboradores
e oito unidades fabris, localizadas na Colômbia, Equador, Costa Rica, Panamá e Curaçao.
São 100 anos de história e forte atuação em
sustentabilidade e impacto social com a
Fundación Pintuco.
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JORNAL DO PINTOR ONLINE

Mais uma novidade! Agora você conta com um link direto
para o Jornal do Pintor Online, para isso, baixe um leitor
de QR Code em seu celular ou tablet, fotografe o código
ao lado e boa leitura!
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Jornal do Pintor divulga o resultado
da 3ª Pesquisa de Qualidade para o setor
O objetivo da Pesquisa é saber dos pintores e pintoras, na opinião deles,
quais são as empresas/produtos mais associados ao Conceito de Qualidade
Por Francely Morrell

Nesta edição divulgamos o resultado da 3ª Pesquisa de
Qualidade para o setor de tintas do Brasil. Esta edição da
Pesquisa traz uma mudança significativa, pois foram colhidos os votos apenas de Pintores e Pintoras Profissionais.
Portanto, o objetivo da Pesquisa é saber dos pintores e pintoras, na opinião deles, quais são as empresas/produtos
mais associados ao Conceito de Qualidade. Pelo profissionalismo e experiência, esses profissionais são os mais capacitados a opinar sobre os produtos pesquisados, já que,
em muitos casos, decidem a compra desses produtos ou, no
mínimo, influenciam na decisão pelos clientes finais.
Para realizar esse levantamento e chegar ao resultado
da Pesquisa, o Jornal do Pintor encaminhou um questionário

com uma relação de 20 produtos a todos os pintores e pintoras que são leitores e seguidores das redes sociais do jornal com o perfil adequado entre os meses de janeiro a abril
de 2022, para que estes apontassem a empresa/produto de
melhor qualidade em sua opinião, em cada uma das categorias pesquisadas.
Vale ressaltar que a Pesquisa visa divulgar a preferência dos leitores e seguidores do Jornal do Pintor no quesito
Qualidade do Produto e não na quantidade comprada e/ou
negociada ou pontuar o market share de nenhum produto
ou empresa. Outro item importante é que não há no questionário nenhum estímulo à resposta, como lista de opções
ou sugestões de nomes, ou seja, as perguntas são abertas.

Foram recebidas 3560 respostas válidas de todo o País,
sendo que 49% das respostas vieram do Sudeste, 15% da região Sul, 20% do Nordeste, 6% do Centro Oeste e 10% da região Norte. Os resultados estão apresentados em tabelas,
uma para cada produto pesquisado, sendo que os volumes
de indicações recebidas por cada empresa são dados em
porcentagem.
Esperamos que essa Pesquisa possa servir de ferramenta de trabalho, no sentido de apoiar as políticas comerciais e de marketing de cada empresa do segmento.
Veja a seguir as empresas/produtos que mais se destacaram segundo a opinião dos pintores e pintoras que são leitores
e seguidores do Jornal do Pintor e suas redes sociais.
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› › lançamento ‹ ‹

Montana Química lança nova geração de cores metalizadas
Tecnologia usa base multifuncional, que adere a quatro tipos de substratos como madeira, vidro, metal e plástico e tem desempenho
melhor que o PU convencional; empresa também inclui 10 novos pigmentos ao portfólio de tintas de alta performance
dos da Montana utilizavam apenas a tecnologia PU (poliuretano) convencional. Agora,
introduzimos uma tecnologia multifuncional
específica, que permite maior personalização de cores e efeitos, além de agregar alta
resistência aos acabamentos”, explica Leandro Santos, supervisor da linha Flora, unidade

Fotos: Divulgação Montana

A Montana Química acaba de lançar uma
nova geração de cores metalizadas. A linha
de Metalizados Multifuncionais usa uma
nova base para oferecer mais liberdade de
criação para profissionais qualificados da
construção civil, como arquitetos, decoradores e marceneiros. “Até então, os metaliza-

de negócio especializada em tintas de alta
performance da Montana Química.
Os Metalizados Multifuncionais aderem
a quatro tipos de substratos: madeira, vidro, metal e até plástico. Podem ser usados,
por exemplo, em mobiliários como um todo,
acessórios metálicos e esquadrias e divisórias de alumínio. O lançamento também introduz 10 novas pastas ao portfólio de cores
metalizadas, totalizando 12 pigmentos-base
(como ouro, prata, bronze e rosé gold) - o que
permite a criação de uma infinidade de cores e efeitos, disponíveis no brilho acetinado.
Os Metalizados Multifuncionais estão
disponíveis dentro do sistema tintométrico Montana, que possibilita ao profissional
acesso a um portfólio extenso, com opções
de cores e efeitos muito maiores do que o
catálogo tradicional de tintas. “Entre as vantagens do sistema para os especificadores
estão a agilidade de produção, o alto poder
de cobertura, a redução no custo do acabamento e o fim da necessidade de estoque de

cores”, afirma Leandro ao mencionar: “é um
sistema que atende aos mais exigentes padrões de qualidade e de segurança à saúde
e amplia a liberdade para inovar.”

› › artigo ‹ ‹

Por André Nogueira, químico especialista em tintas e aplicações
Depois de esperar por dois longos anos,
a tão aguardada feira da construção civil
aconteceu, embora parecesse mais com
uma feira específica para o público de tintas, tamanha a “invasão” multicolorida dos
profissionais da pintura aflorados de todos
os cantos deste nosso Brasil. Com mais de
80 mil visitantes, média de 20 mil por dia, eu
juro que eu só conseguia ver pintores brotando por todos os lados.
Cada esquina da feira parecia mais um
encontro da Ladeira Porto Geral com a Rua
25 de Março, todas abarrotadas de profissionais da pintura. Mas guardadas as devidas proporções, foi realmente uma feira
inesquecível, tudo preparado e organizado
meticulosamente com muito carinho para
atender a categoria.
Eram cursos, workshops, encontros,
abraços, rodas de bate-papo, muitas fotos e
até uma rádio específica direcionada para o
profissional pintor fazendo blitz nos quatro
dias da feira, entregando brindes a todos que
generosamente concediam uma entrevista.
Se algum pintor presente na feira deste
ano tinha alguma dúvida se estava na pro6 maio_2022

fissão correta, a Feicon de 2022 mostrou a
sua verdadeira importância e relevância
neste mercado.
Nunca tantos fabricantes e fornecedores da cadeia produtiva de tintas se organizaram para receber um cliente tão especial.
Diferentes de edições passadas, quando o
foco eram os gerentes, diretores e outros
que nem de longe representavam o pintor.
Desta vez não, a indústria entendeu de
fato quem é o seu principal cliente e multiplicador da marca e, os fabricantes que não
estiveram presentes nessa edição, já estão
repensando para 2023.
A pluralidade de conhecimento foi o
auge do evento, o encontro de várias escolas da pintura, do mais velho ao mais novo,
do “Nutella” ao “Raiz”, dos mais famosos
aos mais desconhecidos, todos se embolaram e formaram um só grupo com amigos de todas as regiões, e o que se viu foi
um mar de confraternização. Foi realmente
muito emocionante!
E pensar que tudo isso começou com
uma simples ideia, um simples encontro de
pintores que resolveram criar um movimento. E de tanto buscar e “movimentar o conhecimento”, este movimento, embora tenha demorado um pouco, enfim encontrou

Foto: Divulgação

Uma Feicon para chamar de nossa!

seu caminho e entendeu que para adquirir o
equilíbrio, este grupo chamado de MBPM e
ABRAPP, precisava e precisa estar em constante movimento, é a lei da natureza!
E o resultado foi visto na Feicon de 2022,
onde, de uma vez por todas, o profissional
pintor conquistou seu espaço, o seu respeito
e o seu “equilíbrio” entre os grandes, obtendo
o reconhecimento que lhe é de direito.
Esperamos que na Feicon de 2023, a natureza do mercado da pintura tenha feito a
sua consagrada seleção natural, com a presença massiva de mais profissionais multiplicando não só o conhecimento, mas a pro-

fissionalização de uma categoria que por
muito tempo foi erroneamente marginalizada e que agora encontra o seu caminho e
conquista de vez o seu espaço.
Mas até lá, vamos nos reciclando e melhorando a cada dia mais, entendendo que
podemos ser melhores sempre, porque se
em 2022 foi assim, eu mal posso esperar
para ver como será em 2023, só de pensar já
dá um frio na barriga, e claro, um enorme orgulho de todos vocês verdadeiros profissionais pintores e pintoras que não escondem
mais as mãos sujas de tinta quando entram
em uma loja, muito pelo contrário, fazem
questão de ostentá-las, pois hoje sabemos
que “onde há mãos sujas, graças a Deus, há
também dinheiro limpo”!
Então querido amigo pintor, para finalizar eu só tenho uma coisa a lhe dizer: nos
vemos na Feicon de 2023! E parafraseando um grande e respeitado amigo da pintura com um singelo e carinhoso apelido de
“Careca”:
- “Estaremos juntos até depois do fim!”
Até porque, juntos seremos sempre
mais fortes!
Um abraço e até breve.
Instagram: @curso_pintou_conhecimento
/jornaldopintor
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Resinas hidrorrepelentes são sinônimos
de proteção
Com inúmeras vantagens, que vão desde impermeabilizar, proteger e embelezar superfícies,
os produtos cada vez mais conquistam consumidores, ganham espaço no orçamento das obras
e recebem investimentos por parte das empresas fabricantes
Por Viviane Salles
A pintura é uma etapa dedica à proteção
de superfícies e nesta fase da obra o pintor
sabe que indicar a aplicação das resinas hidrorrepelentes em telhas, tijolos ou pedras
naturais fará toda diferença tanto no resultado final do trabalho, como na durabilidade que ele terá. As resinas têm a importante função de impermeabilizar, proteger, dar
brilho e, além disso, conseguem valorizar e
embelezar os substratos.
“Como as resinas formam uma camada
espessa, criam uma barreira extremamente
resistente e impermeável, capaz de evitar a
penetração da água, garantindo uma grande
longevidade e proteção. Por serem brilhantes, refletem a luz do sol e com isso reduzem também a temperatura desses materiais”, afirma Jorge Holanda, gerente de re8 maio_2022

lacionamento técnico do Grupo Iquine. Fabiana Cristóvão, gerente de marketing da
Tintas Alessi, enfatiza que, com a preparação e aplicação correta, a resina hidrorrepelente tem a importante função de proteger
o substrato aumentando a sua durabilidade.
Maiquel Monteiro, gerente de serviços e
mercado da Lukscolor, lembra que os produtos são utilizados para proteger os substratos, inclusive, quando estão desgastados pelo tráfego constante, oferecendo renovação. Já Rosita Luciano, gerente de P&D
da Resicolor Tintas, cita a característica de
conferir brilho.
Para o gerente técnico da Unidade Revenda da Anjo Tintas, Filipe Freitas Zuchinali, a indicação do produto se faz necessária
quando o objetivo é criar um acabamento

natural nas superfícies e combater as patologias provocadas pela infiltração de água.
“O resultado é um ambiente renovado, de
fácil limpeza e bem-estar garantido”, comenta Alessandra Soares, do Departamento de Marketing da Maza.
Analisando o comportamento dos consumidores, Cleverson José Salasar, gestor
industrial, de Pesquisa e Desenvolvimento
da Tintas Ciacollor, sinaliza que a preocupação com impermeabilização de superfícies
está mais ligada aos consumidores que entendem que a pintura não traz só embelezamento, mas oferece também durabilidade e proteção. “Esse público está disposto a
investir para que o seu imóvel tenha maior
durabilidade e valor agregado”.
Na opinião de Marcos Pelegrini, do De-

partamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Brasilux Tintas, com o aprimoramento técnico cada vez maior, os pintores estão indicando produtos corretos e com excelente desempenho. “Assim, eles mostram
aos clientes as vantagens em fazer uma
boa impermeabilização, com produtos de
qualidade e de uma forma que possa garantir os serviços prestados”. Antonio Carlos de
Oliveira, gerente de assistência técnica da
Universo Tintas, completa que a indicação
das resinas hidrorrepelentes são geralmente feitas pelos profissionais da pintura.
“O trabalho e expertise de pintores e
pintoras neste tipo de preservação é importantíssimo, pois apenas o profissional
pode identificar patologias dos ambientes e
possíveis riscos de áreas que em exposição
/jornaldopintor

› › resinas hidrorrepelentes ‹ ‹
sem a adequada solução protetiva, acabará
por danificar a superfície com o passar do
tempo”, avalia Patricia Pereira, gerente de
marketing de produto da Suvinil.
Avaliando o mercado, Alex Mineto, gestor e químico responsável da Grafftex, diz
que os fabricantes de telhas, telhados e pedras naturais para casas residenciais são
o que mais utilizam as resinas hidrorrepelentes. Marcia de Marchi, coordenadora de
comunicação da Hydronorth, aponta para o
consumo desses produtos pelo segmento
da construção civil. E, Gilmar Silva Torres,
analista de produtos da Tintas Renner, também concorda que a área de construção civil é a que mais utiliza esse tipo de produto
em superfícies expostas às ações do tempo e locais úmidos de piscinas. Enquanto,
Eulália Ramos, gerente de marketing da
Qualyvinil Tintas, sinaliza para o crescente
uso em pedras de piscinas e tijolos à vista.
“O produto tem encontrado demanda
crescente em segmentos como o de decoração, com aplicação em tijolos à vista, pedras
porosas e outros acabamentos naturais que
necessitam de algum tipo de impermeabilização”, sintetiza Herlon Pereira, coordenador de marketing na Luztol. Já Katiucia Jung,
analista de desenvolvimento de produto do
Setor de Marketing da Tintas Killing, diz que
a empresa não identifica um segmento específico que consome esses produtos e tem
observado uma demanda na aplicação em
pintura de superfícies de tijolos aparentes.
“Temos observado um importante crescimento na utilização de resinas hidrorrepelentes em projetos prediais, em que o seu
uso ocorre principalmente em fachadas de
concreto aparente. Vale destacar que cada
vez mais o setor de tintas tem exigido produtos com qualidade e que ofereçam alto
custo x benefício, além de ambientalmente amigáveis. A presença de produtos como
esses no portfólio de qualquer empresa do
segmento é essencial”, diz Kelly Lima, especialista em madeira da Montana Química.
O Jornal do Pintor consultou os fabricantes de resinas hidrorrepelentes e preparou uma lista de produtos disponíveis no
mercado de tintas brasileiro. Confira.
A Alessi Tintas comercializa a Alessi Resina Acrílica Multiuso Base Água Premium e
a Alessi Resina Acrílica Multiuso Base Solvente Premium.
A empresa pontua que a Alessi Resina
Acrílica Multiuso Base Água Premium repele a água e umidade, impede a formação
de limo, manchas ou mofo, confere alta resistência e durabilidade, possui alto poder
de aderência, é fácil de aplicar e é ecologicamente correta, pois é diluível com água.
“Sua formulação agrega alta tecnologia em
resinas impermeabilizantes, possui ótima
performance que oferece proteção contra
as ações do tempo”, pontua Fabiana Cristóvão, gerente de marketing, que enfati10 maio_2022

de sujeira, protege contra a ação de intemperismo e reduz absorção de água quando
aplicado em telhas”, explica Alex Mineto,
gestor e químico responsável. Já a Grafftex
Resina Multiuso Base Solvente, a empresa
informa que foi elaborada com resina acrílica, seu filme forma uma película rígida e
lisa, com alta resistência a intempéries, ca-

za ainda que o produto está disponível nas
versões fosco e alto brilho, sendo indicado
para aplicação em ambientes externos ou
internos de telhas de barro ou fibrocimento,
tijolos aparentes, paredes de pedras naturais como Ardósia, Miracema, São Tomé, Pedra Mineira, Goiana, concreto aparente, cerâmicas não vitrificadas e paredes pintadas
com tintas PVA ou acrílicas.

Enquanto a Alessi Resina Acrílica Multiuso Base Solvente Premium também possui ação repelente a água e a umidade, possui alto poder de aderência, é fácil de aplicar, está disponível na versão alto brilho e
é indicada para ambientes externos e internos de telhas de barro ou fibrocimento, tijolos aparentes, paredes de pedras naturais
como Ardósia, Miracema, São Tomé, Pedra
Mineira, Goiana, concreto aparente e cerâmicas não vitrificadas.
A Anjo Tintas comercializa a Resina Multiuso Base Água e Base Solvente. A empresa esclarece que as duas versões do produto
oferecem acabamento de alto brilho, secagem rápida, proporcionam resistência e durabilidade para superfícies porosas horizontais e verticais. “A tecnologia da formulação
atua como impermeabilizante, impedindo a

cos Pelegrini, do departamento de pesquisa
e desenvolvimento.
A empresa enfatiza ainda que a Resina
Acrílica Premium Multiuso oferece alta durabilidade, lavabilidade sem danificar a pintura, resistência ao intemperismo e efeito
estético em diversas cores. “O cliente pode
mudar as cores do seu telhado, valorizar os
projetos arquitetônicos e a decoração, dando personalidade ao imóvel”, finaliza Marcos.
A Ciacollor Tintas comercializa o Silicone Hidrorrepelente, a Resina Multiuso Ecológica e a Resina Multiuso Base Solvente.
A empresa divulga que o Silicone Hidrorrepelente é um hidrofugante que repelente
a água, e é indicado para proteger diversas
superfícies como tijolo à vista, telhas de cerâmicas, pedras naturais, cerâmica porosa
e concreto aparente, sendo também indicado como rejuntes evitando manchas e escurecimento. “O produto não afeta as caraterísticas da superfície, já que não forma filme e não altera a cor”, esclarece Cleverson
José Salasar, gestor industrial e de pesquisa
e desenvolvimento.

penetração da água nos poros dos revestimentos”, explica o gerente técnico unidade
revenda, Filipe Freitas Zuchinali, e afirma que
a Resina também reduz o crescimento de
limo e realça a tonalidade natural das superfícies, formando uma película transparente e
brilhante no caso da versão transparente. “A
aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou
pistola, pois das três formas a qualidade está
garantida”, orienta o gerente.

Enquanto a Resina Multiuso Ecológica, a
fabricante informa que é uma tinta acrílica à
base de água e de fácil aplicação, que oferece alto acabamento, redução da absorção de
água e de formação de mofo em telhas cerâmicas, de concreto, amianto, tijolos à vista, pedras naturais e concreto aparente, sendo comercializada nas versões incolor e colorido. Já
a Resina Multiuso Base Solvente é uma resina
acrílica brilhante à base de solvente que reduz
a absorção de água e a formação de mofo em
telhados, pedras naturais e concreto, aumentando a vida útil desses materiais.

A Brasilux Tintas comercializa a Resina
Acrílica Premium Multiuso e divulga que o
produto oferece boa relação de custo x benefício por conta do seu alto rendimento. “O
trabalho do pintor também fica mais rápido, pois é de fácil aplicação e a quantidade de vezes que se aplica é menor”, diz Mar-

A Tintas Grafftex comercializa a Grafftex
Resina Acrílica Hidrorrepelente Base Água e
Grafftex Resina Multiuso Base Solvente.
A empresa pontua que a Grafftex Resina Acrílica Hidrorrepelente Base Água tem
secagem rápida, ótimo rendimento e alta
cobertura. “Seu filme liso evita a aderência

paz de evitar formação de limo, penetração
de umidade, acúmulo de sujeira e que protege contra os desgastes físicos. “Proporciona um acabamento brilhante de alta durabilidade e é indicada para a impermeabilização de pedras naturais, telhas em geral,
tijolos, fachadas, pisos de concreto e placas
cerâmicas”, diz o gestor.
A Hydronorth oferece aos seus consumidores a Resina Multiuso e a Resina Acqua
Multiuso. Entre os diferenciais, a empresa
divulga que a Resina Multiuso é um produto à base de solvente, possui um alto brilho,
secagem rápida e poder de impermeabilização, estando disponível nos acabamentos
brilhante para a versão em cores, e brilhante e fosco para versão incolor. Enquanto a
Resina Acqua Multiuso é um produto ecológico, diluível com água, sem cheiro, que
evita o aparecimento de fungos ou bolores,
sendo comercializado no acabamento brilhante para cores e na versão incolor.

“As resinas Hydronorth são formuladas a
partir de resinas acrílicas especiais, com alto
poder de impermeabilização. Além de embelezar e proteger as superfícies contra umidade e sujidades, também proporcionam alta
resistência e durabilidade”, pontua Marcia de
Marchi, coordenadora de comunicação.
A Iquine conta em seu portfólio de produtos com a Resina Acrílica Concentrada à
base de solvente e a Resina Multiuso à base
de água. Entre as características dos produtos, a empresa divulga que a Resina Acrílica
Concentrada é um produto que embeleza,
facilita a limpeza e protege as superfícies
externas ou internas de pedras, telhas e
/jornaldopintor
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concreto, oferecendo ainda fácil aplicação
e alto rendimento. “Sua aparência transparente forma uma camada espessa, brilhante, impermeável e resistente às intempéries”, pontua Jorge Holanda, gerente de relacionamento técnico do Grupo Iquine.

Já a Resina Multiuso, de acordo com a
empresa, oferece alto poder de proteção
contra os raios UV, embeleza, facilita a limpeza e protege as superfícies internas ou
externas de pedras, tijolos, concreto aparente e telhas. Além disso, Jorge Holanda
enfatiza que é um produto de fácil aplicação, com ótimo rendimento que forma uma
camada espessa, brilhante, impermeável e
resistente às intempéries, estando disponível nas versões incolor, Champagne, Cinza,
Cerâmica Onix e Cerâmica Telha.
A Tintas Killing comercializa a Kisacril
Resina Acrílica Base Água e a Resina Acrílica Impregnante à base de solvente. A em-

presa esclarece que ambas as resinas têm
acabamento brilhante incolor, sendo que a
Kisacril Resina Acrílica Base Água protege, impermeabiliza e realça o aspecto natural de superfícies porosas externas ou internas de tijolo, concreto aparente, telhas
cerâmicas, pedras e paredes pintadas com
tintas acrílicas. Enquanto a Resina Acrílica
Impregnante à base de solvente é utilizada
para superfícies de reboco e concreto, telhas de cerâmica e cimento amianto, tanto
para exteriores quanto para interiores.

“A Resina Acrílica Base Água não é recomendada para ser aplicada em pisos. Já a
Resina Acrílica Impregnante à base de solvente tem ainda um pouco mais de brilho do
que a Base Água”, afirma Katiucia Jung, analista de desenvolvimento de produto do Setor de Marketing.
A Lukscolor oferece a seus consumidores a Resina Acrílica Premium Plus e a Resi-

SuperProteção
Super
Proteção

na Acrílica Premium Plus Base água. Como
característica principal, a empresa pontua
que os produtos embelezam, protegem, impermeabilizam e realçam a tonalidade na-

tural de superfícies de pedras naturais, em
áreas externas ou internas. Além disso, proporcionam um revestimento de alta dureza
que repele a água e a umidade, evitam a formação de fungos, facilitam a limpeza, são
resistentes à ação do tempo e ao desgaste provocado pelo tráfego constante, sendo
ideais para aplicação em pedras naturais,
concreto aparente, telhas, cerâmicas, fibrocimento, tijolos à vista e pisos cimentados.
A Luztol comercializa a Resina Impermeabilizante Premium Cryl AD e a Resina
Impermeabilizante Base Água Ecocryl.
A empresa divulga que a Resina Impermeabilizante Premium Cryl AD é à base de
solvente, é um produto de alto desempenho,
de fácil aplicação, oferece alta aderência e

brilho, sendo indicada para paredes cimentadas, pisos industriais, pedras decorativas
e estacionamentos. “O impermeabilizante
ainda possui formulação diferenciada, que
confere máxima durabilidade combatendo
fungos e algas após a cura do filme durante
muitos anos”, diz Herlon Pereira, coordenador de marketing.

Já a Resina Ecocryl Base Água, a fabricante informa que é um produto formulado
com resina acrílica de alta performance, sua
diluição é feita com a própria água, oferece
alta resistência às intempéries, fragrância
suave e é especialmente indicada para telhas, tijolos à vista, fibrocimento, cerâmicas
e outras superfícies porosas verticais sem
atrito físico. “Possui formulação ecologicamente correta! Foi desenvolvida para oferecer conforto máximo ao profissional durante
e após a aplicação, mas mantém as características principais dos impermeabilizantes à
base de solvente”, diz o coordenador.

Indicada para quem procura mais proteção
e durabilidade, unindo qualidade e eficiência
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A Maza destaca do seu portfólio a Resina
Acrílica Premium à Base de Água e informa
que o produto é de fácil aplicação, oferece
secagem rápida e está disponível em cores
e na versão incolor, como brilhante e fosco.

A Qualyvinil Tintas oferece a seus clientes a Resina Acrílica Base Água e Resina
Acrílica Base Solvente. A empresa divulga
que a Resina Acrílica Base Água protege telhas, tijolos, concreto e outras superfícies
contra sol, chuva e mofo. “É um impermeabilizante multiuso de alta resistência. Seu
filme forma uma película brilhante que evita a formação de limo, passagem de umiA Montana Química divulga a Koromix
Resina Acrílica base água e base solvente
e pontua que o produto protege e impermeabiliza superfícies como telhas, tijolos, pedras naturais e concreto aparente, oferece proteção contra manchas, mofo e água,
com acabamento semelhante a verniz.
Segundo a fabricante, a versão base
água proporciona acabamento brilhante, é
pronta para uso e foi desenvolvida com resina acrílica que proporciona alta resistência, durabilidade e está disponível em sete
opções de cores. “Por ser um produto base
água, possui baixíssimo odor durante e após
a aplicação. Além disso, pode ser aplicado em superfícies verticais ou horizontais”,
pontua Kelly Lima, especialista em madeira.

Já na versão base solvente, a empresa
informa que é um produto incolor de acabamento brilhante e fosco, que realça o aspecto natural das superfícies, é pronto para

porciona hidrorrepelência e impermeabiliza
ção das superfícies, oferecendo proteção
contra umidade, ações do tempo, fungos e
bactérias, e redução da capacidade de absorção da água, sem modificar o aspecto na-

uso, desenvolvido à base de resina acrílica
que proporciona alta resistência, durabilidade, repelência à água, proteção contra
fungos, é de fácil aplicação com secagem
rápida e pode ser aplicado em diversas superfícies, tanto vertical como horizontal.

dade e acúmulo de sujeiras”, diz Eulália Ramos, gerente de marketing, e complementa
que o produto proporciona um acabamento nobre com alta durabilidade e está disponível em sete cores. Já a Resina Acrílica
Base Solvente, segundo a empresa, oferece
alta resistência, seu filme forma uma película brilhante que evita a formação de limo,
passagem de umidade, acúmulo de sujeiras e proporciona um acabamento nobre
com alta durabilidade. “Impermeabiliza as
superfícies e facilita o trabalho na hora de
limpar”, finaliza a gerente.
A Resicolor Tintas comercializa a Telhabril Incolor Base Solvente e divulga que
o produto é incolor, sendo indicado para a
impermeabilização de telhas em geral, fachadas de concreto, pedra ou revestimentos, tijolos, impedindo ou reduzindo o contato com água. “Pode ser utilizado também

na impermeabilização de pisos cimentados
ou qualquer outro revestimento de boa absorção”, diz Rosita Luciano, gerente de P&D.
A Suvinil divulga a Suvinil Resina Acrílica
Base Água e Suvinil Resina Acrílica Base Solvente. Patricia Pereira, gerente de marketing
de produto, esclarece que os produtos são
desenvolvidos com tecnologia que protege e
mantém o brilho de superfícies como telhas,
tijolos, concretos, fibrocimento e diferentes
tipos de pedras, evitando mofo e oferecendo resistência a chuva e ao sol. “Promovem
também facilidade de limpeza e tem alta durabilidade, deixando as superfícies mais bonitas por mais tempo. São prontos para uso, o
que facilita muito a aplicação”, diz a gerente.

Sobre a Suvinil Resina Acrílica Base
Água, a empresa pontua que é de baixo odor,
conta com secagem rápida ao toque de 30
minutos e é comercializada em seis opções
de cores prontas, além da versão incolor. E
sobre a Suvinil Resina Acrílica Base Solvente informa que é uma resina incolor, ideal
para realçar a beleza natural dos materiais.
A Tintas Renner comercializa o Silicone
Hidrorrepelente e divulga que o produto pro-

tural das superfícies já que não forma filme.
Indicado para pisos e paredes de pedras decorativas em Ardósia, Pedra Mineira, Goiana,
São Thomé, Miracema, lajotas porosas, tijolos à vista, telhas, cimento amianto, concreto
e alvenaria de ambientes externos e internos.
A Universo Tintas divulga a Universo Telha Nova Resina Acrílica Premium e Universo Resina Acrílica Premium.

A empresa informa que a Universo Telha Nova Resina Acrílica Premium é um impermeabilizante à base de água, ecologicamente correto com baixo VOC, que oferece
alta performance, secagem rápida, alto brilho, resistência às intempéries e promove a
sensação de conforto térmico nos ambientes. Enquanto a Universo Resina Acrílica
Premium é um impermeabilizante à base de
solvente, pronto para uso, que oferece alto
brilho, fácil aplicação, ótimo poder de penetração, rendimento e secagem rápida.

Foto: Divulgação
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Sherwin-Williams lança ProCraft Econômica
A novidade completa a linha ProCraft e garante cores de acabamento fosco que realçam ambientes internos
A Sherwin-Williams acaba de lançar a
tinta Látex ProCraft Econômica, uma novidade que completa a linha ProCraft, que
agora abrange as categorias Econômica,
Standard e Premium, oferecendo opções
para diversos tipos de acabamentos. Segundo a fabricante, a ProCraft Econômica
é uma tinta acrílica de fácil aplicação que
garante maior cobertura seca e excelen-
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te rendimento, além de oferecer cores que
realçam, embelezam e protegem as superfícies internas. O produto é destinado a interiores e tem o acabamento mais fosco da
sua categoria. Também segundo a fabricante, o tempo de secagem é de 30 minutos ao
toque, de 2 a 4 horas entre demãos e 4 horas final.
“Nosso portfólio está ainda mais com-

pleto com soluções para atender às demandas do mercado de decoração e arquitetura, consumidores e pintores”, destaca
Adriana Resstel, gerente de marketing de
produtos na Sherwin-Williams.
ProCraft Econômica está disponível nas
lojas próprias, em latas de 18 litros, nas cores Branco e Branco Gelo com acabamento fosco.
/jornaldopintor
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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
que a pintura era muito mais que só pintar paredes. “Vi uma
mudança de comportamento, uniformes brancos, técnicas e
ferramentas inovadoras, e me apaixonei pelos efeitos decorativos. Naquele momento falei para mim mesmo: é isso que eu
vou fazer. Pintura é vida e está no meu DNA!”.
Para Douglas, a pintura representa sua vida, amor pelo
que faz, transformação, conquista, respeito e orgulho. Segundo ele, ter sido o PPM Pintor Profissional do Mês é um sonho
e confessa que na hora não caiu a ficha! “Eu sempre acompanho as premiações mês a mês, sonhava e pensava: será que
algum dia eu vou estar lá sendo reconhecido nacionalmente? Por isso, este momento significa muito para mim, é o reconhecimento profissional, dedicação, amor pela profissão e
pela minha classe”, finaliza.

Foto: Divulgação

O Pintor Profissional do Mês - PPM recentemente premiado pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor – MBPM,
é Douglas Michell, de 34 anos de idade, de Aracaju/SE, experiência de 16 anos na pintura e especializado em fino acabamento, textura fulget projetada e efeitos decorativos. Ele conta que seu avô, hoje aposentado, trabalhava com pintura e ensinou a profissão para todos os filhos. “Quando eu era adolescente observava meus tios e meu pai trabalhando com pintura nas obras, alguns na imobiliária outros na automotiva, e
mais tarde, com 18 anos de idade, meu tio me deu a primeira
oportunidade de trabalho remunerado. A partir daí, não parei
mais e trabalhei muitos anos com eles e depois com algumas
construtoras”, lembra Douglas ao revelar que, quando encontrou nas redes sociais o MBPM, na hora teve a sensação de

Como acontece a premiação PPM
A votação do Pintor Profissional do Mês - PPM ocorre
mensalmente sendo feita por uma comissão criada pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor - MBPM e ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores Profissionais que abrange
todo o Brasil. Os braços (pintores voluntários que trabalham
no MBPM promovendo união e conscientização para os pintores em sua região), os moderadores e os coordenadores votam no pintor que mais se destaca de acordo com os seguintes critérios: o pintor que mais ajuda nos grupos do MBPM no
Facebook e no WhatsApp; ser um bom profissional em seu dia
a dia; ser exemplo para todos os pintores; e o pintor que não
exagera em posts e informações desnecessárias.
Os moderadores e os coordenadores não participam do
PPM, e o nome do vencedor é divulgado somente no dia da
entrega do prêmio na sede do MBPM, em São Paulo/SP, e divulgado na página oficial da entidade no Facebook e nas redes sociais. Segundo o Movimento e a Associação, o objetivo
é criar um time forte em todas as cidades do Brasil e com isso
buscar soluções para cada problema ou necessidade da categoria já que o MBPM é uma ação de conscientização criada e dirigida por pintores que projetam a “mudança de comportamento” do pintor brasileiro e sua responsabilidade pela
busca de profissionalização e valorização.
O pintor com mais votos, eleito o Pintor Profissional do
Mês, recebe prêmios oferecido pelos parceiros (ferramentas,
catálogos, camisetas, etc.) e uma arte com a foto do vencedor
é colocada na capa do grupo Pintor Profissional no Facebook.
Os atuais parceiros desta premiação são: Jornal do Pintor na
divulgação do prêmio ao ganhador, Pincéis Atlas, Condor Pincéis, Tintas Coral, God Mix Tintas, Lukscolor Tintas, Mirka Brasil, Nauber Máquinas, Rainha das Tintas, Rolos Big, Santa Fé
Tintas, Steula Equipamentos, WBR-WAGNER e ABRAPP Associação Brasileira dos Pintores Profissionais.

› › pintores do sul ‹ ‹

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

O grupo é formado por profissionais dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
O grupo formado pelos profissionais do grupo de Whats
App “Pintores do Sul”, que conta atualmente com mais de
200 membros dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, destaca todos os meses o Pintor do Mês.
Todo início de cada mês, o grupo abre a votação e os membros votam no pintor que mais se dedicou no período dando
dicas, ideias ou tirando dúvidas.
O vencedor dessa vez foi Reinaldo Ribeiro Borges, de
Curitiba/PR, que está há aproximadamente 26 anos na pintura. Ele conta que começou na área com 16 anos como ajudante do seu tio. “Meu pai alugou uma casa para ele morar
e eu que pintei as paredes. Com isso, acabei pegando gosto pelo serviço e fui trabalhar com o meu tio, que é falecido,
mas foi quem me ensinou e eu herdei essa profissão dele”.
O pintor revela que tudo o que conseguiu conquistar na
vida foi através da pintura. “Tenho 3 filhos e toda educação e
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o que posso dar de bom para eles vem da pintura. Minha vida
hoje é estabilizada, sempre tenho serviço, então, realmente,
a pintura abriu portas e transformou a minha vida”.
Reinaldo também demonstra sua gratidão pelo prêmio
e por fazer parte do grupo “Pintores do Sul”. Ele lembra que,
quando entrou, se sentiu acolhido e teve mais visibilidade
e apoio no trabalho. “A gente aprende muito sobre pintura
com as ações promovidas pelo grupo e parceiros. É como
uma família para mim”, conclui.
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, Alf
fa Tintas, Big Cores Tintas, Condor, Dacor, Nauber Máquinas,
Reparox, Suvinil, Auto Tintas Uberaba, Tintas Fazendinha e
Dasul Revestimentos.
/jornaldopintor
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Saiba como aumentar sua rede de relacionamentos
Desenvolver o networking online e offline é fundamental para pintores
que buscam crescer no segmento

ber quais problemas seus colegas estão enfrentando e como resolveram, e de ter conhecimento antecipado do que está ocor-

› › novidade ‹ ‹

Novo produto é produzido com mais de 60% de matéria-prima
de fontes renováveis, possui papel Kraft resistente e adesivo
modificado, que permite alta adesão em diferentes materiais
e alta eficiência em câmaras frias

Foto: Divulgação
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Reserve seu tempo para ampliar sua
rede. Uma hora em um evento na loja, em
uma conversa com um representante da
indústria em um curso, em uma participação em uma premiação ou na atualização
de sua rede social é ganho de tempo. É investimento.
Por que compensa? Porque, a longo prazo, essa uma hora lhe poupará horas, dias,
semanas perdidas. “Nossa, estou com uma
dificuldade aqui neste trabalho, vou ligar
para aquele colega que conheci no curso,
ele é especialista nessa área.” Pronto, já valeu a pena.
Faça conexões diretas, tanto pessoais
quanto pela internet. Construa laços. Seja
genuíno. Ao ampliar sua rede de relacionamentos, você economizará tempo e dinheiro. E de bônus ganhará novos amigos.

› › lançamento ‹ ‹

Adere lança Fita Kraft Ecoeficiente

A Adere acaba de lançar a nova Fita
Kraft Ecoeficiente e, entre as suas características, o novo produto é produzido com
papel kraft resistente, com adesivo modificado que permite alta adesão em diferentes materiais, incluindo o papelão reciclado.
Além disso, a fita é 100% livre de plástico e
possui alta eficiência em câmaras frias, incentivando a indústria a utilizar embalagens
recicláveis.
“É um importante passo da Adere em direção a toda a cadeia produtiva. Estamos
oferecendo uma fita com excelente adesão em embalagem reciclada e que pode

rendo no mercado de trabalho e no setor de
uma maneira geral.
Imagine um exemplo: um cliente chega para um lojista e pede a indicação de
um pintor. Quem o lojista vai indicar? O profissional que não fala nunca com ele? Ou
aquele que sempre passa por ali, pergunta por WhatsApp como andam as coisas na
loja ou faz aquela menção da loja em sua
rede social?
Isso é relacionamento. Veja que esse
vínculo precisa não só ser constante, mas,
principalmente, genuíno. Você só deve criar
laços com quem se dá bem profissionalmente ou pessoalmente. Mesmo porque,
hoje em dia, nosso tempo é escasso e precisamos usá-lo com qualidade. Não se pode
perder tempo com quem não nos oferece
algo bom em troca.

ser colocada em freezer. O que isso significa? Que as indústrias, os mercados e todos
que hoje não usam embalagens recicladas
porque encontram dificuldade com o fechamento, agora podem contar com uma alternativa eficiente!”, enfatiza Daniel Souza,
analista de produtos da Adere.
A empresa divulga que a nova fita é produzida com mais de 60% de matéria-prima
de fontes renováveis e até mesmo a sua
embalagem é ecológica, já que é oriunda de
florestas plantadas e com manejo responsável. “Além disso, é produzida com solventes reaproveitados várias vezes durante o
ciclo de vida, reduzindo o impacto ao meio
ambiente”, afirma Daniel.
A Adere também pontua que, desde a sua fundação, se mantém atenta às medidas de eficiência na produção e sempre adotou ações sustentáveis. “A fábrica foi construída há
mais de 17 anos e já naquela época
instalamos tanques que usam gravidade para economizar energia, espaços com luz natural, além de várias
outras medidas no processo industrial para colaborar com o bem-estar
do meio ambiente”, finaliza o analista de
produtos.

Brasilux lança as tintas Brasinil e
Brasilar em embalagens plásticas
Empresa divulga que segurança, economia e praticidade são
alguns dos benefícios das novas embalagens

Foto: Divulgação

Você já ouviu falar em networking?
Networking nada mais é do que a sua
rede de relacionamentos. Para um pintor,
isso significa atrair ao redor de si um círculo
de profissionais do setor, como outros pintores, lojistas, representantes da indústria e
de associações de classe.
Pare para pensar: com quantos profissionais você mantém um vínculo? Quando cito esse vínculo, quero dizer que é um
contato constante. Não precisa ser todo dia,
claro, mas, de alguma forma, que seja de
tempos em tempos.
Quanto maior a rede de relacionamentos, maior é a possibilidade do pintor receber a indicação de cliente ou de serviço, sa-

Foto: Divulgação Montana

Por Rafael Ferreira, gerente comercial
da Montana Química Ltda.

A Brasilux apresentou ao mercado as novas embalagens da Brasinil Econômico e Brasilar Standard. Considerados dois grandes sucessos de vendas, os produtos já estão sendo
comercializados em embalagens plásticas.
A empresa divulga que as embalagens
plásticas possuem alças, oferecem facilidade
de manuseio, agregam mais segurança já que
não deixam arestas cortantes, e são resistentes a impactos, evitando amassamentos ou
problemas de corrosão. Ainda de acordo com
a Brasilux, por serem mais práticas e funcionais, permitem que os usuários dispensem o
uso da bandeja, pois é possível usar o rolo de
pintura direto na embalagem permitindo, inclusive, melhor aproveitamento do produto.

Segundo Mirela Jabur, gerente de marketing, muitas pessoas gostam de reaproveitar
as embalagens, utilizando-as em atividades
domésticas, por exemplo, ou para produzirem itens de decoração. Além disso, os baldes
plásticos são 100% recicláveis, o que significa
que podem ser transformados novamente em
matéria-prima, voltando para a cadeia de produção de novos produtos, reduzindo assim, a
utilização de recursos naturais.
Entre as suas características, a Brasinil
Econômico e a Brasilar Standard são tintas
acrílicas à base de água, com baixa incidência
de respingos, boa cobertura, lavabilidade, possuem secagem rápida, fácil aplicação e estão
disponíveis em 3,6 litros e de 18 litros.
/jornaldopintor

› › dicas de pintura ‹ ‹

Pintura Geométrica: dicas e inspirações
para transformar os ambientes da casa
Suvinil aposta em combinações de cores para criar diferentes desenhos
nas paredes e proporcionar uma identidade moderna a diversos espaços
A utilização de formas geométricas, como triângulos, círculos e quadrados, permite combinação de cores e pode trazer uma identidade moderna aos espaços onde são aplicados.
“Essa técnica pode ser utilizada para formar linhas que
emolduram móveis, espelhos, objetos decorativos e até mesmo para setorizar diferentes espaços dentro de um mesmo
cômodo”, conta Sylvia Gracia, coordenadora de marketing,
cor e conteúdo na Suvinil. Ela ainda sinaliza que, dependendo
da forma como é aplicada e das cores escolhidas, também é
possível passar várias sensações distintas que vão desde um
layout mais divertido, até algo mais clean e tranquilo.

“Aproveitando a relação que a pintura geométrica tem
com as mais diversas combinações de cores, não há nada
mais assertivo do que ter à disposição um produto que, além
de entregar qualidade no resultado, conte com diferentes
tonalidades. O Suvinil Fosco Completo, produto Premium
da marca, está disponível em 1700 cores, incluindo o Revela
2022”, diz Sylvia.
Para ajudar na definição e com novas ideias e inspirações, a Suvinil relacionou alguns ambientes com cores que
fazem parte de seu estudo de tendências de cores anual, o
Revela 2022.

Na sala de estar, a pintura combinou quadrados e retângulos,
utilizando três tons: Eclipse, eleita a cor do ano de 2022 pela Suvinil,
Rosa-talco e Volta ao Mundo

Para esse home-office, a
moradora queria que o ambiente
contasse com um ar mais quente
e aconchegante, então, a escolha
foi a combinação de dois tons de
rosa: Rosa Queimado e o Flor-DeAnis. A harmonização das formas
geométricas ajudou a setorizar
o espaço da mesa de trabalho
e da área de descanso, onde foi
instalada uma rede

Neste ambiente, a combinação que
une Eclipse e Meia-luz resultou
em uma decoração clean. A forma
geométrica, evidenciada no tom
de verde, emoldurou o espaço,
propondo destaque ao banco e ao
objeto instalado na parede

› › artigo ‹ ‹

O boi engorda com o olho do dono
Quando você fecha um serviço de pintura com o cliente, ele cria expectativas da forma como os trabalhos serão
executados.
- Vamos começar pelos cômodos do fundo, para não
precisar acessá-los novamente após a pintura;
- Chegaremos antes das 7h todos os dias para poder pegar a chave da casa, antes do senhor ir trabalhar;
- Fique tranquilo que isolaremos todo o piso laminado e os
móveis, para que não ocorram riscos ou sujeira de pó e tinta.
Essas são sugestões que damos antes de fechar o serviço e são até argumentos para fazer o cliente sentir-se seguro com nosso trabalho. Mas depois que iniciamos os trabalhos, basta um dia fora da obra para começarem as reclamações. Atraso, sujeira, falta de organização...
É por isso que falamos que o boi só engorda com o olho
do dono. Nós sabemos exatamente o que o cliente quer, o
que precisamos fazer para atendê-lo bem, mas nem sempre conseguimos controlar as tarefas e organização da obra
quando estamos fora dela. Nem sempre o ajudante, equi/jornaldopintor
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Por Leandro Piovesan, EuSouPintor

pe ou parceiro, terá a mesma expectativa em atender seus
clientes tão bem quanto você. Muitas vezes o interesse deles pode estar no resultado, enquanto o seu está no processo e na satisfação do cliente. Um de vocês quer ver o serviço
entregue e o dinheiro no bolso, enquanto outro quer o cliente realizado, lhe indicando para outras 10 pessoas.

O fato de você saber o que o cliente quer e precisa, não
quer dizer que sua equipe também saiba ou entenda essa
diferença. Em muitos casos a comunicação pode destravar
uma série de problemas do nosso cotidiano, como:
• Comunicar tarefas e detalhes daquele dia, naquela obra,
• Comunicar as etapas da obra como um todo, do começo ao fim,
• Comunicar a qualidade esperada da mão de obra dele.
É bem importante também saber o desejo do seu colaborador e suas expectativas para o futuro profissional na
pintura, se ele quer mesmo seguir com você e principalmente com a pintura.
Nossa profissão exige qualidade no resultado final, mas
também no processo durante os trabalhos. Se você precisa
assumir mais obras do que pode executar sozinho, ou precisar lidar com pessoas para o auxiliar, vai precisar de habilidades diferentes do que a pintura.
O dono pode aprender a lidar e confiar em pessoas para
olhar o seu boi? Essa pergunta eu deixo para você que, assim
como eu, já passou por traumas de terceiros para realizar o
seu trabalho. Um abraço!
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Lukscolor contrata
novo gerente
Maiquel Monteiro traz para o mercado de
tintas a sua bagagem de mais de 20 anos
do setor automotivo

Foto: Divulgação

A Lukscolor acaba de anunciar a contratação de Maiquel
Monteiro para o cargo de gerente de serviços ao mercado. O
profissional possui uma vasta experiência no setor automotivo, tendo atuado por 20 anos em indústrias renomadas, como
a Yamaha e Toyota. Em seu último cargo na Toyota, atuou no
departamento de marketing na área de mídia, comunicação,
eventos, inteligência de mercado, varejo e na introdução da
empresa no campeonato da Stockcar.

› › verniz ‹ ‹

Verniz marítimo pode ser utilizado em móvel
de madeira em ambiente externo
Montana Química enfatiza que o produto tem como função
proteger a madeira que está em contato com umidade e
maresia, realçando a beleza natural do substrato
Você tem móveis de madeira ao ar livre? Ou você pintor, vai
trabalhar com uma pintura externa em casa de praia? O verniz
marítimo, ou verniz naval, não é só para proteger a madeira de
embarcações, o produto pode ser utilizado para garantir a durabilidade - e também a beleza - do substrato.
A Montana Química sinaliza que os móveis de madeira expostos em locais com mais umidade devem ter uma atenção
especial. “O verniz marítimo age como um escudo protetor, formando uma película que protege, realça os veios, embeleza e
enobrece a madeira”, afirma Kelly Lima, especialista em tratamento de madeira, e explica que o verniz marítimo é indicado para superfícies de madeira (aplainadas, lixadas ou rústicas)
em contato com a água ou maresia, utilizadas em portas, portões, janelas, beirais, forros, estruturas de telhado, terraços e
móveis externos.
A especialista esclarece ainda que para escolher o produto,
já que o mercado oferece várias opções e preços, a ideia é verificar o rendimento do produto, que influencia muito no custo
x benefício e também o acabamento final oferecido, já que alguns vernizes oferecem diversas opções de brilho como fosco,
acetinado e brilhante. “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 porque ofere-

ce diversas vantagens,
entre elas fácil aplicação, ótimo rendimento,
secagem rápida, ótimo
alastramento, proteção
contra os raios ultravioleta, resistência ao atrito e dureza, excelente
durabilidade, resistência às intempéries, à maresia e à água”, indica Kelly. A Montana
enfatiza que esse produto não é indicado para decks, como informado na edição anterior.
Sobre a aplicação, ela diz que é necessário que a peça ou
superfície a ser envernizada esteja limpa e seca, livre de partículas soltas, mofo e isenta de óleos, graxas, ceras e outros
contaminantes, também não é indicado aplicar em madeiras
verdes ou úmidas. Kelly sinaliza também que, para uso externo,
o verniz pode ser aplicado diretamente sobre a madeira, com
trincha ou rolo; e para aplicação com pistola, a diluição máxima
é feita com 5% de Aguarrás Montana.
“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 secagem, de
manuseio no rótulo do produto”, finaliza Kelly.

› › revenda ‹ ‹

Corante Tintas anuncia plano de expansão
Consagrada em Osasco (SP), revenda está presente em 7 endereços da cidade, conta com uma
unidade no bairro do Morumbi, na capital paulista e planeja a inauguração de mais 10 lojas

Fotos: Divulgação

Há mais de 3 décadas a Corante Tintas vem construíndo sua história no mercado de pintura nacional. Fundada em
1990, pelo empreendedor Odair Zago, a empresa tem longa
tradição e já se tornou uma revenda referência em Osasco
(SP), estando presente em sete endereços da cidade. Além
dessas unidades, conta também com uma loja no bairro do
Morumbi, na capital paulista, e tem como meta a abertura
de mais 10 locais nos próximos dois anos.

18 maio_2022

“Tudo começou há 32 anos com uma pequena loja e com
um sonho grande de se tornar pioneira na região de Osasco
(SP). Depois, os produtos começaram a ser vendidos na vizinhança e fomos ganhando a confiança da clientela local.
Com o tempo, o negócio cresceu e se expandiu para demais
bairros”, pontua Fernando Teixeira, diretor comercial.
Atuando com a venda de tintas, insumos e acessórios
para pintura, a Corante Tintas se consolidou no atendimento de consumidor final e empresas de diversos segmentos,
e atualmente comercializa as principais marcas do mercado, como Suvinil, Atlas, Tigre, Norton, Futura, Coral e Eucatex. “Oferecemos diversas vantagens e benefícios aos nossos clientes que vão desde preços diferenciados, descontos
na primeira compra no site, entrega grátis em até 24 horas,
amplo estoque, condições especiais para pessoas jurídicas e
visita técnica gratuita”, diz o diretor e enfatiza a sólida parceria comercial com a Suvinil, que proporciona condições especiais classificando a Corante como uma revendedora premium. “Temos a Suvinil como a nossa principal fornecedora e
somos líderes de mercado na nossa região”.
Seguindo as premissas de dedicação, comprometimento e amor pelo segmento de tintas, Fernando lembra que no

último mês, em abril, foi inaugurada mais uma loja em Osasco (SP) e aponta que a empresa tem a missão de fomentar o
comércio e o desenvolvimento do município. “A empresa prevê um crescimento acelerado do volume de negócios no segmento de revenda de produtos e insumos para pintura. Vale
ressaltar também que todos os funcionários contratados para
trabalhar são moradores de Osasco e região próxima. Acreditamos que é preciso estar em constante evolução e permitindo assim, a geração de novos empregos”, finaliza.
/jornaldopintor
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› › nova diretoria ‹ ‹

› › premiação ‹ ‹

Toda Mulher é um Destaque!

A vencedora do TODA MULHER É UM
DESTAQUE! foi Viviani Bernarda de Oliveira,
da cidade de Mongaguá/SP, litoral de São
Paulo, que esse ano está completando 18
anos na pintura e 7 com a sua própria empresa. A pintora lembra que começou na
pintura por causa da necessidade de ter
renda para sustentar as três filhas pequenas. “Não foi fácil, porque na minha região
não tinham muitas mulheres na área. No
entanto, a pintura me fez abrir os olhos e a
mente ao me mostrar que eu podia sim trabalhar neste ofício e sustentar as minhas filhas”, conta Viviani ao mencionar: “Essa necessidade foi uma transformação já que a
pintura representou uma virada de 180° na
minha vida”.
Sobre a conquista do prêmio, a pintora

revela ter um sentimento de imensa gratidão. “Passei por muitos trabalhos e perrengues para me capacitar e ser profissional,
e este prêmio mostra que escolhi o caminho certo e amo imensamente o que faço.
Não me vejo fazendo outra coisa e imagino
eu bem velhinha usando o extensor como
acessório (risos)”, brinca Viviani ao concluir
que é muito importante o reconhecimento
diante de tanta luta diária. “Isso dá um gás
enorme para que eu possa continuar a fazer
o que amo”, finaliza.
Sobre esse prêmio
O prêmio TODA MULHER É UM DESTAQUE! tem o objetivo de incentivar outras
mulheres a investirem em sua profissão,
seja ela qual for e, também, de valorizar a
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Incentivar a profissionalização da pintora imobiliária no Brasil é um dos objetivos dessa premiação
que acontece mensalmente. Conheça a vencedora!
profissionalização do pintor e da pintora
imobiliários no Brasil, a premiação acontece mensalmente com o intuito de homenagear e divulgar histórias de pintoras de todo
o Brasil. Uma equipe de profissionais liderada por Claudinha Peres, Josi Piovesan e Valéria Martinez, que são as três idealizadoras
do projeto, elege a ganhadora do mês que
mais se destaca de acordo com sua história de vida e superação, participação ativa
com profissionalismo e disposição em ajudar 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 patrocinadores: WBRWAGNER, WBRCORDLESS, Condor, Galo, Brasilux, Coral, Hotel IBIS Tatuapé,
Rocon Tintas e Epex.

› › revitalização ‹ ‹

BASF apoia revitalização de escola em Guaratinguetá (SP)
Empresa doou 2,6 mil litros de tintas e apoiou oficina de pintura idealizada para capacitar alunos,
professores e voluntários da Comunidade Porta do Céu

/jornaldopintor

comenta Ivania Palmeira, consultora de sustentabilidade e engajamento social da BASF.
Celdia Bittencourt, gerente sênior de
serviços ao mercado da Suvinil, sinaliza
para a importância da marca estar presente
em projetos sociais. “Fazer parte de revitalizações como essas é um dos objetivos principais de nossa marca. Ainda mais quando
podemos oferecer capacitação para pessoas que não são da área, como uma forma de
enriquecimento, conhecimento e até apoio
para geração de renda”, completa.
Em relação as cores escolhidas para a
pintura, foram utilizados 17 tons distribuídos
em 240 embalagens: Tangerina, Lírio, Gelo,
Capim-limão, Verde-Água, Marine, Mel, Areia,
Camurça, nuances de cinza, além de vermelho, preto, azul e branco.
“A capacitação foi de suma importância,
pois assim, tivemos a oportunidade de fazer a
integração entre os alunos da escola, professores e a comunidade local. Então, ao mesmo tempo que estávamos nesse processo
de pintura, nós pudemos qualificar o entendimento da importância do pintor e como isso
pode agregar valor nas suas profissões, esclarecendo para os alunos essa área da pintura e como ela tem a ver com o bom investimento do futuro deles para a empregabilidade”, analisa a professor Paula Soares, coordenadora da Escola Prof. Ernesto Quissak.
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Para reforçar a sua responsabilidade
com o engajamento social, a Comissão de
Voluntariado da BASF apoiou a revitalização
da Escola Prof. Ernesto Quissak, localizada
em Guaratinguetá (SP), executada em homenagem aos 60 anos da instituição.
Para a ação, foram doados 2.6 mil litros
de tinta, utilizados para a pintura de paredes
das áreas externas do colégio, totalizando a
cobertura de uma área de 3.5 mil m². O projeto também incluiu a realização de uma oficina de pintura oferecida pela Suvinil, marca
de tintas decorativas da BASF. Alunos, professores e voluntários da Comunidade Porta do
Céu puderam se capacitar com orientação de
Daniel dos Santos, assistente técnico de serviços ao mercado da fabricante de tintas.
“Com um forte comprometimento com
o desenvolvimento social, a BASF possui a
missão de fomentar oportunidades e gerar
impacto positivo para a comunidade. Valorizamos e acreditamos que o voluntariado
corporativo contribui para o progresso de aptidões e competências como o trabalho em
equipe, criatividade e responsabilidade. Com
essa ação, tivemos a oportunidade de colaborar com a conservação do patrimônio escolar, o que se torna muito importante para
nós, pois assim potencializamos atuações
que beneficiam não só a instituição, mas as
pessoas presentes na comunidade local”,
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› › pergunte ao professor ‹ ‹

Relacionamento profissional

Caros amigos, vou relatar um fato que
ocorreu e o relatado aqui está exatamente
na forma com que o pintor me descreveu:
Esta semana um Pintor enviou-me uma
mensagem dizendo que havia feito um serviço de pintura com tinta acrílica fosca na
cor gelo, e que depois de muitos dias quando o cliente retornou para casa e revisou a
pintura, constatou que, olhando a parede de
perfil, viam-se vários pontos de escorrido e
que pareciam molhados, porém olhando a
parede de frente, não se percebia nada.
O Pintor revisando o trabalho percebeu
o problema e argumentando com cliente
disse que a causa podia ser o gesso da parede que não curou ou a tinta de marca desconhecida que foi comprada. O cliente respondeu dizendo que não poderia ser o gesso pois já fazia muito tempo da aplicação
dele e quanto a tinta nova, informou que a
loja havia dado a garantia de qualidade do
fabricante.
Na verdade, quando a tinta chegou na
obra, o Pintor me disse que avisou o cliente de que ele nunca tinha trabalhado com
aquela marca de tinta e que pelo preço bai-

Foto: Divulgação

Por Hélio Marcos Ferreira de Abreu, instrutor de pintura e administrador da sede
da ABRAPP MBPM

xo talvez o produto não fosse bom.
Enfim, o Pintor foi reclamar do produto
na loja, dizendo que na embalagem não havia selo de qualidade do produto, a tinta não
tinha cobertura e que teve de aplicar cinco demãos sobre o gesso. E além de tudo,
apareceram umas marcas de escorrido parecendo que a tinta ainda não havia curado. Ficou indignado achando que a loja tinha “empurrado” esse tipo de produto para
o cliente dele.
O vendedor fez uma série de questionamentos sobre a preparação da superfície, manipulação do produto, aplicação de
fundos etc. E tudo parecia conferir. Comuni-

cou o fabricante que no dia seguinte encaminhou dois técnicos para visitarem a obra
e que passaram a manhã toda analisando o
caso, e fazendo as mesmas perguntas que o
vendedor já havia feito.
Até que, concluindo o assunto, disseram que o trabalho dele estava muito bem
executado e que eles não iriam falar mal do
próprio produto. Mas que não tinha sido a
tinta deles que havia ocasionado as marcas
de escorrido.
Resumindo, sem solucionar o caso, os
técnicos deixaram três latas de tinta nova
para o cliente refazer o trabalho, mas não
assumiriam o custo da mão de obra.
O pintor então me perguntou o que poderia ter acontecido naquela parede. Perguntei qual fundo foi aplicado sobre o gesso
e ele me disse que tinha sido o fundo preparador de parede base água. Perguntei também se a mancha de escorrimento estava
em relevo sobre as camadas tinta ou se estava por de trás das camadas de tinta, e se
esse escorrimento estava em todas as paredes que foram pintadas. E ele me respondeu dizendo que o relevo estava por de trás
das camadas de tinta, mas que estavam
apenas em alguns lugares e não em todas
as paredes.
Contei então para ele uma experiência

que tive nas primeiras vezes em que usei
fundo preparador de paredes sobre gesso
liso. Na verdade, por não ser tinta eu não via
motivos em ficar perdendo tempo com repasse na aplicação, então eu aplicava em
superfícies lisas com a mesma intensidade
de uma superfície de reboco.
Conclui dizendo que o fundo preparador
de paredes é um produto formado 100% por
resina acrílica e, quando aplicado sem o repasse correto, cria gotas ou escorrimentos
que quando secam forma relevo parecendo um plástico rígido transparente e ficando quase imperceptível em superfície branca, mas que o problema podia ter ocorrido
na aplicação do fundo preparador, faltando
repasse do rolo para eliminar os escorridos.
Ele me respondeu dizendo que podia ter
sido isso mesmo pois as paredes que deram
problemas foram as que o ajudante aplicou.
Meus caros alunos e amigos pintores,
eu já tenho minha opinião sobre esse assunto, mas deixarei a interpretação deste
caso para vocês também analisarem.
Mandem para meu WhatsApp (11) 982121471 se houver algum comentário que enviarei ao Jornal do Pintor para publicar juntamente com meus artigos. Assim todos podemos dar uma opinião nesse caso. Um
grande abraço e até a próxima edição.

› › artigo ‹ ‹

Fim de obra é desgastante, porém prazeroso

Fala galera! Tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não estiver fica tranquilo
que logo isso vai passar.
Como todos sabem é muito gostoso realizar o trabalho que amamos e melhor ainda é saber que ele está sendo valorizado e
bem-aceito por nossos clientes. Eu amo o
que faço e procuro fazer bem-feito e acredito que você também.
Toda obra que fecho fico muito feliz em
saber que o cliente desejou e esperou ansioso pelo dia em que iniciaria a obra, para
escolher as cores e comprar os materiais
que na verdade é um momento muito bacana. Não é gostoso receber a mensagem
do cliente dizendo que o material já está lhe
aguardando? É uma sensação muito boa,
não é mesmo?
Quando chega o dia de começar a obra
de pintura, geralmente gosto de iniciar as
segundas-feiras, já deixo no domingo as ferramentas e tudo que precisarei na obra or20 maio_2022
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Por Ivan Burigo, pintor profissional e
apresentador do Papo de Pintor

ganizado dentro do carro de trabalho, para
que na segunda-feira comece mais um sonho a ser realizado, pois toda obra é um sonho que realizamos, e eu amo fazer isso e
procuro fazer sempre bem-feito.
Mas gostaria de falar algo que acredito que deve acontecer também na sua obra
e tenho certeza de que você também não

gosta disso. Nós pintores somos responsáveis pelo acabamento final de uma obra, por
deixar o ambiente agradável aos olhos pois
a pintura traz essa sensação, mas nem tudo
são rosas numa obra. Acho que o sonho de
todos os pintores seria acabar todo o serviço de pintura e não ter que se preocupar
com aqueles retoques e estragos causados
por outros profissionais como montador de
móveis, eletricista, colocadores de vidros
etc. Realmente não sei se é só comigo, mas
toda obra que estou trabalhando sempre
acontece isso, seja quando acabo de pintar
o teto e chega o eletricista com a mão suja
e deixa o teto todo marcado, ou o montador
de móveis que quebra quina e deixa vários
arranhões nas paredes. Enfim, parece que
esses profissionais não respeitam nosso
trabalho, ou seja, zero empatia com o trabalho do próximo.
Já vivi situações em que o profissional
quebrou várias quinas e danificou a pintura
na minha frente sem dó, tanto que cheguei
a perguntar uma vez para um desses profissionais se ele ficaria bravo se eu arranhasse

um móvel na frente dele. Sabe o que ele me
disse? Me disse que aí nós teríamos problema e eu respondi que ele tinha acabado de
fazer isso comigo, com minha pintura e meu
trabalho. Ele não se intimidou e respondeu
dizendo que já que eu estava na obra era só
dar um retoque que tudo ia ficar certo. Confesso que fiquei muito irritado e até me contive para não causar uma briga.
É uma pena, mas infelizmente isso faz
parte do nosso dia a dia. Uma sugestão que
dou para não ter esse tipo de dor de cabeça é colocar no orçamento esses consertos
como parte do processo de pintura, ou seja,
o retrabalho decorrente desses acontecimentos indesejáveis.
E para você profissional que foi citado
neste artigo, tenha cuidado com o trabalho dos outros, faça o seu e cuide dos outros
como você gostaria que cuidassem do seu,
pois isso irá trazer mais harmonia na obra e
menos dor de cabeça. Pense nisso.
Instagram: @papodepintoroficial
WhatsApp: (47) 99657-2909
/jornaldopintor
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Killing celebra 60 anos de conquistas

A Killing S.A. Tintas e Adesivos acaba
de completa seis décadas de conquistas
em 25 de maio de 2022, com as marcas Kisafix e Tintas Killing. Começou sua história
com uma singela produção de tintas, em
1962, em Novo Hamburgo (RS), e hoje é uma
multilatina consagrada, com destaque em
adesivos para calçados na América Latina,
uma das dez maiores fabricantes de tintas
do Brasil e uma das maiores exportadoras
de adesivos do País. Com matriz em Novo
Hamburgo (RS); filiais em Simões Filho (BA),
Buenos Aires (Argentina) e Querétaro (México), além de escritório em León (México),
a empresa contabiliza um portfólio de aproximadamente 2,5 mil itens, uma produção
mensal de 3 milhões de litros e uma equipe
de quase 500 colaboradores.
Para celebrar seus 60 anos de conquistas, uma série de ações foi programada até
o dia do aniversário, que culminará com
uma festa para clientes e fornecedores, em
19 de maio, em Novo Hamburgo (RS). A festa de aniversário da Killing fecha com chave de ouro as comemorações dos 60 anos,
com atração especial e momento para relacionamento dos convidados com a marca. De acordo com o gerente de marketing
da Killing, Guilherme Medaglia, a empresa é
motivo de orgulho para todos e a proposta
do evento é agradecer por acreditarem na
marca e fazerem parte da sua história. “São
60 anos de conquistas e também de muita
superação diante dos desafios que surgiram
ao longo desses anos. Passamos por pandemia, mudanças de planos econômicos e de
moedas brasileiras, crises econômicas e hídricas, inflação e desvalorização cambial,
e, mesmo assim, conseguimos, com muito
profissionalismo e qualidade, nos consolidar

Guilherme Medaglia, gerente de marketing da
empresa
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Indústria química gaúcha completa seis décadas de sucesso no mercado de tintas e adesivos, simplificando
a vida de quem usa seus produtos, e comemora a data com uma série de ações, festa e atração especial

Fachada da matriz em Novo Hamburgo/RS

no mercado e mostrar que temos habilidade
e capacidade de seguir crescendo com sustentabilidade e gerando emprego e renda
para diversas famílias”, frisa o gerente.
Conforme nos informa Medaglia, a possibilidade de abertura para novos mercados nacionais e internacionais é uma conse
quência da gestão atual, embasada no conceito organizacional ESG, que consolida a
empresa em um novo patamar de produção,
com produtos certificados como ecologicamente corretos, aliados à inovação e à tecnologia da Informação. “Além disso, um planejamento estratégico até 2025 está sendo
concluído e ele inclui a criação de novos
produtos, com valor agregado, e ampliação
e qualificação de suas unidades fabris”, conclui o gestor.

Milton Killing, diretor-presidente da Killing

tintas, vernizes, massas, texturas, adesivos,
solventes, aditivos e produtos complementares, mas no atendimento aos seus clientes. O cuidado em criar produtos que facilitem a vida de seus consumidores começou com Celestino ouvindo-os sobre suas
necessidades e buscando as melhores so-

luções para essas demandas. Por isso, hoje,
a empresa conta com um dos laboratórios
mais modernos da América Latina e com
uma equipe de profissionais altamente
qualificados e focados no desenvolvimento de soluções inovadoras para os mercados em que atua.

Gestão de sucesso
Desde sua fundação, a visão empreendedora de seu fundador, Leopoldo Celestino Killing, foi vanguardista e primordial para
nortear as diretrizes da gestão até os dias
atuais. A conquista do Selo Origem Sustentável, na certificação Ouro, em março de
2022, é fruto dessa visão, que já tinha uma
consciência ambiental como premissa em
seu negócio. Milton Killing, filho do fundador e atual diretor-presidente da Killing, foi
o responsável, a partir de 2002, por continuar a evolução e a essência dessa história,
construída nos pilares da ética, confiança,
cooperação, cuidado, qualidade, inovação,
tecnologia e sustentabilidade para seus
clientes, fornecedores, parceiros e sociedade em geral. Devido à sua gestão, com
a participação de diversos colaboradores,
a Killing recebeu vários outros prêmios ao
longo de sua trajetória.
O sucesso da Killing está no fazer bem-
feito e com alta qualidade, não apenas suas
2022_maio 21
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Tecnologia que predomina nas oficinas
As tintas automotivas base solvente são as mais usadas no país e diferentes níveis dessa tecnologia estão disponíveis
atendendo todos os segmentos do mercado brasileiro. Maior ganho de produtividade e de tempo no processo, alta
durabilidade, redução do consumo e ganhos de custos, estão entre os benefícios, sendo que o uso de produtos com maior
teor de sólidos e secagem mais rápida é mencionado como tendência, além da garantia de promover excelente acabamento
Por Gabriela Lozasso
As tintas automotivas base solvente são
bem difundidas no mercado nacional de repintura e, segundo os especialistas, a tendência é permanecer como a principal escolha
dos pintores por muito tempo. “A tecnologia
base solvente é ainda a mais usada no mercado nacional e, a médio prazo, não há perspectivas de grande mudança sobre isso”, constata
Sandro Lemos, gerente de Segmento de Mercado da AkzoNobel. Segundo Fabiana Verbickas, líder de desenvolvimento de produtos
Axalta, esse tipo de produto tem bastante demanda por sua facilidade de aplicação, ótima
cobertura e secagem, dando um resultado excelente ao acabamento final.
Leonardo Maruzi, coordenador Pesquisa e Desenvolvimento da Brasilux Tintas,
avalia este segmento de forma muito positiva: “esse mercado é grande e ainda existe um excelente potencial para ser trabalhado, principalmente em função dos serviços de entrega rápida de carros que vem
crescendo cada vez mais e que a tinta auto22 maio_2022

motiva base solvente atende de forma bastante satisfatória”, comenta Maruzi. Na observação de Juarez Munhoz Correa, diretor
de vendas da Skylack®, o mercado nacional
de repintura automotiva está mais exigente
em termos de produtos de alta qualidade e
desempenho. “Quando falamos de alta performance, falamos de tintas com extrema
fidelidade de cor e ótima cobertura, o que
facilita e agiliza o trabalho das oficinas, não
gerando retrabalho e desperdício de material”, diz Correa ao pontuar que, entre os produtos disponíveis no mercado, os mais utilizados são os da linha de Alto Sólidos, que
emitem baixo VOC no meio ambiente, pela
baixa quantidade de solvente, e que são linhas facilmente adaptáveis à realidade atual das oficinas. A grande vantagem da tinta
alto sólidos, de acordo com Ricardo Rodas,
gerente de produtos da Sherwin-Williams
Divisão Automotiva, é o seu poder de cobertura, pois com o menor número de passadas
é possível atingir a cobertura ideal e obter

maior rendimento. “Esta grande vantagem
otimiza o tempo durante a pintura, podendo aumentar a produtividade da oficina com
a possibilidade de pintar um número maior
de peças. O uso de produtos com maior teor
de sólidos e secagem mais rápida é uma
tendência, o que possibilita reduzir drasticamente o tempo de reparo e garantir um
excelente acabamento final”, declara Rodas
ao reforçar os benefícios agregados à tecnologia de produtos alto sólidos, como: aumento da produtividade da oficina, redução
do consumo de tintas (menor número de
passadas com maior cobertura), melhoria
na qualidade de vida dos funcionários, redução da emissão de VOC, entre outros.
O gerente técnico da Unidade Revenda da
Anjo, Filipe Freitas Zuchinali, avalia que as tintas automotivas base solvente proporcionam
uma excelente performance de filme, conforme as pinturas originais, e também percebe que a tendência para o sistema automotivo base solvente vem crescendo em produtos

de secagem em menor tempo, que aceleram
o processo de pintura para que o cliente não
fique sem o carro por longo período. O gerente
técnico da Anjo ainda comenta que o setor de
repintura automotiva base solvente vem trazendo novidades com a evolução de sistemas
de alta performance, como o já citado alto sólidos, além dos sistemas Fast, com secagem
final extremamente rápida.
Carlos Thurler, gerente de marketing da
Autoluks, menciona que o profissional tem
buscado cada vez mais produtos que ofereçam ganhos de produtividade, o que significa ter um produto de fácil aplicação, que permita reparos em tempo menor e, sobretudo,
que tenha fidelidade de cor para que não se
perca tempo em acertos e ajustes. “Devemos considerar também que o consumidor,
dono do veículo, embora não possa escolher
a marca da tinta que vai ser utilizada no reparo do carro, tem se mostrado cada vez mais
exigente na qualidade do serviço. E o profissional está bastante habituado e tem gran/jornaldopintor
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de domínio do processo com o uso das tintas
base solvente”, destaca Thurler ao considerar que a tendência continua sendo o avanço
da qualificação do profissional.
Julio Cesar Miranda, chefe de vendas Repintura WEG Tintas, compartilha que o maior
benefício em relação as tintas prontas estão
na questão de praticidade, pois as principais
cores da indústria automotiva estão diretamente disponíveis nas revendas, estando somente “a um balcão de distância”; e Alessandra Soares, do Departamento de Marketing
da Maza, ressalta que a tinta automotiva está
sendo usada em diversos ramos e substratos por ser um produto de alta durabilidade e
secagem rápida, desde que seja manuseado
e aplicado de acordo com as instruções do
fabricante. Nesta matéria conheça algumas
tintas automotivas base solvente disponíveis
no mercado nacional.
A AkzoNobel produz as marcas Sikkens,
Wanda e Autocoat BT, com linhas completas
para todas as etapas dos processos de repintura de automóveis e veículos pesados. Sandro Lemos, gerente de Segmento de Mercado
da AkzoNobel, afirma que são produtos de fácil utilização e alta qualidade, que conferem
ótimo aspecto e durabilidade aos veículos repintados, e para tintas base solvente ele destaca no momento duas linhas da Sikkens: o
Autobase Plus e o Autocoat BT 100 PU.
Conforme informa o gerente, o Autobase Plus é o sistema base poliéster de alta
cobertura, excelente fluidez na aplicação
e orientação do alumínio nas cores metálicas. “O sistema possui diferentes opções
de diluição, flexibilizando o uso por parte do
pintor para cada tipo de trabalho”, diz.

Já a linha Autocoat BT 100 PU foi desenvolvida para frotas e veículos comerciais que
apresentam diferentes necessidades de aplicação. O Autocoat BT100 é composto por Tinta
PU acrílica de alto desempenho, catálise 2:1 e
4:1, três alumínios para cores metálicas e aditivo que possibilita a variação de textura.
Lemos avisa que os dois sistemas contam com suporte de ferramentas digitais para
identificação das cores e busca de fórmulas
- o espectrofotômetro Automatchic Vision e o
aplicativo Mixit; e reforça que as linhas de repintura da AkzoNobel são isentas de cromatos, um cuidado com o meio ambiente e com
a saúde dos pintores. “Na AkzoNobel, inovação e sustentabilidade permeiam nossos processos, serviços e produtos, orientando nossas atitudes e forma de pensar”, finaliza.
/jornaldopintor

A Anjo disponibiliza em seu portfólio para
repintura automotiva base solvente a Tinta
Poliéster e a Tinta Esmalte PU Acrílico. Conforme informa o gerente técnico Unidade
Revenda, Filipe Freitas Zuchinali, a principal
tinta comercializada pela empresa é a Tinta
Poliéster que é a tecnologia mais avançada
que mais se aproxima das tintas OEM. “As
duas tintas são disponibilizadas em sistema
de tinta pronta para uso e bases mono pigmentadas para o sistema Mix Machine, que
proporciona aos clientes a formulação de
cores nacionais e importadas”, explica.
Zuchinali detalha que a Tinta Poliéster é
monocomponente e de secagem ao ar, que
possui alto poder de cobertura, secagem
rápida e ótima resistência ao intemperismo quando aplicada sobre ela o Verniz PU
Carbon. O produto está disponível em tinta
pronta para uso e no sistema Mix Machine
nas cores lisas, metálicas e perolizadas.

No caso da Tinta Esmalte PU Acrílico, a
fabricante informa que é bicomponente e
possui excelente resistência ao intemperismo, retenção de cor e alto brilho devido a
resina acrílica de alta performance utilizada. Disponível em tinta pronta para uso e no
sistema Mix Machine nas cores lisas.
O gerente técnico reforça que o setor
de repintura automotiva base solvente vem
trazendo novidades com a evolução de sistemas de alta performance como o alto sólidos, que são produtos com baixa evaporação de compostos orgânicos voláteis (VOC),
e os sistemas Fast, com secagem final extremamente rápida. “A Anjo disponibiliza no
portfólio para repintura automotiva essas
duas evoluções com os produtos da Linha
FastCarbon, que contempla um Primer Fast
de secagem final em 90 minutos, podendo
acelerar a secagem para 20 minutos quando se utiliza o SuperDry, aditivo que acelera a reação. E a secagem em tempo muito inferior, quando comparado aos primers
convencionais que apresentam secagem final de 4 horas”, diz Zuchinali ao comentar
que também é contemplado na linha FastCarbon o Verniz Fast, que é de alta tecnologia, com secagem final para polimento de
90 minutos, enquanto os convencionais de
mercado são 24 horas. Além da linha Fast
Carbon, a Anjo também possui para repintura automotiva os produtos de alto sólidos,
que inclui o Verniz PU HS 2.1 indicado para
aplicação sob a tinta poliéster, e a Tinta PU
acrílico na versão tinta pronta e bases para
sistema Mix Machine em altos sólidos.

A Autoluks destaca os acabamentos
Poliéster, Poliuretano (PU) e Esmalte Sintético Extra Rápido. No acabamento Poliéster,
Carlos Thurler, gerente de marketing, res
salta que a oferta traz as principais cores
dos veículos nacionais e importados, com
alta fidelidade de cor – resultado do processo automatizado de desenvolvimento

do banco de cores da marca – com um produto de alta resistência, fácil aplicação, secagem rápida e excelente cobertura, sendo indicado para retoques e pinturas gerais.
“Oferecemos uma ampla oferta de cores e o
nosso sistema tintométrico Autoluksystem
é o primeiro no mercado a oferecer um processo totalmente automatizado”, reforça.
Em relação aos acabamentos PU, Thurler
explica que são soluções que oferecem alta
resistência física e química, com superior performance e alta resistência, secagem rápida,
excelente brilho e acabamento que oferece

proteção ao intemperismo e aos raios solares.
“Nossa oferta de cores atende aos serviços de
pintura de automóveis, caminhões, ônibus e
comerciais leves”, pontua o gerente.
Já a linha de Esmalte Extra Rápido atende ao mercado de implementos agrícolas,
implementos rodoviários, tratores, máquinas
industriais, veículos e demandas industriais
específicas, com uma oferta ampla de cores. Os acabamentos metálicos são voltados
também às demandas domésticas, como
eletrodomésticos e aplicações decorativas.
As principais linhas de tinta base solvente da Axalta são: Duxone e Standox. Na linha de alta tecnologia, a tinta base solvente Standox Basislack® foi desenvolvida para
promover resultados de qualidade por meio
de produtos inovadores e de alta tecnologia. “Standox proporciona aos profissionais
de repintura excelentes resultados em seus
serviços com um basecoat base solvente de
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alta qualidade, rendimento, produtividade,
alto poder de cobertura e fácil ajuste de cores. A linha também possui as ferramentas
de cor Genius e ColorBox, espectrofotômetros que auxiliam na preparação das cores
dando mais agilidade e produtividade no dia
a dia da oficina”, explica Fabiana Verbickas,
líder de desenvolvimento de produtos Axalta.
Já Duxone® atende na linha tradicional,
sendo a tinta base solvente que entrega precisão e fidelidade de cor, já que a linha conta com uma plataforma digital exclusiva que
possui uma inteligência para análise de dados
e mais de 100 mil fórmulas em seu banco de
cores. Segundo Fabiana, como diferenciais, a
tinta base Duxone se destaca pela alta performance, excelente produtividade, cobertura e
aspecto. Além disso, a executiva cita que a linha possui o espectrofotômetro digital Colour
Detector, que faz a medição da cor e a compara com o banco global de cores do Duxone®,
ferramenta que permite um aumento significativo da produtividade do colorista.
A Brasilux Tintas destaca dois produtos
no segmento de tintas solventes para pintura automotiva, Base Poliéster e Poliuretano HS Premium. Leonardo Maruzi, coordenador Pesquisa e Desenvolvimento, informa
que a Base Poliéster é indicada para pinturas geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados. Maruzi
reforça que o produto tem secagem rápida
e está disponível em cores prontas, no sistema Brasimix Machine e no sistema Brasimix NO Machine em cores lisas, metálicas e

perolizadas com alta fidelidade de cor.
Já o Poliuretano HS Premium é indicado
para pintura geral ou parcial de veículos automotivos e frotas. Segundo o coordenador,
é uma tinta que possui excelente resistência ao intemperismo, ótima retenção de cor
e alto brilho, sendo de fácil polimento.
A Maza destaca duas linhas de tintas
prontas, Mazadur PU e Mazadur Poliéster. A
primeira é uma tinta de acabamento à base
de poliuretano indicada para pinturas internas e/ou externas, podendo ficar exposto
aos raios solares, conferindo alta resistência
química, física e ao intemperismo. “Ela apresenta secagem mais rápida dentre os esmaltes poliuretanos e pode ser aplicada em
pinturas de frotas, implementos agrícolas e
rodoviários, artefatos de madeira, artefatos
de fibra, entre outros”, informa Alessandra
Soares, do Departamento de Marketing.

Já o Mazadur Poliéster é uma tinta à
base de resina poliéster voltada para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos nacionais e importados. Segundo Alessandra, é um produto fácil de usar,
aplicar e está disponível em sistema Mixing
Machine (lisas metálicas e perolizadas).
Além disso, ela pontua que essa tinta possui secagem rápida, boa resistência às intempéries naturais e aos agentes químicos.
A Sherwin-Williams Divisão Automotiva, destaca a linha base poliéster Ultra 7000
Ultrabase e a linha base poliuretano Lazzudur Alto Sólidos, que conforme afirma Ri-

cardo Rodas, gerente de produtos, oferecem
excelente custo x benefício e possibilitam o
aumento na produtividade da oficina. “O alto
poder de cobertura da tinta alto sólidos reduz o número de passadas, otimizando o
tempo e assim será possível pintar um número maior de peças”, revela Rodas ao lembrar que, além disso, com o sistema Visual
Lazzumix o cliente pode reproduzir milhares
de cores de veículos nacionais e importados.

O gerente acrescenta que as tintas alto
sólidos trouxeram ao mercado de tintas a
possibilidade da repintura mais rápida e menos agressiva ao meio ambiente e ao pintor,
pois devido a menor quantidade de produto aplicado, existe menos emissão de VOC
(Composto Orgânico Volátil) na atmosfera.
A Skylack® Tintas e Vernizes destaca o
Skymix®, sistema tintométrico premiado por
cinco anos consecutivos como Melhor Sistema Tintométrico Nacional. Ele comporta
quatro linhas de produtos: Skydur® Poliéster,
Skydur® Poliuretano, Skylux® Esmalte Sintético e Skylac® Laca Nitrocelulose, todos eles
pelo sistema tinta-tinta. O Sistema Skymix®
é composto por uma máquina mixing, uma
balança de alta precisão e um programa a
ser instalado no computador. Conforme explica Juarez Munhoz Correa, diretor de vendas, o conjunto permite a produção de mais
de dez mil cores, em sistema tinta-tinta, garantindo facilidade e agilidade na produção
da tinta, com extrema fidelidade de cor.
Além do Skymix®, a Skylack® possui em
sua linha de tintas prontas o Skydur® Base

Poliéster, com a qualidade e fidelidade de
cor já conhecidas no mercado. Correa informa que o produto é indicado para retoques e
repinturas em veículos automotivos e peças
metálicas em geral. “Possui excelente estabilidade, alto poder de cobertura, fácil aplicação, secagem rápida. Quando aplicado sob
Vernizes Skylack possui excelente resistência às intempéries e reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica”, conclui.
A WEG Tintas possui quatro linhas de
tintas prontas base solvente: W-CAR Poliuretano, W-CAR Poliéster, W-CAR Laca Nitrocelulose e W-CAR Sintético. São tintas indicadas para pinturas gerais, parciais e retoques de veículos automotivos. Segundo Julio Cesar Miranda, chefe de vendas Repintura WEG Tintas, o W-CAR Poliuretano é um
acabamento poliuretano acrílico, bicomponente de alto brilho e possui ótima resistência às intempéries e aos agentes químicos,

estando disponível em cores lisas. No caso
do W-CAR Poliéster, Miranda informa que
tem acabamento monocomponente à base
de resina poliéster, disponível em cores lisas, metálicas e perolizadas.
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Sitivesp elege diretoria para gestão 2022-2025
Todas as etapas seguiram as exigências legais, com a publicação do
edital de convocação e com todas as orientações necessárias para
garantir a transparência
No final de março, foi realizada a votação para a Diretoria do Sitivesp para o triênio 2022-2025 com a presença de vários associados que participaram deste importante processo para a escolha dos integrantes.
Todas as etapas seguiram as exigências legais, com a publicação do edital de convocação e com todas as orientações necessárias para garantir a transparência.
24 maio_2022

A posse da nova diretoria ocorreu em 8
de maio ena presidência, permanece Douver Gomes Martinho, da Universo Tintas,
tendo como vice-presidente Narciso Moreira Preto, da Arpol. O secretário é Marcelo
Cenacchi, da Renner Sayerlack, e o tesoureiro, Marcos Antonio de Lima Fernandes, da
BASF. Os diretores suplentes são Andreas
Gaudenz von Salis (Montana Química), Elai-

ne Poço (AkzoNobel), Marcio Grossmann
(PPG) e Nilton Rezende (Sherwin-Williams).
Já o Conselho Fiscal é formado por Luiz
Fernando Fruet (Skylack), Marcelo Castrignano (Axalta) e Reinaldo Richter (Paumar),
tendo como suplentes Agnaldo Bergamo

(Eucatex), Américo Ishizaki (Natrielli) e Carlos Kroschinsky (Irajá). Como delegados à
Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo), ficam Douver Martinho e Narciso
Moreira Preto, tendo como suplentes Agnaldo Bergamo e Marcelo Cenacchi.
/jornaldopintor

› › artigo ‹ ‹

Por Vladmir Brum, fundador e coordenador administrativo da ABRAPP e representante do MBPM
Você já parou para pensar sobre o marco histórico que estamos alcançando? Do
momento em que estamos vivendo e presenciando? Talvez só vamos perceber daqui
a alguns anos, mas nós pintores profissionais estamos finalmente chegando no lugar onde sempre deveríamos estar. Hoje o
setor e o mercado como um todo nos olham
com outros olhos, onde muitos talvez ainda não compreendam, outros se espantam,
e outros se perguntam como e de onde vem
essa ruptura profissional, mas enfim, o pintor chegou lá!
Ao presenciar a marcante presença do
pintor profissional na Feicon 2022, percebo a
transformação que o pintor está realizando
no mercado, a mudança do perfil profissional
que me deixa cheio de orgulho e ainda mais
apaixonado por esse trabalho e profissão.
Ao ver o pintor em massa na maior feira da construção civil da América da Latina,
me fez voltar no tempo em que muitos perguntavam o que os pintores fazem aqui, ou
o que querem em uma feira de negócios e,
com certeza, teríamos quem dissesse que
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estão ali para ganhar brindes e fazer festa. Isso não reflete a realidade, pois o pintor esteve lá para fazer negócios, para entender o direcionamento do mercado, para
levar novidades para sua região, para fazer
treinamentos, para se capacitar, para se relacionar, trocar experiências profissionais,
e estar incluso de forma definitiva no setor
como um profissional qualificado.
Pintor, aqui quero salientar a importância de você estar presente em grandes
eventos, grandes feiras, pois isso é investir
em você, na sua empresa, na sua profissão,
e quem esteve lá sabe do que estou falando.
Vimos na Feicon um profissional com sede
de conhecimento e evolução, que é capaz
de investir em si mesmo, no desenvolvimento de sua empresa, e eram profissionais de todos os cantos do Brasil, homens e
mulheres, cheios de orgulho de sua profissão, que levavam a marca da sua empresa
no peito e dentro da maior feira de negócios
da construção civil da América Latina.
É, hoje o pintor tem orgulho de dizer que
é pintor, e como não ter, afinal sabe que passou por muitos obstáculos para chegar até
aqui, ser ouvido, para ser reconhecido e, o
que mais nos enche de orgulho é saber que
essa conquista vem de dentro de nós mes-

mos, pois decidimos que precisávamos mudar e mostrar quem é o pintor profissional
para a sociedade! É, o pintor chegou lá!
E como eu, representante da ABRAPP e
do MBPM, fico feliz em ver o impacto positivo que estamos causando no mercado, em
ver o quanto significa para o pintor o nosso
trabalho como entidade, de ver que o pintor
estava lá na feira levando nosso emblema
no peito com tanto carinho, com tanto orgulho de fazer parte deste projeto. Pintores do Brasil inteiro tomando conta de São
Paulo unidos por um ideal, por um propósito em comum de profissionalização, valorização, desenvolvimento e reconhecimento.
Hoje vejo o pintor orgulhoso por ter sua associação, ter sua representatividade dentro
do setor, e orgulhoso por saber que estamos
juntos chegando onde sempre merecemos.
Neste momento, o pintor está sendo
exemplo para outras categorias, pois tem
as portas abertas junto às grandes empresas do setor de tintas e ferramentas, se reúne de igual para igual com administradores
e gestores de grandes empresas e entidades do setor, onde sua opinião e sua voz têm
peso, têm força!
E essa conquista é sua pintor que saiu
da zona de conforto, que se indignou, que se
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E o pintor chegou lá!

propôs a fazer a diferença, que não se acomodou, e que buscou por seu espaço!
Encerro por aqui com sentimento de que
estamos no caminho certo, de que conquistamos nosso espaço, orgulhoso demais da
nossa profissão! Sou Vladmir Brum, um dos
fundadores da ABRAPP, coordenador administrativo da ABRAPP, 36 anos de idade, pai
da Giovanna, do Marcos, da Millene e da Sophia, esposo da Silvana, pintor profissional.
E eu também cheguei lá como pintor!
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› › pintor destaque ‹ ‹

Premiação do Movimento Brasil por um Pintor Melhor
e Associação Brasileira dos Pintores
Prêmio prestigia o profissional de pintura que mais cooperou para o crescimento e desenvolvimento da carreira. Neste mês,
Antônio Pereira de Souza, da cidade de Camocim (CE), recebeu o título de Pintor Destaque
Foto: Divulgação

Escolhido em exclusividade pelos organizadores do Pintor
Destaque, o Jornal do Pintor tem mensalmente a oportunidade de conhecer a história de vida e profissional de pintores de
diversos estados brasileiros. Todas as trajetórias são motivadoras, fruto de muito trabalho, empenho e regadas de alegrias!
Antônio Pereira de Souza, pintor na cidade de Camocim
(CE), começou a atuar no universo da pintura, em 2009, como
ajudante. “Nesta época, na obra um pintor me orientou e me
ensinou algumas técnicas. Então, fui fazendo, observando e
peguei gosto. Depois de um tempo, já senti que era a hora de
trabalhar sozinho e comecei a atuar em residências”, diz ele.
Até o ano 2018, o pintor ainda atuava em outra profissão
e o trabalho de pintura era realizado como “bico”, em dias de
folgas. “No começo de 2018, pedi minhas contas, era recepcionista em uma empresa, e passei a me dedicar totalmente
a profissão de pintor. Além de gostar muito, percebi que já era
possível sustentar minha família somente com a pintura”, diz

Antonio e afirma que a partir dessa decisão começou a buscar meios de se atualizar com vídeos nas redes sociais, cursos e treinamentos.
Atualmente, o pintor profissional faz parte do grupo de
pintores MBPM - Litoral Norte CE e trabalha com pinturas lisas, com tintas esmalte, emassamentos, texturas rústicas,
com desenhos geométricos, efeitos madeira e efeito pedra,
entre outros. Antonio sinaliza que, apesar da classe estar
muito valoriza, sente que algumas cidades brasileiras ainda
necessitam de treinamentos. “Tem muita coisa ainda a ser
feita, principalmente nas cidades pequenas. Gostaria que as
empresas de tintas pudessem trazer mais conhecimentos, e
incentivar os profissionais no interior”.
“Só tenho a agradecer esta oportunidade de estar aqui
para contar um pouco da minha história neste grande Jornal
do Pintor! Dedico esta matéria a vários pintores da minha cidade e do meu estado maravilhoso, Ceará”, finaliza.

› › lançamento ‹ ‹

Em iniciativa inédita no Brasil, Coral lança produto que repele o mosquito da dengue

Foto: Divulgação

Verniz incolor fosco para paredes e tetos inaugura categoria no segmento de pós-pintura no País,
e testes garantem proteção de 24 horas/dia, por até 2 anos

O combate a um problema de saúde pública que preocupa não somente o Brasil,
mas muitos outros países de forma endêmica e epidêmica, ganhou um novo aliado. Tintas Coral está lançando Bem Estar Proteção
Antimosquito, um verniz incolor fosco para
paredes e tetos, com ação repelente contra
o mosquito Aedes aegypti, transmissor da
dengue, da zika e da chikungunya.
Essas doenças não possuem tratamento
específico, e a melhor estratégia de prevenção é combatendo o seu vetor. A nova alternativa de prevenção mostra sua importância quando se vê que o número de casos de
dengue no Brasil cresceu 85,6 % nos primeiros meses deste ano, de acordo com dados
do Ministério da Saúde. Entre 2 de janeiro e 4
de abril de 2022, foram 323.900 notificações
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de prováveis infectados, com uma incidência
de 151,8 por 100 mil habitantes. O mosquito
Aedes aegypti também transmite outras infecções virais com grande impacto na saúde
da população, a Zika e a chikungunya. As três
doenças possuem sintomas similares, como
febre, dor de cabeça, dor nas articulações e
manchas vermelhas pelo corpo, que podem
evoluir para quadros de maior gravidade.
Este é o primeiro verniz incolor fosco do
Brasil com a funcionalidade de ser repelente do Aedes aegypti. “Com esse lançamento, a AkzoNobel reforça o seu compromisso com a inovação, estando sempre a frente das novidades no mercado de tintas, liderando tendências que melhoram a vida das
pessoas por meio da transformação de seus
lares e comunidades”, afirma Renato Panzuto, gerente de Produtos de Tintas Decorativas da AkzoNobel para a América do Sul. “Na
pandemia, vimos que nossas preocupações
com saúde e segurança em casa têm se renovado. Nosso lar é um refúgio e cuidar da
saúde da nossa família é muito importante e
nos traz tranquilidade. É nesse contexto que
o Coral Bem Estar Proteção Antimosquito
surgiu e atua”, conta.
A área de pesquisa e desenvolvimento
da AkzoNobel no Brasil liderou o desenvolvimento do verniz pós-pintura na multinacional, um conceito inovador que foi concebido e

está sendo lançado primeiramente no Brasil,
com planos de expansão para outros países.
O Coral Bem Estar Proteção Antimosquito tem como princípio ativo a permetrina, uma substância bastante conhecida e
amplamente utilizada como repelente, sendo encontrada em tecidos para mosquiteiros e roupas protetoras para pesca e trilhas,
por exemplo. Quando o Aedes Aegypti entra
em um ambiente e pousa na parede protegida com o novo verniz, ele tem contato com
a permetrina, que é absorvida por suas patas e atua em seu sistema nervoso, repelindo-o daquele espaço. Por isso, quanto mais
paredes pintadas com o verniz, maior será a
área que o mosquito absorve o ativo e maior
o efeito repelente.
O lançamento percorreu todo o processo de avaliação de produto (testes, relatórios
e documentação) necessário para obter a autorização da ANVISA para comercialização no
País. Sua eficácia foi testada em um laboratório externo independente, certificado pela
Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em
Saúde. Para assegurar sua funcionalidade na
prática, os ensaios reproduziram ambientes
de uma casa em tamanho real. O resultado foi
que os mosquitos foram repelidos do ambiente após contato com a parede protegida e os
testes indicaram que o produto oferece proteção contínua 24 horas/dia por até dois anos.

Em galão de 3,6 litros, Coral Bem Estar
Proteção Antimosquito vem pronto para o
uso e para manter sua eficácia não se deve
diluí-lo. O produto é indicado para ambientes internos e possui secagem rápida com
intervalo de apenas 2 horas entre demãos.
O ambiente não apresenta cheiro após três
horas da aplicação, segundo avaliação independente no Instituto Perception, e o novo
produto pode ser aplicado diretamente sobre qualquer tipo de tinta para parede, basta
a superfície estar limpa, seca e livre de sujidades. Paredes em bom estado de conservação não precisam ser pintadas novamente
para ganhar a proteção do novo verniz. Contudo, se optar por pintá-la, deve-se aguardar o tempo de secagem recomendado pelo
fabricante da tinta antes de aplicar o Coral
Bem Estar Proteção Antimosquito. Como o
verniz é fosco, recomenda-se usar tinta com
o mesmo tipo de acabamento.
O novo verniz é lavável e possui a mesma instrução de limpeza das tintas acrílicas premium: de forma cuidadosa, para não
comprometer a integridade da película protetora e a eficácia do produto, é possível
limpar a superfície utilizando apenas pano
ou esponja macia umedecida com água e
detergente neutro. O preço sugerido é de R$
199,90 (galão de 3,6 litros) e o rendimento de
44 m2/galão.
/jornaldopintor

› › produto ‹ ‹

Indutil promove alta performance com Interlight

Com mais de 60 anos de história, a Indutil é referência no
segmento de tintas para demarcação viária e pisos, com um
portfólio variado de produtos que agregam excelência e alto
desempenho. Um dos maiores destaques é a Interlight, tinta fosca com aspecto emborrachado para pintura e repintura
de pisos, que contém a mesma tecnologia e excelente performance presente nos materiais utilizados em faixas para rodovias e vias urbanas, com características adicionais que facilitam o processo de aplicação e garantem mais agilidade.
Conforme explica o gerente comercial, André Fernandez,
a pintura com Interlight pode ser realizada sem dificuldade,
com ferramentas de uso comum (pincel, rolo e airless), mantendo o acabamento uniforme. “Nossas tintas têm cores vivas, flexibilidade, além de proporcionar secagem rápida. Através de aditivos específicos, essa tinta possui uma incomparável aderência aos pavimentos, resistindo satisfatoriamente
ao tráfego de veículo e pessoas”, informa o gerente ao mencionar que o acabamento da Interlight permite ao usuário segurança e, ao mesmo tempo, harmonia devido as cores vivas
e a sua maior durabilidade. O produto está disponível no acabamento brilhante, caso aplique verniz como demão final,
sendo indicado para pisos cimentados, quadras poliesportivas, calçadas, áreas de lazer e de neblina, demarcações de
garagens, pisos comerciais, entre outros.
“Mantivemo-nos como referência em materiais inovadores
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utilizados na sinalização horizontal e, ao ingressar no varejo,
permanecemos com o foco em levar a mesma qualidade que
está presente nas rodovias e vias urbanas no Brasil e demais
países do Mercosul. Devemos à nossa consolidação ao forte
comprometimento através da melhoria dos nossos produtos,
além de promover treinamentos internos e externos, assistência técnica, atendimento individualizado com estrutura exemplar e fazendo importantes parcerias”, destaca Fernandez.
Por estar sempre inovando, vale ressaltar que, recentemente, a Indutil modificou a embalagem da linha de termoplástico, para a primeira embalagem termofundível, desenvolvida com avançada tecnologia que permite facilitar o processo do aplicador, garantir melhor organização no espaço de
trabalho e reduzir o impacto ambiental, por eliminar os resíduos de sacarias, tudo isso sem prejudicar a qualidade e característica de aplicação.
E mesmo diante de um ano desafiador, a Indutil acredita
no crescimento gradual devido à expansão dos investimentos,
permitindo o reaquecimento do mercado pós-pandemia. “Esperamos que, tendo estabilização na economia, teremos mais
espaço para investimentos e com nossa equipe motivada e
com foco em inovação, a Indutil segue trabalhando com crescimento contínuo em seus canais de consumo”, reforça o gerente comercial ao revelar que, atualmente, as metas de crescimento da empresa variam de 10% a 15% em volume/ano.

Fotos: Divulgação Indutil

A tinta para pintura e repintura de pisos Interlight garante a mesma tecnologia e qualidade
de materiais utilizados em faixas para rodovias e vias urbanas, com diferenciais de
aplicação, cores, durabilidade, além de garantir secagem rápida
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› › decoração ‹ ‹

Suvinil traz cores e identidade para a rede de hotéis Ibis Styles, em parceria inédita
Sob o olhar do designer Paulo Biacchi, “quarto família” foi transformado com as cores do Revela 2022,
o estudo anual de tendências Suvinil, na unidade Barra Funda, em São Paulo (SP)
teúdo, que auxiliou em todo projeto do ‘quarto família’ da unidade. Com conceito inspirado no storytelling do hotel, que é baseado na
diversidade cultural dos países da América
Latina, por conta da proximidade com o Memorial da América Latina, o espaço escolhido ganhou bastante personalidade, com co-
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Pensando em todas essas questões que
caminham sempre ao lado da marca, a Suvinil se conecta com a rede de hotéis ibis Styles,
para ação dedicada ao empreendimento localizado na Barra Funda, zona norte de São Paulo. A parceria ainda conta com a participação
de Paulo Biacchi, designer e criador de con-

Projeto do quarto onde a cor Eclipse, eleita a cor do ano de 2022 pela marca, ganhou destaque nas paredes

res vibrantes e estampas étnicas, trazendo
referências de Peru e México. Todo o contexto cultural envolvido tem grande influência na
arquitetura e decoração do empreendimento.
“Ao adicionarmos cor aos ambientes conseguimos agregar identidade, trazer estímulos que cada tom carrega e, claro, explorar a
criatividade”, conta Sylvia Gracia, coordenadora de Marketing – Cor e Conteúdo na Suvinil. “A convite do ibis identificamos essa oportunidade de transformação do quarto, unindo nossas cores ao conceito criativo de Paulo
Biacchi, reforçando a combinação entre cores
e texturas que são aliadas para o equilíbrio e
aconchego de um espaço”, finaliza.
Na reformulação do ‘quarto família’, a definição da paleta foi baseada no Revela 2022,
o estudo anual de tendências Suvinil. Como
tom principal, presente nas paredes do quarto, a escolhida foi Eclipse – eleita a cor do ano
pela marca. Um verde fresco, que traz muita
energia e, ao mesmo tempo, conforto especial. Além de Rosa-talco e Sombra verde, que
foram os outros dois tons escolhidos para que
fosse criada uma composição harmônica.

Para reunir histórias e pessoas com o uso
das cores, Paulo Biacchi assina projeto exclusivo, fazendo com que essa parceria saia dos
padrões hoteleiros em uma proposta que ressalta movimentos e convida o hóspede a uma
experiência completa. Cada detalhe foi pensado para que o ambiente se transformasse
por meio de uma composição que une cor, texturas, linhas e decoração, levando as pessoas
a uma imersão à história latina. “A cor Eclipse, da Suvinil, foi harmonizada em todo quarto, como apoio na aplicação da cultura latino-americana. A barra da cama box foi feita com
tecido aguayo, do Peru. Trouxemos também
referências do sertão brasileiro, com bambus
que revestem a cabeceira e objetos criados
pela comunidade indígena, como cestarias e
luminárias de palha”, diz Biacchi que também
é um dos convidados do episódio Agora em
Cores do podcast ‘Falando em cores’ da Suvinil, que aborda como a atuação artística nos
centros urbanos pode torná-los mais acolhedores e vibrantes. O programa também está
disponível em formato acessível e inclusivo,
com legendas e em libras, no YouTube.

› › história de pintor ‹ ‹

São os pintores que fazem história e constroem o mercado de pintura
Fernando Vicente, pintor na capital paulista e em cidades próximas, conta para o Jornal do Pintor sua trajetória na profissão
A cada edição, o Jornal do Pintor tem
a rica oportunidade de conhecer a história
dos profissionais que constroem o mercado
de pintura. Nesta edição, Fernando Vicente, de São Paulo, conta a sua trajetória no
mundo das tintas e divide com os leitores
sua experiência.
Fernando ingressou no mundo das tintas em 2013, como ajudante do seu irmão,
que já era pintor. “Não tinha a pretensão de
me tornar pintor, mas tinha o compromis-
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so de ser o melhor ajudante possível!”, lembra ele e menciona que esse foi o caminho
para uma nova oportunidade e o divisor de
águas em sua vida profissional. “Fui trabalhar para um empreiteiro de obras e com ele
conquistei muita experiência. Depois disso,
decidi que seria através da pintura que iria
sustentar minha família”.
A partir desse momento, ele não parou mais. O pintor se recorda que precisou
adaptar ou apresentar diversas ações, ferramentas e estratégias para conseguir executar trabalhos, já que não tinha experiência
e ninguém o ensinava. “Na época, os profissionais tinham o costume de reter informações para não criar ‘futuros’ concorrentes.
Com esse discernimento, sabia que não podia ficar parado, pois assim perderia espaço e, principalmente, as oportunidades que
precisava para me desenvolver”. Ele menciona que tinha dificuldade em entender
porque existia rivalidade entre os profissionais da área e ao mesmo tempo práticas de
mão de obra, posturas e comportamentos
tão diferentes entre eles.

“Isso tudo criava um abismo no desenvolvimento da área. Essa diferença entre
pintores era uma das situações que mais tornava a profissão desvalorizada e marginalizada. Eu sabia que teria que fazer algo para
melhorar essa imagem! Afinal, como que
eu daria um futuro para minha família e ser
exemplo para os mais novos se eu não fizesse ao menos a minha parte. E, assim escolhi
fazer o que sempre fiz como ajudante, fazer
o melhor sempre e compartilhar desse sentimento com quem tivesse ao meu redor!”
O pintor afirma que teve o privilégio de
participar de diversas ações e projetos que
ajudaram e ajudam a construir o cenário
atual da profissão. “Tivemos o período de
mudanças de comportamento, de capacitação até a união entre os profissionais e
os setores que envolvem a cadeia de tintas.
Enfim, tudo aquilo que lá atrás eu achava
necessário para garantir um futuro melhor
para minha família e ser exemplo para os
mais novos, hoje temos. Se tornou evidente e presente”, exalta Fernando e diz que o
mercado está em constante evolução, po-

rém, nos últimos 6 anos houve um avanço significativo no setor, tanto em tecnologias como em comunicação. “Conquistamos muitas coisas, porém ainda há muito a
crescer. O mercado é promissor e por isso
é necessário trabalhar continuamente para
que toda classe se fortaleça e ganhe o respeito e reconhecimento”.
Sempre engajado, atualmente Fernando
é sócio fundador da Nf3 Empreendimentos e
busca capacitação com treinamentos e cursos on-line e presenciais nas indústrias de
setor, em órgãos de ensinos e, principalmente, com o relacionamento com colegas e fábricas de tintas de todo o Brasil, tanto na parte técnica da profissão, como administrativa.
“Hoje posso afirmar que a minha maior
conquista foi estabelecer a empresa no
mercado como uma referência e com um
conceito de trabalho inovador e transformador, que traz valor agregado ao empreendimento e que, acima de tudo, tem um
formato de gestão humanizada que permite
o desenvolvimento e crescimento de cada
colaborador”, finaliza.
/jornaldopintor

››

bolsa de serviço da repintura automotiva 2022

‹‹

SUGESTÃO BÁSICA DE ORÇAMENTO PARA REPINTURA AUTOMOTIVA:
Esses valores são sugestivos podendo variar de região para região
e não incluem montagem, desmontagem, parte elétrica e tapeçaria.
esmalte sintético
CAPÔ

carro pequeno

esmalte poliuretânico

carro médio

PEÇA NOVA

R$ 578,94

R$ 633,60

PEÇA RECUPERADA

R$ 681,30

R$ 728,79

carro grande

carro pequeno

carro médio

carro grande

R$ 1.624,51

PEÇA NOVA

R$ 850,82

R$ 1.020,34

R$ 1.121,48

R$ 1.836,69

PEÇA RECUPERADA

R$ 959,57

R$ 1.119,50

R$ 1.217,69

PEÇA NOVA

R$ 476,59

R$ 578,94

R$ 681,30

PEÇA RECUPERADA

R$ 578,94

R$ 681,30

R$ 783,65

R$ 620,52

R$ 716,48

R$ 815,63

PARA-LAMA

CAPÔ

PARA-LAMA

PEÇA NOVA

R$ 271,88

R$ 316,80

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 380,76

R$ 848,72
R$ 1.060,90

LATERAL TRASEIRA

LATERAL TRASEIRA

PEÇA NOVA

R$ 272,52

R$ 316,80

R$ 848,72

PEÇA NOVA

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 380,76

R$ 1.060,90

PEÇA RECUPERADA

R$ 716,48

R$ 815,63

R$ 921,19

TETO

R$ 614,13

R$ 633,60

R$ 1.763,75

TETO

R$ 1.020,34

R$ 1.193,07

R$ 1.295,42

TRASEIRA COMPLETA

R$ 1.020,34

R$ 1.109,55

R$ 2.824,66

TRASEIRA COMPLETA

R$ 2.047,08

R$ 2.382,93

R$ 2.725,18

FRENTE COMPLETA

R$ 1.193,07

R$ 1.267,21

R$ 3.182,71

FRENTE COMPLETA

R$ 2.382,93

R$ 2.725,18

R$ 3.064,23

PINTURA TOTAL

R$ 3.406,48

R$ 3.801,63

R$ 10.609,05

PINTURA TOTAL

R$ 6.131,66

R$ 8.175,54

R$ 9.538,13

base poliéster
CAPÔ

carro pequeno

base água

carro médio

PEÇA NOVA

R$ 850,82

R$ 806,58

PEÇA RECUPERADA

R$ 959,57

R$ 884,96

carro grande

carro pequeno

carro médio

carro grande

R$ 2.473,23

PEÇA NOVA

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

R$ 1.874,36

R$ 2.685,42

PEÇA RECUPERADA

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

R$ 1.874,36

PARA-LAMA

PARA-LAMA

PEÇA NOVA

R$ 476,59

R$ 457,65

PEÇA RECUPERADA

R$ 578,94

R$ 538,56

R$ 1.412,33

PEÇA NOVA

R$ 1.362,59

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

R$ 1.624,51

PEÇA RECUPERADA

R$ 1.362,59

R$ 1.535,31

R$ 1.701,64

LATERAL TRASEIRA
PEÇA NOVA
PEÇA RECUPERADA

CAPÔ

LATERAL TRASEIRA
R$ 614,13

R$ 563,85

R$ 1.690,82

PEÇA NOVA

R$ 1.701,64

R$ 1.874,36

R$ 2.047,08

R$ 1.874,36

R$ 2.047,08

R$ 716,48

R$ 644,76

R$ 1.909,63

PEÇA RECUPERADA

R$ 1.701,64

TETO

R$ 1.020,34

R$ 943,12

R$ 2.685,42

TETO

R$ 2.047,08

TRASEIRA COMPLETA

R$ 2.047,08

R$ 1.883,71

R$ 5.649,32

TRASEIRA COMPLETA

R$ 2.047,08

R$ 2.047,08

R$ 2.047,08

FRENTE COMPLETA

R$ 2.382,93

R$ 2.154,25

R$ 6.352,17

FRENTE COMPLETA

R$ 3.406,48

R$ 4.087,77

R$ 5.117,71

PINTURA TOTAL

R$ 6.131,66

R$ 6.462,76

R$ 19.772,61

PINTURA TOTAL

R$ 13.625,90

R$ 17.032,38

R$ 20.470,84

laca nitrocelulose
CAPÔ

carro pequeno

carro médio

PEÇA NOVA

R$ 578,94

R$ 538,56

PEÇA RECUPERADA

R$ 681,30

R$ 619,47

PARA-LAMA

carro grande

carro pequeno

carro médio

carro grande

R$ 1.624,51

PEÇA NOVA

R$ 272,52

R$ 340,65

R$ 409,42

R$ 1.836,69

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 409,42

R$ 511,77

TETO

R$ 614,13

R$ 681,30

R$ 850,82

TRASEIRA COMPLETA

R$ 1.020,34

R$ 1.193,07

R$ 1.362,59

FRENTE COMPLETA

R$ 1.193,07

R$ 1.362,59

R$ 1.535,31

PINTURA TOTAL

R$ 3.406,48

R$ 4.087,77

R$ 5.117,71

R$ -

PEÇA NOVA

R$ 271,88

R$ 269,28

R$ 848,72

PEÇA RECUPERADA

R$ 340,65

R$ 323,64

R$ 1.060,90

lateral traseira

JP Diverte :)
A vovó
Chapeuzinho Vermelho cruzou toda a floresta para visitar a sua avó, depois de muito
tempo sem ver a velhinha.
Chegando lá, a menina exclamou:
- Como a senhora tem olhos grandes!
E a avó respondeu simpática:
- É para lhe ver melhor, minha querida!
Mas Chapeuzinho continuou:
- Vovó, que orelhas tão grandes são essas?
- São para ouvi-la melhor, netinha...
- E que dentes enormes a senhora tem!
Já sem paciência, a velhinha respondeu:

/jornaldopintor

- Espera aí! Você veio aqui para me visitar ou para me pôr defeitos?

Ato falho
Sábado, como de hábito, o cara levantou
cedo. Colocou o agasalho, vestiu-se silenciosamente, tomou o café e até passeou com o
cachorro. Em seguida, foi até a garagem e
engatou o barco de pesca no carro.
De repente, começou a chover torrencialmente. Havia até granizo misturado com a
chuva, além de ventos fortes. Ele ligou o rá-

dio e ouviu que o tempo seria chuvoso durante todo aquele dia.
Voltou imediatamente para casa, tirou a
roupa e deslizou rapidamente de volta para
debaixo dos cobertores.
Afagou as costas da mulher suavemente e sussurrou:
- O tempo lá fora está horrível.
Ela, ainda meio adormecida, respondeu:
- E você acredita que o idiota do meu marido foi pescar com esse tempo?

Atrapalhando a conversa
Em uma festa, o anfitrião, aborda um dos
convidados e diz, cheio de orgulho:
- Aquela senhora que está cantando ao
lado do pianista é a minha mulher!
Sem ouvir, o convidado pergunta:
- Como?
- Aquela senhora que está cantando ao
lado do pianista é a minha mulher!
- O quê?
O dono da festa repete e o convidado:
- Fala mais alto que tem uma velha cretina cantando e eu não escuto nada!
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PREÇOS BASEADOS EM CUSTO TOTAL FINAL APURADO (Mão de obra, leis sociais, faturamento, tintas, massas ou vernizes em geral, ferramentas e equipamentos
gerais,inclusive balancins, etc.), com responsabilidade total de PINTURA PRONTA. Esses valores são sugestivos podendo variar de região para região.

planilha de cotação
Acima de 3 metros Nível A: Andaime

m² = Metro quadrado

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

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

m
m2
m2
m2
m2

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

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
m2
m2
m2
m2
m2

2

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

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

pintura interna - tetos e paredes
Látex PVA simples c/ fundo uniformizante - sobre emboço
Látex PVA c/ massa corrida padrão comercial - sobre emboço ou gesso
Látex PVA c/ massa padrão luxo e retoques c/ iluminação farta no
local sobre emboço ou gesso
Látex PVA c/ massa corrida padrão luxo e retoques sobre emboço ou gesso
c/ acabamento final em verniz sobre látex (liquibrilho)
Só massa corrida para receber papel de parede sobre emboço
Óleo simples c/ faixa sinalizada para barras de garagem
Óleo c/ massa e faixas sinalizada para barras de garagem
Esmalte acetinado c/ massa corrida sobre emboço fino padrão luxo
Esmalte automotivo tipo laca brilhante c/ massa corrida
Quantil ou similar sobre fundo látex simples
Quantil ou similar sobre massa corrida e fundo látex
Epóxi bicomponente simples
Epóxi bicomponente c/ massa corrida adequada
Poliuretano bicomponente simples
Poliuretano bicomponente c/ massa corrida adequada
Borracha clorada simples
Textura - Externa | Interno
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m = Metro

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

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

Acima de 6 metros Nível C: Balancim Manual

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

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

Pátina
Pintura Manchada
Aplicação de Massa PVA até 3 m
Aplicação de Massa PVA acima 3 m
Aplicação de Massa PVA acima de 6 m
Aplicação de Gesso sobre Emboço até 3 m
Aplicação de Gesso sobre Emboço acima de 3 m
Aplicação de Gesso sobre Emboço acima de 6 m
Aplicação de Massa Única até 3 m
Aplicação de Massa Única acima de 3 m
Aplicação de Massa para nivelamento de Azulejo
Cimento Queimado
Efeito Mámore
Efeito Marmorizado com gel
Porcelanato Líquido
Aplicação de Massa Única acima de 6 m
Aplicação de Textura até 3 m
Aplicação de Textura acima de 3 m
Aplicação de Textura acima de 6 m
Aplicação de Textura Tipo Rústica até 3 m
Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 3 m
Aplicação de Textura Tipo Rústica acima de 6 m
Látex PVA sobre Massa até 3 m
Látex PVA sobre Massa acima 3 m
Látex PVA sobre Massa acima de 6 m
Látex PVA sobre Massa Única até 3 m
Látex PVA sobre Massa Única acima de 3 m
Látex PVA sobre Massa Única acima de 6 m
Látex PVA sobre gesso até 3 m
Látex PVA sobre Gesso acima 3 m
Látex PVA sobre Gesso acima de 6 m
Látex PVA sobre Textura até 3 m
Látex PVA sobre Textura acima de 3 m
Látex PVA sobre Textura acima de 6 m
Látex Acrílico Fosco sobre Gesso até 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre Gesso acima de 3 m
Látex Acrílico Fosco sobre acima de 6 m
Látex Acrílico S/B sobre Gesso até 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Gesso acima de 3 m
Látex Acrílico S/B sobre Gesso acima de 6 m

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

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

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

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

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

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

/jornaldopintor

superfícies de madeira

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

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

m

2

m
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml
2

superfícies metálicas
Só repintura em esmalte, grafite ou alumínio
Desoxidação esmalte, grafite ou alumínio c/fundo zarcão
Idem c/fundo especial - galvanizados ou alumínio
Esmalte, grafite ou alumínio em perfis, cantoneiras, batentes e tubulações
aparentes até 4”
Idem calhas ou rufos
Esmalte grafite ou alumínio com massa automotiva
Tratamento, zarcão e epóxi bicomponente e acabamento

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

m2
m2
m2
m2

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

m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml

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

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

fachadas
Lavagem Externa com Hidrojateamento até 3 m		
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 3 m Nível A
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível B
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível C
Lavagem Externa com Hidrojateamento acima de 6 m Nível D
Instalação de Tela Fachadeiro		
Bandeja Nível A		
Bandeja Suspensa acima de 3 m
superfícies de madeira
Óleo sem massa - obras populares
Idem rodapés
Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista
Verniz poliuretano tipo naval - obras populares
Idem rodapés
Idem beirais até 60 cms. larg. madeira à vista
Esmalte acetinado c/massa corrida padrão comercial
Idem rodapés
Esmalte acetinado c/massa corrida a óleo padrão luxo
Idem rodapés
Esmalte automotivo alto brilho c/massa corrida adequada e lixa d’água
Idem rodapés
/jornaldopintor

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

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

diversos
Caiação até 3 m
Caiação acima de 3 m		
Nível A
Caiação acima de 6 m
Nível B
Caiação acima de 6 m		
Nível C
Caiação acima de 6 m		
Nível D
Verniz Filtro Solar Marítimo		
Esmalte Sintético		
Barrado de Garagem em Esmalte Sintético		
Pintura de Tubulação e Corrimão em Esmalte Sintético

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

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml

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

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

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

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

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

DILUIÇÃO
Trincha

Rolo

Pistola

15%
30%
20%
10%
10%

50 a 100%
15%
40%
até 30%
até 20%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
10%
15%
10%
até 15%
até 15%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
até 10%
10%
20%
20%
20%
25%
20%
20%
5%

10 a 20%
20%
20%
30%
20%
20%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
até 25%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
10%

10%
10%
30%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
15%
20%
15%
15%
-

Nº de
Demãos

Rend. p/
Demão

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
4 finas
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
2
3

30 m2
30 m2
30 m2
25 m2
25 m2
25 m2
25 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
50-70 m2
50-70 m2
50-70 m2
08-12 m2
5 m2
5 m2
14--15 m2
30-35 m2
25-30 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
40-45 m2
25-30 m2
25-30 m2
18 m2
70 m2
50 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30-40 m2
30 m2

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