Ano 57

pintor do mês mbpm

junho de 2022

14

pintores do sul

673

29

pintor destaque

30

editorial

Foto: Vanessa Maeda Estúdio

Encerrando o primeiro semestre de 2022

Iniciamos o mês de junho, o mês que
finaliza o primeiro semestre. Foram meses de muitos encontros, ações e grande movimentação no mercado de tintas e pintura. O segundo semestre que,
historicamente, sempre reage de forma
melhor dentro de nosso segmento, deverá seguir esta tendência do primeiro
semestre e trazer ainda mais novidades,
lançamentos e muita animação.
Mas para encerrar o primeiro semestre, temos muita história boa para
contar nas páginas desta edição. Publicamos uma matéria sobre Tinta para
Gesso. Pela facilidade que o gesso oferece para reforma ou até mesmo para

detalhes decorativos, ele acaba impulsionando o consumo de tintas específicas para essas superfícies. Escolhendo
a tinta para gesso o pintor ou o consumidor economizam no tempo e na mão de
obra. Saiba os detalhes e o que dizem os
entrevistados nesta reportagem!
E uma boa pintura precisa ser feita
com ferramentas e acessórios de pintura de qualidade. Esses produtos fazem
parte da vida do pintor profissional e auxiliam o trabalho e a evolução das técnicas de pintura. É um investimento que
faz com que o profissional alcance alto
desempenho com entrega mais rápida
do serviço. Confira as novidades em Rolos, Pincéis e Acessórios para Pintura de
alguns fabricantes do mercado nacional.
Para quem está procurando por novidades, aqui publicamos as mais recentes! A Suvinil lançou um o novo programa de relacionamento e capacitação da
marca. A Coral lança resina impermeabilizante base água para área externa. A
Sherwin-Williams segue para o segundo semestre do ano com o lançamento
de uma tinta acrílica premium, indicada
para ambientes que precisam de cuidado total ou com alta exposição à umidade. E a Brasilux relança Esmalte Sintético Automotivo. Se atualize!
A Montana Química dá dicas aos

leitores do Jornal do Pintor ajudando a
melhorar seu dia a dia no trabalho da
pintura. A Atlas realizou ação para colaborar com processos de sucessão
de clientes e parceiros. A Tintas Coral
segue como a tinta oficial da 31ª edição Casacor Rio de Janeiro. Edu Tintas
realiza iniciativa com alunos do ensino médio em parceria com a Sherwin-
Williams. Tintas Farben faz pré-lança
mento de novas linhas na Movelpar
Show 2022. Movimento Tudo de Cor se
une ao projeto Decor Social para revitalizar casa de acolhimento de crianças e
jovens em São Paulo/SP. E a Sherwin-
Williams lança novo aplicativo para facilitar a vida dos pintores.
Destacamos também os vencedores do Pintor Profissional do Mês e do
Pintor Destaque, ações feitas pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor –
MBPM e ABRAPP – Associação Brasileira dos Pintores Profissionais. E também o pintor eleito pelo Grupo Pintores
do Sul. O Jornal do Pintor foi escolhido
para exaltar com exclusividade a trajetória destes ganhadores. Parabéns a todos pelo reconhecimento do trabalho de
vocês! Trazemos também a história de
um pintor brasileiro que vive nos Estados Unidos e conta para os leitores do
Jornal do Pintor sua trajetória no mundo

das tintas, com sua pintura sem fronteiras! Além de histórias e dicas de pintores, temos os pintores que são colunistas do Jornal do Pintor. Acompanhe!
E as comemorações são muitas nes
ta edição. A Tintas Ciacollor celebra 19
anos de atuação no mercado de tintas e
a Argalit comemora seus 40 anos de trajetória no setor com mais de 500 produtos em linha. Uma salva de palmas a todas as empresas e nossos votos de muito sucesso!
Antes de fechar esta edição, recebemos uma notícia que nos entristeceu.
Nosso companheiro nesta jornada de
tintas, Ivanei Sanches, nos deixou recentemente. Foi um comerciante à frente de seu tempo e uma referência no
comércio de tintas, onde tinha as lojas
Comapi nos bairros da Moóca e Ipiranga. Foi muito atuante na reestruturação
da ARTESP (hoje ABRART) onde ocupou
várias diretorias, sempre defendendo o
protagonismo do varejo especializado
no mercado de tintas. Nossas homenagens ao nosso colega e nossos sinceros
sentimentos a toda Família!
Boa Leitura!

› › conquista ‹ ‹

Axalta recebe prêmio Hyundai de
Fornecedor do Ano no Brasil
Fabricante é reconhecida pela excelência em compras diretas gerais em 2021

expediente

Da esquerda para direita: Jae Min Lee (HMB - COO), Mateus Aquino
(presidente da Axalta no Brasil) e Chunsik Hwang (HMB - Procurement
Vice President)

A Axalta recebeu recentemente o prêmio Hyundai de
melhor fornecedor de 2021 na categoria Excelência em
Compras de Materiais Diretos Gerais, durante sua 10ª Conferência Anual de Fornecedores que aconteceu em Piracicaba/SP. A Axalta é fornecedora da Hyundai desde 2012 e, a
cada ano, a Hyundai reconhece parceiros no Brasil em categorias que impulsionam a excelência em desempenho e a
qualidade na entrega de produtos e serviços.

“Estamos muito orgulhosos de nossa equipe trabalhando duro todos os dias para servir a Hyundai Brasil, especialmente durante um ano desafiador como foi o de 2021. Este
prêmio reforça nosso compromisso de sempre oferecer os
melhores produtos e serviços da categoria e nos inspira a
continuar nosso foco em apoiar todas as necessidades dos
nossos clientes”, disse Mateus Aquino, presidente da Axalta no Brasil.
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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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› › apoio ‹ ‹

Edu Tintas realiza iniciativa com alunos do ensino médio
em parceria com a Sherwin-Williams
A ação reforçou a oportunidade dos jovens conhecerem na teoria e na prática a arte urbana com o uso das tintas spray Colorgin

Fotos: Divulgação

A Edu Tintas, em parceria com Sherwin-Williams, realizou em 24 de maio uma ação educativa com mais de 20
alunos do ensino médio da Escola E. E. Jardim Fortaleza II,
no bairro Jardim Fortaleza, em Guarulhos/SP. Acompanhadas de professores e, devidamente, autorizadas pelos pais

Da direita para a esquerda: Eduardo Escudero (CEO Edu tintas),
Claudinei Monteiro (Artista Plástico e Professor de Artes), Gabriel
Augusto Del Busso (Gerente Comercial), José Adeildo - Didido
(Promotor Técnico da Sherwin-Williams), Ewerton Leite (Técnico de
Produtos Sherwin-Williams) e Gilmar Mazinho (Artista e Professor)

e escola, os adolescentes tiveram um momento de interação com a arte urbana do grafite e aprenderam, na teoria e
na prática, a fazer pintura em spray com aplicação dos produtos da Colorgin.
“Assim que recebi o convite do gerente comercial da Edu
Tintas, Gabriel Augusto Del Busso, fiquei muito feliz e a direção
da escola também abraçou a ideia. Para todos nós foi muito
enriquecedor, já que atividades fora do ambiente escolar são
muito satisfatórias. No primeiro bimestre falei sobre arte urbana e, com essa atividade, pudemos ampliar esse repertório na prática”, menciona Claudinei Monteiro, artista plástico e
professor de artes na Escola E. E. Jardim Fortaleza II.
Para Gabriel, foi um encontro diferente e enriquecedor
que uniu lojista, indústria e alunos para uma troca de conhecimentos e mostrar aos jovens que o mercado de trabalho
irá precisar de bons profissionais da pintura e o uso da arte
é um trabalho comercial e uma das possibilidades da categoria de pintores.
“Essa, com certeza, foi a melhor aula prática que já tive!
Nunca fiz nada parecido, foi uma experiência única que nunca vou esquecer e, é óbvio, que vou participar das próximas e
incentivar todo mundo que eu conheço a participar junto comigo”, diz a aluna Adrielli Tiller de Matos, de 18 anos de ida-

de, ao agradecer todos os envolvidos, principalmente ao seu
professor, Claudinei Monteiro.
A iniciativa teve o apoio do técnico de produtos da Sher
win-Williams, Ewerton Leite, e do promotor técnico da SWAT
Workon (Sherwin-Willians Atendimento Técnico), José Adeildo - conhecido como Didido - os quais, junto com Gabriel, já
pensam em expandir o projeto, considerando a excelente repercussão. “O apoio aos jovens em projetos como esse, sobre
arte urbana, é fundamental para construir boas ações ao futuro. Agradecemos ao Gabriel e ao proprietário da loja, Eduardo Escudero, pelo incentivo e apoio”, finaliza Didido.

› › artigo ‹ ‹

Por André Nogueira, químico especialista em tintas e aplicações
Neste último mês, tive uma longa e ótima conversa com um grande amigo sobre
um caso acontecido, e o mesmo lamentou
sobre uma oportunidade por mim supostamente perdida. Eu disse a ele que não tinha
perdido nada, pois como nada eu tinha, nada
eu teria para perder! Somente o conhecimento, e este é meu, somente meu e, com
ele, novas oportunidades surgirão ou serão
criadas. Mas ele insistiu que sim, que eu havia perdido.
Gostaria muito que você, querido amigo pintor profissional, refletisse sobre o início deste artigo, sobre perdas e ganhos no
mercado de tintas. Falando metaforicamente, sabemos há tempos que este mercado
é uma grande savana, cheio de animais (os
clientes) pela planície, mas poucos disponíveis para a caça! E há quanto tempo, você
pintor profissional, tem duas boas refeições
garantidas todos os dias dentro de um mesmo mês?
E o que você tem feito para melhorar
esta situação caso ela não esteja acontecendo? Posso relatar que eu, há algum tempo, não tenho de fato uma refeição garanti4 junho_2022

da, tenho somente a minha vontade e como
diz o ditado popular, eu deveria sim “matar
um leão por dia”, mas isso não quer dizer que
realmente eu vá matar, até porque nenhum
leão é meu, muito pelo contrário, são todos
da “savana”, mas eu preciso estar preparado!
Haverá dias em que vou ganhar e outros que vou perder, por isso que por mais
experiência que eu tenha, preciso observar,
me reinventar, buscar o conhecimento contínuo, pois o mercado tem ficado cada vez
mais cheio de caçadores, mas com poucos
animais para serem caçados.
Há quase 10 anos, esta é a principal diferença que observo no mercado de trabalho,
ou seja, o medo de alguns de perder o que
tem, e a força ou até mesmo a coragem de
outros de recomeçar todo dia do zero, sem a
certeza de que encontrará animais disponíveis na savana!
Então sigo por aí, insistindo com todos,
independente da forma ou modelo como
trabalha, falando sobre o poder da educação e multiplicando o conhecimento para
que todos possam ter direito a sua refeição
diária, e constatando, infelizmente, que de
uns tempos pra cá, os leões, estes malandrinhos, estão correndo a cada dia mais rápido
e mais difícil está de alcançá-los, mas de-
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A savana, o pintor e o conhecimento

sistir nunca será uma opção.
A inovação é importante, a busca pelo
conhecimento constante é necessária, saber o porque do porquê e entender como
essa pequena frase faz toda a diferença no
empreendedorismo é de extrema importância, pois o que você precisa são de novas ferramentas de informação e o conhecimento
e entendimento de que, quanto mais você se
capacitar, mais força você terá para enfrentar a concorrência.
E é por isso que neste mês, o Jornal do
Pintor e a Pintou Conhecimento, apresenta
para você, querido amigo pintor profissional,

mais uma grande oportunidade de você adquirir conhecimentos, para se fortalecer, se
diferenciar e se tornar enfim, um especialista nesta “savana” que você já labuta há alguns anos!
Então “bora” ver o que esse “novo acesso
ao conhecimento” tem a oferecer, pois amanhã é um novo dia e se alimentar é preciso! É
isto ou buscar um emprego na iniciativa privada, mas até isso está difícil, pois se aqui é
uma savana lá é uma selva. É, caro amigo,
realmente não está fácil para ninguém!
E como no início do texto, eu ainda insisto, eu nunca perdi nada, pois como nada eu
tinha, nada eu continuo a ter, a não ser o conhecimento! E este conhecimento adquirido constantemente é meu, somente meu, e
é ele que me faz continuar vivo neste mercado cada dia mais competitivo. E você está
esperando o quê?
Acesse o site abaixo e faça sua pré-inscrição, eu tenho certeza que irá gostar e
como já falei, nesta “savana” é preciso estar preparado para tudo e para o nada, pois é
principalmente nele que você precisa provar
realmente que é forte!
www.pintouconhecimento.com.br
Instagram: @pintouconhecimento
/jornaldopintor

Uma coisa
é certa:
o Esmalte
Sintético
Automotivo
Brasilux é
campeão na
preferência
dos pintores
proﬁssionais.
O Esmalte Sintético Automotivo
Brasilux tem nova embalagem
com a mesma qualidade e alto
rendimento que conquistaram
os pintores proﬁssionais de
todo o país.

Renata Fan
Apresentadora

NOVA EMBALAGEM
> Secagem extrarrápida
> Excelente aderência às superfícies
> Resistente às intempéries
> Fácil aplicação
> Indicado para madeira e metal

brasilux.com.br

Acabamento brilhante e refinado com secagem
extrarrápida é com Esmalte Sintético Automotivo
Brasilux.

AF an. JORNAL PINTOR_ESMALTE 01 26x33cm 07jun22.indd 1

07/06/2022 11:57

› › rolos, pincéis e acessórios para pintura ‹ ‹

A escolha certa faz diferença
O investimento nos acessórios e ferramentas de pintura adequados e de qualidade é importante,
assim como a escolha da própria tinta, e pode garantir mais eficiência no trabalho, melhor
acabamento e, até mesmo, especialização profissional
Por Gabriela Lozasso
As ferramentas e acessórios de pintura
fazem parte da vida do pintor profissional e
auxiliam o trabalho e a evolução das técnicas de pintura. “Investir em ferramentas e
acessórios de qualidade faz com que o profissional alcance alto desempenho com entrega mais rápida do serviço”, ressalta Cirilo
do Nascimento Pires, analista de marketing
da Atlas, ao acrescentar que para o profissional tempo é dinheiro. Na visão de André
Zamana, gerente de vendas da Tigre Pincéis,
6 junho_2022

a pintura de qualidade depende de vários fatores, que vão além da escolha de uma tinta
de qualidade, envolvendo, principalmente, a
escolha de ferramentas adequadas. Nesse
sentido, Tiago Kotovicz, gerente de marketing de pincéis da fabricante Condor, reitera
que o acessório de pintura está diretamente
relacionado ao resultado final da obra. “Investir em acessórios de qualidade contribui para um melhor acabamento, além de
proporcionar facilidade e produtividade aos

profissionais”. E, dentro de todo esse contexto, Cristina Czarlinski, diretora da Castor
destaca a importância do desenvolvimento
de produtos e serviços com alto padrão de
qualidade para sempre superar as expectativas e necessidades dos usuários.
Contudo, o caminho da maior profissionalização dos pintores no país contribui
com a categoria de acessórios para pintura e vem acontecendo. O analista de marketing da Atlas comenta que, assim, os treina-

mentos das indústrias e a troca de experiências entre os profissionais fazem com que
as melhores práticas sejam compartilhadas
e com isso as ferramentas e os acessórios
para pintura acompanham a evolução.
“Escutar os pintores e trabalhar para
melhorar nossas ferramentas tem sido o
motor do sucesso dos últimos anos. Percebemos, claramente, que os profissionais da
pintura estão se especializando e trazendo resultados cada vez melhores”, constata
/jornaldopintor

› › rolos, pincéis e acessórios para pintura ‹ ‹
Kotovicz, da Condor, ao comentar que essa
especialização é boa para todos, pois resulta em uma obra com melhor acabamento e
uma entrega perfeita para quem contrata
o serviço. E Zamana, da Tigre, avalia e conclui que, quanto maior o desenvolvimento e
o conhecimento do profissional, mais qualidade ele vai buscar nos materiais que utiliza,
como é o caso dos acessórios para pintura.
Confira nesta matéria as novidades em
rolos, pincéis e acessórios para pintura de
alguns fabricantes do mercado nacional.
Em seu amplo portfólio de soluções pa
ra pintura, a Atlas destaca alguns, dentre eles,
o Rolo Nivelopro para aplicação de massa rolada. Conforme informa o analista de mar
keting, Cirilo do Nascimento Pires, essa ferramenta promove camada mais uniforme e
maior transferência de massa, garantindo que
a massa não escorra do rolo e gerando eco
nomia na aplicação e menos sujeira na obra.
A Trincha Tripla Profimaster Rende+ é
outro produto ressaltado na linha e, se diferencia por carregar mais tinta e possibilitar
acabamentos mais precisos, graças ao conjunto de monofilamentos cônico.

Na parte de lixadeiras a Atlas cita três
destaques; um deles é a Lixadeira Elétrica
Roto-Orbital 150 mm com órbita do disco de
5 mm, painel digital com sete velocidades
diferentes, motor sem escovas e potência
de 350W (4.000 a 9.000 rpm). Já a Lixadeira
Elétrica Circular 180 mm tem 850W de potência, pesa 2,6 kg e tem sete diferentes velocidades (de 1.650 a 2.500 rpm) com proteção removível para lixar próximo aos cantos.
No caso da Lixadeira Elétrica Telescópica
225 mm, são 750W de potência (1.000 a 1.600
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rpm) com sete velocidades e comprimento
máximo de 1.85m, pesando 4,5kg.
A Castor Ferramentas para Pintura possui uma linha de produtos diversificada que
reúne mais de 280 itens, como rolos para
pintura, trinchas, desempenadeiras de aço,
plásticas, espátulas, broxas e demais ferramentas usadas nestes segmentos. Para este
ano, a empresa traz como destaque o lançamento de dois rolos para pintura, essenciais para os profissionais da área: o rolo Lã
Premium Exportação e o rolo Lã Smart 5000,
ambos fabricados com pele de carneiro.
A diretora da empresa, Cristina Czarlinski,

explica que os produtos foram desenvolvidos
para atender a demanda junto a esses profissionais que consideram esta composição
primordial para pinturas que requeiram excelente cobertura e acabamento. “Os rolos de
pele de carneiro da Castor têm características que os tornam produtos de qualidade superior já que são produzidos pelo processo de
termofusão. Nesse sistema, as tiras de pele
são enroladas helicoidalmente sobre o tubo
de polipropileno e fundidas pelo calor, sem o
emprego de colas ou resinas que poderiam
ser suscetíveis aos solventes normalmente
utilizados nas pinturas”, afirma.
Disponíveis no tamanho de 23 cm, os modelos se diferem na altura do pelo e, portanto, nas indicações de uso. A fabricante informa que o rolo de Lã Premium Exportação rende mais de 20% do que os modelos tradicionais, sendo produzido com lã na altura de 25
mm, possui densidade maior e excelente cobertura. “É ideal para trabalhos que envolvem
grandes superfícies, já que retêm mais tinta e
não necessita de tantas recargas. Com esta
performance, o modelo apresenta alto rendi-

mento e acabamento em pinturas com tintas
à base de água em superfícies rugosas, semirrugosas, texturas e ásperas”, assinala Cristina.
No caso do Rolo de Lã Smart 5000, ele
também proporciona excelente cobertura e
perfeito acabamento em superfícies semirrugosas, ásperas e lisas; porém, é produzido
com lã de alta densidade e altura de 19 mm,
sendo a ferramenta ideal para pinturas com
tintas látex, PVA, acrílica, óleo e esmalte, o
que lhe confere versatilidade nas aplicações.
Cristina revela que os dois rolos têm
tratamento “Super Wash”, recurso específico de lavagem da lã que impede que ela
embarace durante o uso, garantindo qualidade na cobertura das superfícies.
A Condor destaca várias novidades. Tiago Kotovicz, gerente de marketing de Pincéis da marca menciona que as novas Trinchas Eco Liga vêm com cabo ecológico,
produzido a partir da combinação de plástico reciclado e pó de madeira. Ambas as
trinchas possuem filamentos sintéticos
de alta qualidade, sendo a Ref. 797 indicada para acabamentos pela alta precisão de
seus filamentos extralongos. “A linha Eco
Liga amplia a gama de produtos sustentáveis da categoria Pintura Imobiliária da
Condor; e também fazem parte desse portfólio, os Paintcases para trinchas (ref. 2120)
e rolos (ref. 2121), e o Kit de Pintura I’M GREEN (ref. 819)”, informa.
Os paintcases são estojos para guardar
trinchas e rolos, sem a necessidade de lavagem dos utensílios entre os intervalos do serviço de pintura. Assim, água, tinta e massa
corrida rendem mais. “Para se ter ideia, o pintor pode economizar por mês, aproximadamente, 3 horas e 20 minutos de produtividade,
8 litros de tinta e 12 litros de solvente, o que se
traduz também em menor impacto ambiental”, diz Kotovicz ao revelar que o Kit de Pintura I’M GREEN é uma parceria com a empresa petroquímica Braskem e possui sete peças produzidas com plástico totalmente reciclado: bandeja (997), rolo (2011/23), suporte de
metal (1001), rolo de espuma (8094/9) e trincha (700 1 ½), fita crepe e misturador de tinta.
Já a Linha Cobre Tudo é indicada para
proteção de obras e inclui três novos produtos: plástico bolha e filme eletrostático
com fita crepe - ideais para a proteção de
móveis e superfícies durante a construção
ou reforma no processo de pintura; e sacos
para resíduos - indicados para organização
e limpeza dos ambientes.
Outro destaque recente da Condor são
os Suportes para Lixas. Com trava de fixação
especial, o produto é ideal para lixamento de
superfícies planas com lixas, telas e fibras
abrasivas. Assim, conforme ressalta o gerente de marketing, proporciona praticidade,
conforto e eficiência. “Em outras palavras, o
pintor ganha tempo e reduz desperdício”, reforça Kotovicz ao concluir: “a Condor tem se
consolidado como uma ótima opção para o

varejo de tintas, crescendo de forma acelerada e ampliando a presença nas principais
lojas de todo o país. Temos recebido o reconhecimento dos profissionais de pintura o
que nos deixa muito felizes e estamos crescendo e nos desenvolvendo juntos, como
costumamos falar #Pintamosjuntos”.
A Tigre Pincéis destaca os produtos
que têm tido grande procura em seus canais de vendas, como no caso das Trinchas
Premium Tigre que, segundo André Zamana,
gerente de vendas, oferecem mais resistência para uma pintura perfeita, independente da superfície; sendo opção para madeira, tinta, verniz e stain para alvenaria, assim
como tinta látex, acrílica e metal, esmalte
e óleo. O executivo cita ainda o Rolo de Lã
para tinta látex e acrílica destinado para parede rugosa e feito à base de pele de carneiro; e o Rolo de Lã Sintética sem respingo,
para látex e acrílica em parede lisa e teto.

Os Kits Multiuso que oferecem aos pintores, consumidores e clientes uma solução completa para a pintura também são
relevantes na linha: com pincel, folha de lixar parede, suporte, rolo, espátula, mexedor
de tinta e bandeja.
A Linha de Pincéis Artísticos é mais
uma solução ressaltada, com destaque ao
pincel chanfrado, cuja cerda natural é indicada para pintura e cobertura com volume,
em superfícies como tela, painel, mural, tecido, parede, gesso, cerâmica e madeira. E,
por fim, as Novas Espátulas T da Tigre que,
de acordo com Zamana, oferecem muito
mais agilidade para uniformizar paredes em
massa, gesso e drywall.
“A Tigre oferece um vasto portfólio de
rolos, trinchas e demais acessórios que garantem alta durabilidade e excelente acabamento; além disso, acredita na profissionalização e investe em capacitação, a partir de treinamentos oferecidos presencialmente como também on-line”, menciona o
gerente de vendas.
/jornaldopintor

› › restauração ‹ ‹
Fotos: Divulgação

MASP restaura três obras do pintor holandês Frans Hals,
em projeto patrocinado pela AkzoNobel
Datados da década de 1630, trabalhos foram adquiridos pelo museu em 1951
e formam um conjunto de importante valor patrimonial, histórico e artístico
Com o patrocínio da multinacional holandesa AkzoNobel, fabricante de tintas e revestimentos, o MASP- Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand está restaurando as
três obras do pintor holandês Frans Hals pertencentes a seu acervo. Os trabalhos são datados da década de 1630 e foram adquiridos
pelo museu em 1951.
Segundo Sofia Hennen, responsável pela
área de conservação e restauro do MASP, as
obras formam um conjunto de importante valor patrimonial, histórico e artístico. “Hoje, elas
apresentam alguns problemas causados por
outros processos de restauro. É possível observar repintes e vernizes antigos oxidados
e escurecidos que comprometem o aspecto das obras”. Como complemento ao restauro, será feito um tratamento estético para
melhorar a apreciação das obras e deixá-las
mais próximas à intenção original do artista.
O projeto é realizado em parceria com o Museu Frans Hals, da Holanda, e com duas instituições brasileiras: o Instituto de Física da
Universidade de São Paulo (IFUSP) e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Será acom-

panhado por um comitê científico internacional, com especialistas de diferentes museus,
que irá discutir os tratamentos propostos e
aconselhar a equipe durante o processo. A
conservadora-restauradora holandesa Liesbeth Abraham, do Museu Frans Hals, também
acompanhará o restauro, contribuindo com
seu conhecimento sobre a técnica pictórica
do artista e sobre os problemas de conservação da obra. Além disso, vai ajudar a determinar o tratamento de restauro mais adequado.
“Como especialistas em tintas e revestimentos desde 1792, sabemos a importância
da fidelidade de cor na pintura artística e também à nossa volta. Estamos sempre inovando
em produtos e técnicas de aplicação para gerar resultados precisos e duradouros, de forma mais sustentável. Por isso, estamos muito contentes em participar desse projeto no
Brasil”, comenta Daniel Geiger Campos, presidente da AkzoNobel América do Sul. E essa
não é a primeira incursão da empresa nesse
tipo de iniciativa. A AkzoNobel é parceira, por
exemplo, do estúdio de restauração do Museu
Van Gogh desde 2013. Também colabora com

o Rijksmuseum desde 2010. A empresa forneceu ao museu holandês aproximadamente 8
mil litros de tinta ao longo de sua reforma de
dez anos e, atualmente, é a sua principal parceira na chamada Operação Night Watch, o
maior e mais abrangente projeto de pesquisa
e restauração da história da famosa obra The
Night Watch (1642), de Rembrandt.
De acordo com o cronograma de trabalho,
o restauro das três obras deve ser concluído
em setembro deste ano de 2022.
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A ATLAS POSSUI
UMA LINHA COMPLETA
PARA TODAS AS ETAPAS
DA SUA OBRA
CONHEÇA A LINHA COMPLETA DE
ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO

/jornaldopintor
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› › casacor ‹ ‹

Casacor Rio de Janeiro dita tendência em paredes e tetos
Tintas Coral segue como a tinta oficial da 31ª edição carioca e selecionou
quatro tendências de pintura que podem inspirar projetos em todo o Brasil
bém abriga mobiliário contemporâneo e objetos e obras assinadas por diversos artistas brasileiros que colorem o living.

Fotos: Divulgação

Parceira há sete anos da Casacor, que é considerada a
maior mostra de arquitetura e decoração da América Latina,
a Tintas Coral segue como a tinta oficial da 31ª edição carioca, que este ano apresenta, até 26 de junho, 45 ambientes
em cerca de 12 mil m² de exposição.
A empresa, então, selecionou quatro tendências que podem inspirar projetos e pinturas em todo o Brasil.

espaços do casarão. Custo acessível e flexibilidade são as
maiores vantagens de utilizar essa combinação de revestimentos capazes de valorizar qualquer projeto. No exemplo
abaixo, o Recanto Home Office assinado por Adriana Esteves ganha atmosfera intimista para trabalhar, ler, estudar ou
mesmo descansar. Um ambiente acolhedor onde o mobiliá
rio contemporâneo conversa com a arquitetura original do
casarão, com o auxílio do papel de parede estampado e do
teto verde, na cor Jardim Misterioso.
Foto 6
Diversos ambientes mostram como valorizar elementos
arquitetônicos existentes, como os arcos que compõe o casarão que abriga a mostra. Exemplo é o Estúdio da Designer

Foto 1
A fachada da Casacor Rio de Janeiro recebeu novamente o laranja da cor Terra de Fogo, que fez muito sucesso na
última edição e contrasta com a vegetação existente no entorno do palacete.

Foto 3 e 4
O branco com intenção, destacando outros tons. O Espaço Prosa, lounge leve, confortável e aconchegante assinado
por Paula Neder e Coletivo PN+ é um exemplo dessa tendência no qual tons neutros destacam pontos coloridos. No décor
que prioriza móveis soltos que trazem flexibilidade no uso do
espaço – acabamentos na linha natural, cores neutras, objetos artesanais, madeira e fibras –, a cor aparece com destaque na copa, criada em ambiente antes fechado da, e no mural artístico do Coletivo Muda. Nesse ambiente, as cores são
Chá com Leite, Boneco de Cera (com efeito Velvet na cozinha)
e Branco Gatinho, além de múltiplos tons na pintura artística.
Foto 5
O casamento perfeito da tinta e do papel de parede se
apresenta em diversos ambientes dessa edição, trazendo
um clima elegante e, ao mesmo tempo, contemporâneo aos

pensado por Camila Bortolini e Priscila Dias, no qual o arco
ganhou o tom Marrom Indiano, emoldurado pela parede que
recebeu a cor Bronze Palms Springs, com o efeito aveludado Velvet. Esse espaço propõe um retorno ao básico, ao irregular, áspero, cru e bruto, com muita textura para criar um
clima despretensiosamente descontraído.

Serviço

Casacor Rio de Janeiro 2022
Foto 2
Tons verdes e terrosos representam a composição com a
natureza. O espaço assinado por Paola Ribeiro, Living da Fonte, é projetado para abrigar encontros, refeições, descanso e
lazer. Com a paleta de cores da sala, que tem teto trabalhado
com molduras e sancas originais do edifício, o ambiente traz
o tom Trilha Verde em painéis, treliças e tapetes. Tulipa Africana é outra cor da Coral que marca presença na sala que tam-
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Data: Até 26 de junho de 2022
Endereço: Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico,
Rio de Janeiro.
Horário: de terça a sexta-feira, das 12h às 21h. Sábados,
domingos e feriados, das 10h às 21h.
Além do evento presencial, é possível visitar virtualmente todos os ambientes em tours 3D disponíveis no
site da Casacor Rio

/jornaldopintor

› › artigo ‹ ‹

25 anos no setor de tintas: uma reflexão sobre nossos caminhos
Se eu pudesse dar apenas uma dica a quem está iniciando no setor hoje, ela com certeza seria “crie laços”
Foto: Divulgação Montana

Por Rafael Ferreira, gerente comercial
da Montana Química Ltda..
É comum, no início de toda carreira no
setor de tintas, olhar para o segmento como
um todo, desde os profissionais que conquistaram o seu espaço, até os grandes
grupos e associações, e achar que tudo isso
está muito distante do profissional. Mas, na
verdade, não é bem assim que funciona.
O desenvolvimento de praticamente todas as áreas no mercado de trabalho exige
um espírito associativo em prol da evolução
de todos. E o nosso setor, independente de
cargo ou posição, é um grande exemplo disso.
Imagine o que aconteceria caso o dono

› › revenda de tintas

- esclarecimento ‹‹

Redução do IPI
Dúvidas e esclarecimentos

de uma indústria de tintas deixasse de visitar
a sua fábrica, de saber os procedimentos que
o seu produto exige, não conhecesse nenhum
de seus colaboradores, ou até mesmo não
criasse relações com os seus concorrentes.
E essa questão é um ponto que chama
muita atenção: ter concorrentes é saudável!
É importante ressaltar que uma empresa do
mesmo ramo que o seu não é sua inimiga, ela
apenas produz um produto que pode substituir o seu, e o mercado tem espaço para todos, então, é crucial ter mentalidade aberta.
A união é a chave para o avanço do segmento. Iniciativas como a Abrapp (Associação Brasileira dos Pintores Profissionais),
que proporciona treinamentos virtuais, são

de suma importância. Outro fator crucial é
valorizar todos os profissionais, por exemplo, os lojistas, que possuem um vasto conhecimento e podem contribuir muito.
Recentemente tive a honra de receber o
Galão de Ouro do Sitivesp (Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes) por completar 25
anos no setor de tintas. Completei também
20 anos de Montana Química, 9 deles escrevendo neste espaço do Jornal do Pintor. Se eu
pudesse dar apenas uma dica para quem está
chegando ao setor (ou mesmo para quem já
está imerso nele) é que, quanto maior for a
sua rede de relacionamentos, maior é a sua
chance de sucesso e crescimento. Crie laços,
o resto vem com o tempo.

› › moveleira ‹ ‹

Tintas Farben faz pré-lançamento
de novas linhas na Movelpar

Foto: Divulgação

Linhas High Design e High Decor apresentam produtos para
indústria de móveis seriados e sob medida

Por Salvador Nascimento, diretor operações da ABRART – Associação Brasileira
dos Revendedores de Tintas
Muitos têm nos procurado na ABRART
(antiga ARTESP) por conta das dúvidas recentes e recorrentes sobre as reduções
anunciadas nas alíquotas do IPI. Esse tributo impacta diretamente nos preços dos produtos e é preciso atenção, principalmente
quando o assunto gera dúvidas e incertezas.
Neste caso então, por conta de recente
interferência do judiciário (STF) na questão
fomos chamados para esclarecimento. Então vamos lá. Primeiro uma retrospectiva:
Em 25 de fevereiro o governo federal emitiu o Decreto 10979 concedendo desconto
de 25% nas alíquotas do IPI com a intenção
de estimular a economia.
Depois, em 28 de abril, o desconto foi
aumentado para 35% pelo Decreto 11055.
Uma ação ajuizada no STF (por se tratar de
medida baseada em decreto federal) chamou a atenção para produtos produzidos na
Zona Franca de Manaus (onde existe uma
política permanente de redução de impostos e incentivos). O receio da perda de competividade dos produtos lá fabricados gerou
uma liminar que suspendia a redução do IPI
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para produtos que tem similares fabricados
na região de zona franca.
No nosso entendimento, compartilhado
pelas indústrias do nosso setor, essa medida de suspensão não atinge tintas, solventes, colorantes e pigmentos, pois não há indústria desses itens na Zona Franca.
Portanto, fica valendo a redução de 35%
no IPI em tintas e derivados. As tintas à base
de água permanecem sem IPI, as à base de
solventes (como esmaltes, por exemplo) ficam em 3,25% e solventes e diluentes em
6,5%, isso para mencionar a maior parte dos
produtos do nosso mercado. É preciso um
cuidado especial em se tratando de ferramentas, pois esses sim, têm indústrias na
Zona Franca. Para detalhamento, recomendamos a consulta na tabela TIPI (Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados da Receita Federal), que separa os produtos pelo código NCM (Nomenclatura Comercial Mercosul) presentes nas
notas fiscais e que ordenam sua tributação.
Os códigos e a tabela são facilmente encontrados pelos buscadores na internet.
Para quem quiser esclarecer essas e
quaisquer outras informações, nos colocamos à inteira disposição na ABRART (antiga
ARTESP). Abraços a todos!

A Tintas Farben participou no mês de
maio da Movelpar Show 2022, em Arapongas (PR), com o pré-lançamento de duas linhas completas de produtos para a indústria moveleira. A High Design que é destinada aos fabricantes de móveis em série e
a High Decor, aos especialistas em móveis
sob medida. “Estas linhas são resultado dos
últimos três anos de trabalho e investimentos em pesquisa e inovação”, afirma o gerente técnico comercial da Tintas Farben, Ilmar Broch. Com novas técnicas para aplicação de efeitos especiais, a Farben também realizou vários workshops nesta edição da Movelpar, com aulas para os profissionais do polo moveleiro de Arapongas.
“A Farben investe continuamente na realização de cursos e também na produção de
materiais educativos que ajudam as indústrias a aproveitarem as novas técnicas de

pintura”, ressalta Broch.
Na linha High Design, os destaques são
os padrões de impressão que simulam diferentes tipos de madeira nobre, pedras e
tramas de tecidos, oferecidos a partir de
uma parceria com a italiana SRS, especialista em design de superfícies. “São padrões
exclusivos desenvolvidos em conjunto pela
Farben e a SRS que permitiram uma diferenciação para as indústrias de móveis em
série”, explica o executivo.
Já a linha High Decor traz efeitos especiais simulando estilos decorativos como
o industrial, com cimento queimado e aço
corten, e metais nobres. A linha também
tem produtos que permitem a pintura de
acessórios em vidro, alumínio e inox, como
puxadores e perfis. “A ideia é oferecer tintas
que permitem o máximo de customização
dos móveis sob medida”, reitera Broch.
/jornaldopintor

› › pintor mbpm ‹ ‹

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
trista”, revela Paulo ao acrescentar que, na época que lançaram o plotter (máquinas que cortam adesivos e aplicam em
placas faixas, etc.), o trabalho ficou escasso e foi nesse momento que ele migrou para a pintura imobiliária.
Para Paulo, a pintura representa tudo em sua vida, pois é
dela que ele tira seu sustento. “Consegui comprar casa, carro e criar meus três filhos com dignidade. Também foi onde
fiz muitas amizades através dos grupos MBPM, além de obter mais conhecimento, o que me deu base para crescer
mais profissionalmente. A pintura simplesmente me fascina, amor puro!”.
Sobre o prêmio, o pintor declara: “hoje é a maior homenagem que um pintor pode receber no Brasil, é até difícil
de explicar, pois eu não me considero melhor que ninguém,
mas busco ser o meu melhor a cada dia, trabalhando sério para a valorização da nossa classe que, a pouco tempo
atrás, era muito marginalizada, e hoje temos prestígio e já

Foto: Divulgação

O Pintor Profissional do Mês - PPM recentemente premiado pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor – MBPM,
é Paulo Crippa, de 45 anos, da cidade de Porto Alegre/RS e
com experiência de 30 anos na pintura. Sua especialidade é
em fino acabamento e pintura imobiliária, mas também é
pintor letrista.
Ele conta que a paixão pela pintura começou muito
cedo. “Tinha um amigo que morava atrás da minha casa e
eu ia na casa dele brincar - tinha entre 9 a 10 anos de idade
- e o pai dele, Sr. Sady, era pintor letrista e me chamou muito a atenção o modo que ele fazia os letreiros: além de fazer
com a mão livre, sempre fazia da direita para a esquerda as
palavras, pois como era canhoto, era o artifício que tinha de
não borrar as letras na hora de apoiar o dedo para firmar a
mão. E eu, ao invés de brincar, ficava em volta dele, e assim
comecei a ajudá-lo limpando os pincéis e depois fui aprendendo a profissão e fiquei por muito tempo como pintor le-

somos reconhecidos, mas ainda falta muito”, finaliza.
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 (que são os 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 a cada mês
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. Atualmente, os parceiros desta premiação
são: Jornal do Pintor na divulgação do prêmio ao ganhador,
Pincéis Atlas, Condor Pincéis, Tintas Coral, Lukscolor Tintas,
Mirka Brasil, Nauber Máquinas, Rolos Big, Santa Fé Tintas,
WBR-WAGNER e ABRAPP Associação Brasileira dos Pintores Profissionais.

› › novidade ‹ ‹

Brasilux relança Esmalte Sintético Automotivo

Foto: Divulgação

Produto, que ocupa destaque no portfólio da empresa, teve fórmula aperfeiçoada e recebeu novo design

A Brasilux Tintas relançou o Esmalte
Sintético Automotivo que, entre as mudanças, recebeu aperfeiçoamento da fórmula para se tornar ainda mais potente, com
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maior cobertura e secagem mais rápida.
Além disso, houve também a atualização do
layout da embalagem, com design em aço
reciclável, agregando o conceito moderno,
inovador, mas seguindo as cores azul e dourado já consagradas pelo consumidor
O produto, indicado para pintar chassis,
carrocerias, tanques e rodas de caminhões,
é um dos destaques no portfólio da empresa como um dos mais vendidos em todo território nacional, representando 43% do total
das vendas de esmaltes.
Segundo Antônio Carlos Mucchiani, quí-

mico responsável pelo desenvolvimento do
produto, o Esmalte Sintético Automotivo é
um dos carros-chefe da Brasilux devido à
sua grande qualidade, que gera forte apelo
junto aos consumidores. “Seguimos buscando constantemente atender às necessidades do nosso público, procuramos não apenas atualizar a composição do produto, deixando-o mais potente e com um rendimento
ainda mais satisfatório, como também repaginamos sua embalagem, de modo a reforçar sua identidade já consagrada.
A empresa divulga que o Esmalte Sinté-

tico Automotivo da Brasilux tem como principais atributos a sua secagem rápida, alta
cobertura e brilho, com um rendimento de
até 45 m² por galão e pode ser aplicado com
pistola de ar comprimido em uma ou duas
demãos. O produto está disponível em todas as cores usadas nas montadoras de caminhões, nas embalagens de 0,9 e 3,6 litros
e latas de 18 litros. Para divulgar as novidades em relação ao esmalte, a Brasilux realizará uma campanha de marketing que envolverá ações de PDV e, também, posts estratégicos em suas redes sociais.
/jornaldopintor

› › novidade ‹ ‹

Sherwin-Williams lança tinta Metalatex BioProtect
Empresa divulga que produto tem fórmula exclusiva e elimina 99% das bactérias, fungos e mofos, na superfície da parede por dois anos

Foto: Divulgação

A Sherwin-Williams segue para o segundo semestre do ano com uma novidade: o lançamento do Metalatex BioProtect,
uma tinta acrílica premium, indicada para
ambientes que precisam de cuidado total
ou com alta exposição à umidade.
A empresa divulga que o produto conta
com formulação com alto poder de fungicida, capaz de eliminar 99% dos fungos, mofos e bactérias (Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis e Candida albicans), na superfície da
parede por dois anos.

Resultado de um amplo estudo de pesquisa e desenvolvimento, o Metalatex BioProtect foi testado e aprovado conforme
os parâmetros da norma JIS Z2801, criada
para testar quantitativamente a habilidade
de plásticos e outras superfícies antimicrobianas em inibir o crescimento de microrganismos ou matá-los em um período de
24 horas de contato. Sendo assim, pode ser
aplicado em ambientes internos ou externos, oferece acabamento semiacetinado, é
lavável, sendo ideal para quartos, banheiros, despensa, locais com animais, clínicas
e outros ambientes que precisam de limpe-

za frequentemente e que podem acumular
mofos e fungos.
“O mercado de produtos antibacterianos cresceu significativamente nos últimos
anos. Nossa preocupação é garantir eficácia e segurança aos nossos consumidores,
sempre zelando pela qualidade dos nossos
produtos”, pontua Adriana Resstel, gerente
de marketing de produtos.
O Metalatex BioProtect é comercializado em embalagens de 16 litros (lata) e 3,2 litros (galão), está disponível na cor branco Base XY em mais de 3mil cores no sistema
ColorSnap.

com o processo de sucessão em curso. Outros 7,3% pretendem iniciar neste ano ou no
próximo. “A sucessão é um grande problema que afeta o segmento de Matcon. Dados
apontam que 75% das empresas familiares
encerram suas atividades após o processo.
A Atlas é uma companhia com DNA familiar
e já passou pelo ciclo de transição mais de
uma vez. Por isso, queremos, genuinamente, contribuir para que os negócios de nossos
clientes e parceiros estratégicos perpetuem
por muitas gerações”, explica Márcio Atz, Diretor geral da Atlas S/A.
Imersão estratégica - Para ajudar no desenvolvimento de um conteúdo realmente
efetivo sobre sucessão, a Atlas conta com as
parcerias de Renata e Werner Bornholdt, especialistas com experiência em governança.

Eles fizeram a mediação de painéis com temas importantes para direcionamento e tomada de decisão. Renata adianta que “é preciso uma governança corporativa estruturada para que as novas gerações possam ter
espaços para se movimentar. A preocupação das famílias empresárias é crescente e
é prioridade, pois sabem que é algo essencial
para a perpetuidade dos negócios”, diz.
Cenário de desafios - A questão econômica é um pilar importante quando se fala de
sucessão. Newton Guimarães, Head da Fundação de Dados, esteve à frente de dois painéis com temas relacionados: “Cenário Mat
con – primeiro trimestre 2022”, e “Desafios do
Varejo Contemporâneo”. Especialista em estudos sobre consumo de materiais de construção, Newton diz que, “em relação aos primeiros três meses do ano serão apresentadas leituras inéditas que remeterão à capacidade do segmento de materiais de construção de reverter expectativas negativas sobre
seu desempenho. Há um grande contingente
de obras públicas sendo realizadas devido às
eleições e o boom de lançamentos de imóveis começa a se concretizar. Por fim, relativo ao comércio, tudo indica um pouso suave
do boom de vendas de materiais de construção em 2020 e 2021, com perspectiva de crescimento por mais um ano.”, ressalta.

› › projeto ‹ ‹

Atlas realiza ação para colaborar
com processos de sucessão de
clientes e parceiros
Com “Projeto Sucessores”, empresa quer ajudar sua rede
estratégica de negócios a desbravar os desafios de transição
de governança, ao mesmo tempo em que busca estreitar
relacionamento com gestores da nova geração

Foto: Divulgação

De acordo com dados do IBGE, 90% das
empresas no Brasil têm perfil familiar. Contudo, um levantamento global da PWC feito
em 2018 revela que 44% não têm plano de
sucessão e 72,4% não contam com transição
definida para cargos de diretoria e gestão. A
Atlas, que faz parte das empresas InBetta,
referência em ferramentas para pintura, vê a
mudança de governança e troca de gerações
de seus clientes e parceiros como um ponto
importante em sua estratégia de negócios e,
por isso, lança a ação “Projeto Sucessores”.
Com a propriedade de quem segue para
a segunda sucessão, onde a terceira geração está sendo preparada para assumir posições de gestão nas empresas InBetta, a Atlas
idealizou uma imersão nos temas que mais
assombram as empresas, levando-as, mui-
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tas vezes a protelar, acelerar ou negligenciar
o processo. De 25 a 27 de maio, cerca de 55
executivos do setor de materiais para construção, incluindo fundadores, presidentes e
diretores de marcas como Tintas MC, Mundial
Prime, Famastil e Krona, estiveram reunidos
em Porto Alegre/RS para ouvir especialistas
e compartilhar experiências em sucessão.
Um levantamento preliminar mostrou
que os convidados atuam nas áreas de varejo,
atacado nacional, atacado regional, distribuição, materiais para construção e tintas nos
estados de São Paulo, Pernambuco, Goiás,
Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do
Norte, Alagoas, Ceará, Piauí e Rio de Janeiro.
Cerca de 72,7% têm faturamento anual de R$
4,8 milhões a R$ 300 milhões. A mesma porcentagem, 72,7%, corresponde aos que estão
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Tintas Ciacollor celebra sua atuação no mercado de tintas

Foto: Divulgação

Falar que a Tintas Ciacollor iniciou 2022 com o pé direito
ainda é pouco para definir o momento de expansão da empresa! Comemorando 19 anos de atuação no mercado, a Tintas
Ciacollor se tornou uma forte referência entre os pintores de
todo o país e realiza diversas ações para impulsionar a profissionalização da categoria. Além disso, a fábrica de tintas não
tem poupado esforços e nem investimentos em sua expansão. Nos últimos anos, o seu crescimento foi pautado na estruturação da produção com automatização do setor produtivo, aquisição de caminhões, construção da área de expedição
e ações de marketing.
Fundada pelo diretor Osmar dos Santos Vieira, em 2003, na
cidade de Maringá (PR), a empresa iniciou sua atuação como
representante comercial de tintas. Com o passar dos anos, lojas de revenda foram abertas e a marca se tornou uma distribuidora de tintas para atender o pequeno varejo. “Com a distribuidora, o senhor Osmar tinha muita dificuldade em comercializar massas e texturas. Foi assim que ele resolveu abrir
uma pequena fábrica para produzir e vender esses produtos”,
afirma a diretora de operações, Ana Paula da Silva Vieira Coelho, e enfatiza que rapidamente as massas e texturas se tornaram marcas reconhecidas em qualidade pelos aplicadores.
“A Ciacollor ganhou notoriedade como fabricante de pro-

um grupo de gestores composto por Ivone Lopes da Silva
Santos, Ana Paula da Silva Vieira Coelho, Igor Vinicius da Silva Vieira, Luiz Fernando Marques Coelho, Cristiano Abram Pimentel, Robson da Costa Vieira, Cleverson José Salasar, Marcos Sirino e William dos Reis Lisboa.
A diretora menciona que neste ano os investimentos estão voltados para a ampliação da área de estocagem de produtos acabados e de armazenamento de matéria-prima,
além do espaço de convivência dos colaboradores. “Somos
uma empresa sólida, esse passo dará ainda mais confiança
aos nossos clientes e trará conforto para nossa equipe”, pontua ao afirmar que o término dessa reforma está previsto para
o final do segundo semestre de 2022 e já adianta que o próximo aniversário será comemorado com a inauguração do Centro de Treinamento para Pintores.
“A Tintas Ciacollor, além de ser credenciada na ABRAFATI
- Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, oferece ao
consumidor e ao lojista um grande mix de produtos e o sistema tintométrico Ciasystem com uma vasta gama de cores.
Temos em nosso DNA o carinho e atenção com os pintores,
tentamos ao máximo levar conhecimento para eles. Um profissional da pintura bem-preparado levará o melhor do mercado para o seu cliente, sempre!”, finaliza a Ana Paula.

Foto: Divulgação

Com forte presença entre os pintores, impulsionando, inclusive a profissionalização da categoria, empresa celebra 19 anos no
setor de tintas com notoriedade no mercado nacional, no Paraguai, Uruguai, e já anuncia investimentos para este e o próximo ano

Trabalhar sozinho - É bem mais tranquilo e saudável, mas
ainda sim tem seus desafios. Você não consegue escalar o
faturamento, porém é possível investir mais na sua imagem e
carreira, onde vai gerar mais valor para o seu trabalho.
Meu conselho para quem vai trabalhar sozinho é sem dúvida investir em qualidade! Bom atendimento, organização, trabalho caprichoso, ferramentas que facilitam seu dia a dia. Faça
uma gestão simples, mas organizada e você terá sucesso.
Mas existem dificuldades em trabalhar sozinho, como
estar mais próximo dos clientes no dia a dia, administrando
o relacionamento com mais sensibilidade e paciência. Também é mais difícil escalar o faturamento, você precisa terminar um trabalho para começar outro, assim fica também
mais dependente.
A questão: montar uma empresa ou trabalhar sozinho
está numa única decisão: Correr mais ou menos risco?
Hoje tendo vivido essas duas realidades na minha vida
profissional, cheguei a uma conclusão: no momento em que
vivo hoje na pintura, até mesmo assumindo outros trabalhos
direto com pintores em treinamentos e geração de conteúdos, minha decisão é investir em qualidade.
Optei por trabalhar sozinho também para priorizar a
qualidade de vida e saúde. Conheço e admiro profissionais
que lidam todos os dias com muitos clientes e pintores em
obra, mas reconheço que, para mim hoje é muito difícil abrir
mão da qualidade.
Fiz um vídeo falando mais sobre esse tema, está no canal EU SOU PINTOR do YouTube, vai lá!
Um abraço!

dutos e as lojas e a distribuidora foram vendidas”, complemen
ta Ana Paula e sinaliza que o empreendedorismo do fundador
foi fundamental para aumentar o mix de produtos. “Hoje temos
um portfólio completo. Ao longo da nossa história, passamos
a agregar ainda mais qualidade, alta tecnologia, inovação e diferenciação em produtos. A linha de efeitos decorativos é nos
so principal produto em divulgação. A linha Ciaflex foi lançada
este ano na Feicon e chegou ao mercado com sete produtos
voltados para impermeabilização. O Esmalte Industrial e Automotivo oferece secagem rápida e acabamento diferenciado”.
Atuando nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte
do país, além do Paraguai e Uruguai, a Ciacollor conta com
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Trabalhar sozinho ou montar equipe?
Por Leandro Piovesan - EuSouPintor
Já tive equipe de pintura com 10, 12 pessoas trabalhando
e tocando obras e obras ao mesmo tempo. Também já trabalhei sozinho, rolando paredes enquanto ouvia um agradável som e refletindo na vida.
Sei quais são os prós e os contras dessa difícil decisão
que em algum momento muito pintor, vai ter que tomar. E
para que você precisaria tomar essa decisão? Conheço profissionais que se dedicam, trabalham dia e noite com desejo
frustrado de um dia ser empresário da pintura. Outros enfrentando dificuldades na contratação de mão de obra, também se frustrando ao tentar resolver problema totalmente
fora do cotidiano da pintura.
Sim, o pintor muitas vezes precisa tomar essa decisão.
Quando você sabe qual o seu objetivo profissional, tudo fica
mais claro na tomada de decisões para sua vida, com clientes e com o seu mercado em si.
Eu aposto que se você tem dúvidas em ser grande ou
pequeno no tamanho do seu negócio de pintura, isso vai lhe
perseguir por anos, até que você se canse. Mas eu vim aqui
para lhe ajudar nesta decisão, pelo simples fato de ter vivido
essas duas faces da moeda.
O pintor hoje, naturalmente, já tem muitas responsabilidades, os clientes são cada vez mais exigentes com a qualidade, prazo e atendimento. Ainda tem a concorrência que
muitas vezes é desleal cobrando baixos preços e oferecendo péssima qualidade, o que prejudica muito a nossa classe.
Ter uma empresa - Pode ser bem lucrativo, mas tam18 junho_2022

bém muito trabalhoso. Você precisa investir em estrutura
(pessoas, espaço, ferramental), também precisa investir em
gestão (financeira, administrativa, pessoas) e, o mais importante, que é ter um comercial forte, que faça clientes contratarem seus serviços.
Invista na gestão de pessoas, mas espere a queda na
qualidade. Uma vez que terceiriza serviço, perde em qualidade, economia de produtos, mal-uso de ferramentas,
maiores prazos, pior atendimento. Também seus custos e
responsabilidades são bem maiores, uma vez que terá equipe, ferramentas, contabilidade para pagar dentro do mês. A
parte boa é a possibilidade de lucros altos, ainda mais se
você atender empresas (B2B), onde a exigência pela qualidade e prazos costuma ser menor.
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Economia e agilidade em mão de obra são
os pontos altos da tinta para gesso
Escolhendo a tinta para gesso, o pintor ou o consumidor agregam econômica de tempo e financeira
às obras. Produtos têm dupla função, são utilizados como fundo preparador e tinta de acabamento,
oferecem cobertura, aderência e fixação das partículas soltas do gesso
Por Viviane Salles
A tinta gesso tem conquistado os consumidores brasileiros. Suas vantagens são
conhecidas no mercado de tintas e o uso
desses produtos tem ultrapassado as fronteiras das construtoras. A facilidade que o
gesso oferece para reforma ou até mesmo
para detalhes decorativos tem impulsionado o consumo de tintas específicas para essas superfícies.
Fabiana Cristovão, gerente de marketing da Tintas Alessi, pontua que o gesso é
diferente de outros tipos de substratos, já
que apresenta características diferentes,
provenientes de sua matéria-prima e que,
por esse motivo, necessita de uma tinta específica que ofereça aderência e melhor
desempenho em sua fixação.
20 junho_2022

“As tintas desenvolvidas para aplicação direta no gesso utilizam resina acrílica com tamanho de partícula menor e uma
composição de cargas minerais que permitem a penetração na superfície e aglomeração das partículas soltas do gesso”, explica o gerente técnico da unidade revenda da
Anjo Tintas, Filipe Freitas Zuchinali.
A tinta gesso tem duas características
importantes: oferece economia financeira
e de tempo. “Escolhendo a tinta para gesso
o pintor ou o consumidor economizam no
tempo e na mão de obra, afinal não há necessidade de aplicar o fundo preparador e
depois uma tinta de acabamento. Assim, trata-se de um produto com excelente custo x
benefício”, diz Agnaldo Robson da Silva, quí-

mico da linha imobiliária da Tintas Brazilian.
“As superfícies revestidas com gesso,
necessitam de uma preparação adequada
para que o resultado final da pintura seja alcançado. A tinta para gesso apresenta muitas vantagens neste preparo, pois além do
custo x benefício, o produto tem ótima qualidade, secagem rápida e em muitos casos
atuam como fundo e acabamento”, afirma
Antonio Carlos de Oliveira, gerente de assistência técnica da Universo Tintas.
Rosita Luciano, gerente de P&D da Resicolor Tintas, coloca em pauta a pintura dos tetos como área importante da obra
para esta aplicação de tinta gesso em que
o atributo de baixo respingo deve ser considerado como um ponto alto. “Para o bom

desempenho da tinta é importante que o
gesso seja também de boa qualidade, sem
o uso de desmoldantes que possam migrar
para superfície e gerar manchas amareladas indesejadas, e é preciso assegurar que
os fornecedores das placas de gesso sejam
de boa qualidade, tanto na produção como
na colocação do gesso”, cita a gerente.
Para Patricia Pereira, gerente de mar
keting de produto da Suvinil, é importante
que a tinta apresente alta qualidade, alta
performance e uma facilitação da jornada
de pintura. “Esses pontos contribuem para
que o resultado seja satisfatório e que atenda todas as necessidades do consumidor.
As paredes de gesso requerem um cuidado
especial na hora da pintura por serem mais
/jornaldopintor
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delicadas e apresentarem alta absorção,
por isso, é importante procurar uma tinta
própria para esse tipo de superfície”.
Buscar produtos padronizados e que
atendam as normas técnicas, é a dica que
Cleverson José Salasar, gestor industrial e
P&D da Tintas Ciacollor, deixa aos pintores.
“Aliados a uma boa mão de obra, os produtos padronizados irão atender satisfatoriamente ao cliente final nos quesitos de cobertura, rendimento e durabilidade”. O Programa Setorial da Qualidade- PSQ da Abrafati - Associação Brasileira dos Fabricantes
de Tintas é citado por Argemiro Sanches,
gerente de produto da Tintas Eucatex, como
um parâmetro do mercado, pois monitora
as empresas participantes com testes específicos. Jorge Holanda, gerente de relacionamento técnico do Grupo Iquine, enfatiza que é fundamental que o pintor ou consumidor conheçam as marcas que são normatizadas. “Essas empresas são auditadas
trimestralmente e seus produtos possuem
ótima qualidade, garantindo todas as propriedades descritas nas embalagens como
rendimento, poder de cobertura e resistência”. Neste ponto, Alex Mineto, gestor e químico responsável da Grafftex, e Alessandra
Soares, do departamento de marketing da
Maza, também apontam para importância
do uso de produtos padronizados como uma
garantia de qualidade.
Já Marcos Pelegrini, departamento
de pesquisa e desenvolvimento da Brasilux Tintas, orienta que o pintor deve levar
em consideração a qualidade do produto e seu poder de cobertura, já que as tintas para gesso geralmente garantem um
acabamento e um fundo, sendo bem mais
econômicas. Enquanto, Daiane Franth dos
Reis, supervisora comercial de tintas imobiliárias da Tintas Killing, orienta que a tinta
acrílica fosca é a melhor opção para aplicação direta sobre o gesso.
“Escolher produtos de marcas que garantem a qualidade influencia diretamente
no trabalho do pintor, como tempo de execução de serviço, perfeição de acabamento
e eliminação de retrabalho”, complementa
Maiquel Monteiro, gerente de serviços ao
mercado da Lukscolor Tintas.
A utilização de tinta gesso cresceu nos
últimos anos no Brasil, tanto pelo impulso
do crescimento do setor de construção civil
como na reforma de ambientes domésticos.
Renato Panzuto, gerente de produtos de tintas decorativas da AkzoNobel para a América do Sul, cita, inclusive, que a empresa tem
observado crescimento da demanda em ambos os segmentos. “A categoria de tinta gesso vem crescendo nos últimos anos, seguindo a popularização do uso de drywall nas
construções. Isso porque arquitetos, pintores
e consumidores vêm percebendo a importância da aplicação de uma tinta específica
e de qualidade para a pintura dessas superfícies”, diz o gerente ao mencionar que outro
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ponto relevante é o interesse dos consumidores finais pela decoração e parte estética
da reforma com gesso.
Na opinião de Gláuria Vaz, supervisora de
marketing e vendas do Grupo Argalit, a tinta gesso é mais utilizada em obras comerciais devido ao menor custo. Patrícia Haither,
analista de marketing da Futura Tintas, analisa que as construtoras são responsáveis
por grande parte da comercialização de tinta para gesso. Herlon Pereira, coordenador
de marketing da Luztol, concorda que as tintas para gesso são extremamente versáteis
e uma categoria relevante no mercado e em
crescimento. Já Douglas de Toledo Pereira,
assistente técnico da Tintas Renner by PPG,
menciona que na percepção da empresa os
edifícios comerciais consomem uma grande
parte de produto.
Porém, Eulália Ramos, gerente de mar
keting da Qualyvinil Tintas, contextualiza
que historicamente a tinta para gesso sempre foi mais utilizada para obras comerciais.
“Esse setor sempre impulsionou o consumo
de tintas para gesso. Porém, na pandemia
um novo cenário nos foi apresentado com
a implantação do home-office e reformas
residenciais. Fato que elevou o crescimento
da categoria”, finaliza.
O Jornal do Pintor consultou fabricantes
de tintas para gesso e preparou uma lista de
produtos disponíveis no mercado brasileiro
para facilitar e não errar na escolha!
A Tintas Alessi divulga a Alessi Acrílico Gesso & Drywall e pontua que o produto
foi especialmente desenvolvido para aplicar diretamente sobre a superfície, atuando como fundo e acabamento, proporcionando menor custo da pintura e reduzindo
também tempo de aplicação, além de mão
de obra. Entre as características, a empresa esclarece que a tinta oferece alta aderência e penetração no substrato fixando as
partículas soltas do gesso, impedindo que
a superfície sofra descascamentos, é indicada para uso em equipamento airless com
aplicação em superfícies internas de gesso,
gesso corrido, gesso acartonado (drywall),
placas de gesso, forros, sancas, molduras,
reboco e massa corrida.

o tempo”, complementa Fabiana Cristovão,
gerente de marketing.
A Anjo Tintas apresenta Tinta para Gesso e Tinta Acrílica Standard Anjo UP. Entre
os diferenciais dos produtos, a empresa esclarece que a Tinta Acrílica Standard Anjo
UP é uma tinta standard de alto rendimento, que proporciona acabamento fosco, ótima cobertura, foi desenvolvida para facilitar
o processo de pintura já que pode ser aplicada diretamente em superfícies de gesso e drywall, dispensando o uso de fundo
preparador. “Esse produto apresenta ótima
aderência e penetração, fixando o pó que é
solto pelo gesso. Pode ser aplicado em diversos tipos de superfícies, internas e externas”, pontua o gerente técnico da unidade
revenda, Filipe Freitas Zuchinali.

Já a Tinta para Gesso foi desenvolvida
para aplicação direta em superfícies internas de gesso e drywall, dispensando o uso
do fundo preparador, já que possui alta aderência e penetração, e apresenta ainda boa
cobertura, rendimento e acabamento.
O Grupo Argalit conta em seu portfólio
com a Elit Tinta para Gesso e divulga que o
produto é indicado para aplicação em superfícies internas sobre o gesso corrido, placas
de gesso comum ou acartonado (drywall),
sendo composto por resina estireno acrílica de dispersão aquosa, espessante acrílico,
cargas minerais, aditivos e biocidas.

foi especialmente desenvolvida para pintura em gesso e drywall, sem a necessidade de uso de fundo, pois a tinta não amarela com o tempo e fixa o pó solto específico do gesso de forma que a superfície não
descasca”, diz Marcos Pelegrini, do departamento de pesquisa e desenvolvimento, e
pontua que a tinta também é indicada como
fundo ou acabamento fosco, disfarça pequenas imperfeições da superfície e possui
baixo índice de respingos e secagem rápida.
A Brazilian Tintas oferece ao mercado
a Especialidades Gesso & Drywall e pontua
que é uma tinta desenvolvida com dupla
função, sendo fundo e acabamento, indicada para aplicação direta sobre superfícies
de gesso ou drywall, que dispensa o uso de
fundo preparador, oferece alta cobertura,
poder de penetração, aderência, fácil aplicação, baixo odor, ação antimofo e acabamento perfeito.

A Tintas Ciacollor divulga a Tinta Acrílica Ciagesso Ciacollor e pontua que pode ser
aplicada direto no gesso, não havendo necessidade de usar um fundo preparador anteriormente. “Essa facilidade faz com que
esse produto tenha um excelente custo x
benefício quando comparado aos sistemas
convencionais de aplicação”, diz Cleverson
José Salasar, gestor industrial e P&D.

“Sua composição, densidade, pH e viscosidade são diferenciais que influenciam diretamente na qualidade do produto”, diz Gláuria Vaz, supervisora de marketing e vendas.

“A Alessi Acrílico Gesso & Drywall oferece alta cobertura e rendimento, proporciona
maior economia na pintura sem abrir mão
da qualidade final, é de fácil retoque, podendo ser aplicada diretamente sobre a superfície sem que a tinta fique amarelada com

A Brasilux Tintas possui em sua linha de
produtos a tinta Brasilar Acrílico para Gesso Standard e divulga que é um produto desenvolvido para oferecer alto poder de penetração e capacidade de fixar as partículas soltas, proporcionando alta aderência
em qualquer tipo de gesso.
“A Brasilar Acrílico para Gesso Standard

Entre as características do produto, a empresa enfatiza que é à base de água, possui
baixo odor, oferece fácil aplicação, é indicado
para pintura de paredes em gesso acartonado, corrido, sancas e outros, proporcionando
excelente alto acabamento e cobertura.
/jornaldopintor
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A Coral conta em seu portfólio com a
Renova Gesso & Drywall e esclarece que a
tinta pode ser aplicada diretamente sobre o
gesso ou drywall, sem a necessidade de uso
de fundo preparador, oferece alta aderência,
não amarela com o tempo e impede que o
pó específico do gesso se solte da superfície. Além disso, possui ótima cobertura e
o acabamento fosco, que facilita o retoque,
sendo indicada para uso interno.

o produto possui dupla função, foi desenvolvido especialmente para agir como aglutinador de partículas soltas e é indicado para
ambientes internos.

rente dos foscos tradicionais.
“O produto proporciona um ótimo acabamento, resistência ao intemperismo, é
lavável e permite retoque. Sem contar que

A Grafftex comercializa a Tinta Acrílica
Gesso e pontua que é uma tinta acrílica, à
base de água, desenvolvida com resina com
tamanho de partícula menor para ser aplicada diretamente sobre gesso, placas de
gesso ou drywall, dispensando a aplicação
de fundo preparador, oferecendo secagem
rápida e ação antimofo.

Herlon Pereira, coordenador de marketing.
A Maza destaca a Gesso Dupla Ação e
divulga que a tinta é indicada como fundo
ou acabamento, oferecendo alto poder de
penetração, capacidade de fixar as partículas soltas, proporcionando alta aderência
em qualquer tipo de gesso.

tem milhares de cores disponíveis no sistema tintométrico Colorline”, comenta Daiane Franth dos Reis, supervisora comercial
de tintas imobiliárias.

“A pintura de gesso requer uma tinta própria para esse tipo de superfície, por isso,
como o próprio nome do produto diz, o Renova Gesso & Drywall é a solução ideal. E uma
das maiores vantagens desse produto é que
ele não necessita aplicação prévia de fundo,
o que torna o processo de pintura mais rápido e econômico”, explica Renato Panzuto,
gerente de produtos de tintas decorativas da
AkzoNobel para a América do Sul.
A Tintas Eucatex comercializa a Eucatex Gesso & Drywall e exalta que a tinta
acrílica atua como fundo e acabamento, foi
desenvolvida para aplicação direta em superfícies de gesso, penetra profundamente
no gesso e drywall, sendo de fácil aplicação,
possui baixo respingamento, secagem rápi-

O Grupo Iquine exalta o lançamento da
Sela & Pinta Gesso e Drywall da marca Iquine,
e divulga a tinta Hgesso da marca Hidracor.
A empresa pontua que a Sela & Pinta
Gesso e Drywall é uma tinta acrílica com
fórmula exclusiva que possui acabamento
fosco capaz de disfarçar pequenas imperfeições da superfície, possui baixo índice
de respingamento e secagem rápida, facilitando sua aplicação. “Contém aditivos antimofo e bactericida e está disponível em cor
pronta, Branco Neve, e na base do Icores
para fazer mais de 2 mil tons claros”, pontua Jorge Holanda, gerente de relacionamento técnico do Grupo Iquine.

A Lukscolor Tintas comercializa a Luksgesso Tinta Para Gesso Lukscolor e pontua
que o produto é indicado para proteger e decorar superfícies internas de gesso corrido,
placas de gesso e drywall, sem a necessidade de fundo preparador. Além disso, com
alto poder de penetração e aderência, a tinta age fixando partículas soltas, proporcionando alto acabamento, cobertura, rendimento, secagem rápida, fácil retoque e boa
resistência à alcalinidade e ao mofo.

“Com suave perfume, proporciona conforto e bem-estar, permitindo a sua permanência no ambiente do início ao fim da pintura”, pontua Maiquel Monteiro, gerente de
serviços ao mercado.

da e proporciona maior aderência, cobertura e durabilidade. “Atua como um aglutinante de partículas do gesso, de forma
que a superfície não sofra descascamento.
É exclusiva para uso interno e possui acabamento fosco”, afirma Argemiro Sanches,
gerente de produto.
A Futura Tintas conta em seu portfólio
com a Tinta para Gesso Cortex e aponta que

Já a Hgesso oferece praticidade e economia, pois funciona como fundo e acabamento, podendo ser aplicada direto no gesso, possui fórmula especial que proporciona alto poder de penetração, evita amarelamento, fixa partículas soltas, promove um
fino acabamento e é indicada para ambientes internos. “A Hgesso está disponível em
acabamento fosco. E o melhor, como toda
tinta acrílica da Hidracor, não tem cheiro”,
finaliza Holanda.
A Tintas Killing divulga a Kisacril Premium Ultrafosco e pontua que o produto
apresenta um maior diferencial em pintura de gesso já que se diferencia por ter um
percentual maior de fosco que auxilia a esconder as imperfeições das paredes, dife-
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A Qualyvinil Tintas divulga a Gesso &
Drywall Qualyvinil e pontua que a tinta é
ideal para ser aplicada diretamente no gesso e drywall, dispensa o uso de fundo preparador, tem a dupla função de fundo e acabamento, oferece acabamento fosco, é de
fácil aplicação, possui bom rendimento, boa
cobertura, resistência e baixo odor.

A Tintas Renner by PPG comercializa a
Tinta Acrílica para Gesso, além da Hiper Fosco, Rekolor Pró e Rekolor Pró que também podem ser aplicadas em superfícies de gesso.

A Luztol oferece ao mercado a Tinta
Acrílica Econômica Gesso & Paredes e divulga que é um produto com formulação
especial para oferecer alta cobertura e que
dispensa necessidade de fundo preparador.

“A tecnologia superior empregada em sua
composição inclui insumos especiais que evitam o amarelamento da área sobre a qual é
aplicada, fazendo o produto indicado especialmente para superfícies compostas de
gipsita, como gesso decorativo e drywall”, diz

“A tinta específica para gesso da Tintas
Renner, que possui acabamento fosco, permite à superfície “respirar”, o que é uma caraterística importante para uma superfície
tão porosa quanto o gesso”, diz Douglas de
Toledo Pereira, assistente técnico da empresa, e enfatiza que o produto possui alta
cobertura, foi formulado com aditivos capazes de controlar agentes bacteriológicos,
proporciona um filme de ótima aderência,
sendo ideal para tetos e paredes.
A Resicolor Tintas divulga a Pinta Mais
e informa que é uma tinta com alto rendimento, aspecto fosco aveludado, com óti2022_junho 23

› › tinta para gesso ‹ ‹
pesquisa realizada em que 90% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro
como fraco ou inexistente.

ma cobertura úmida, baixo odor, indicada
para aplicação direta no gesso ou drywall
de ambientes internos sem necessidade
da utilização de fundo prévio, oferece baixo respingo, proporciona ótimo acabamento, possui alto enchimento e preenchimento de poros fixando as partículas e evitando
que o pó do gesso se desprenda. Além disso,
a empresa divulga que o produto não tem
cheiro após 3 horas de aplicação, segundo

A Suvinil divulga a Suvinil Gesso &
Drywall e afirma que tem ótima cobertura,
pode ser aplicada direto no gesso ou drywall,
oferece alta cobertura, com pintura pronta
com 2 ou 3 demãos, possui acabamento fosco e está disponível na cor branca.
“O Suvinil Gesso & Drywall é um produ-

to dois em um, faz o papel do fundo preparador e acabamento de uma só vez, sendo
indicado para aplicação direta em gesso
e drywall”, diz Patricia Pereira, gerente de
marketing de produto.
“Uma dica interessante para quem desejar ter uma cor diferente em uma parede
de gesso ou drywall, é aplicar o Suvinil Gesso & Drywall, mas dessa vez fazendo o papel de fundo e então depois aplicar uma das
tintas da Suvinil para paredes, como Suvinil
Toque de Seda ou Suvinil Fosco Completo”,
menciona a gerente, citando que, dessa forma, é possível se aventurar em diferentes
cores e acabamentos criando bonitos efeitos no ambiente.
A Universo Tintas comercializa a Universo Tinta para Gesso & Drywall e divulga
que é uma tinta acrílica com a dupla fun-

ção de fundo e acabamento, desenvolvida
especialmente para a aplicação direta sobre os mais variados tipos de gesso, como
placas para forros, sancas, drywall, gesso
corrido e projetado. Além disso, o produto
proporciona alto poder de aderência e penetração, sem a necessidade da aplicação
de qualquer outro produto de fundo, possui
poder de cobertura. Também é fácil de aplicar, tem secagem rápida e acabamento fosco na cor branca.

› › celebração ‹ ‹

Argalit celebra 40 anos

A história da Argalit começou em 23 de
junho de 1982 com a realização de um sonho. Luiz Gonzaga Machado enxergou a pos
sibilidade de um mercado em expansão: o de
argamassas. Nascia então a Argalit, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Mais tarde, em 1984, com a necessidade de ficar próximo de matérias-primas com melhor qualidade para aperfeiçoar ainda mais a qualidade dos produtos, a fábrica chegou à Cariacica, na região metropolitana do Espírito Santo, onde hoje são produzidas as argamassas
e rejuntes.
Com o passar dos anos, a marca foi conquistando a todos e se firmando no mercado, mas, como toda boa história, essa também precisava de cores para ganhar ainda
mais vida! Foi aí que pintou a ideia de explorar um outro mercado: o de tintas imobiliárias. Hoje, a Argalit possui uma linha diversificada, com 27 produtos, que vão desde
tintas acrílicas, texturas, esmaltes e complementos para madeira, até massa corrida, rejuntes e argamassas. Segundo o CEO
da empresa, Raphael Cassaro Machado, um
dos fatos mais marcantes do Grupo Argalit
durante estes 40 anos, aconteceu no final
dos anos 80, quando a companhia, que até
então ainda não era grupo, saiu de uma produção de argamassa de 100 para 1.000 toneladas; e outra lembrança que não dá para
esquecer foi no final dos anos 90, com a fabricação de tintas.
Atualmente, a Argalit conta com mais
24 junho_2022
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A empresa comemora sua longa atuação com mais de 500 produtos em linha e com a recente ampliação de sua fábrica
para aumentar a eficiência da produção, além do investimento em uma série de serviços e plataforma de conhecimento
que promovem cada vez mais melhorias de atendimento aos clientes

de 200 colaboradores, mais de 500 produtos em linha e, seguindo o plano de expansão, em 2021 ampliou os negócios para
um galpão de 5.000 m² que irá crescer em
20% a capacidade produtiva das Tintas Elit.
“Apostamos na ampliação de nossa fábrica em Viana/ES para aumentar a eficiência
da produção. Investimos e sabemos que o
resultado impactará de forma positiva no
atendimento aos nossos clientes”, comenta
Raphael. Ele ainda revela que todos os produtos da empresa são testados e aprovados em laboratório e em campo. “Além dos
produtos de qualidade comprovada e custo acessível, disponibilizamos aos nossos

clientes uma série de serviços, como treinamento para profissionais da construção
civil e vendedores de loja, demonstração de
produtos, orientação e assistência técnica.
E hoje contamos com nossa plataforma de
conhecimento, Unielit, cujo objetivo central
é desenvolver o profissional com foco na
satisfação do cliente”, completa.
Para o CEO, o sentimento é de muita satisfação em estar à frente de uma empresa que completa 40 anos e, em sua visão, os
segredos para isso estão na persistência e
resiliência para seguir em frente sempre, e
com pessoas que contribuem ao sucesso
da empresa.
/jornaldopintor

› › história de pintor ‹ ‹

São os pintores que fazem história e constroem o mercado de pintura
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, Denis Comparoni, de
Campinas (SP), conta a sua trajetória no mundo das tintas.
A história de Denis como pintor começou ainda na infância, com 9 anos de idade. “Bem cedo comecei fazendo caiação, técnica que praticamente não se usa mais”, diz ele e
menciona que sempre esteve envolvido com pintura e teve
em sua vida profissional um grande amigo e professor, um
mestre de obras que transmitiu muitos conhecimentos na
área de construção civil.
“Ao longo desses anos, fui me adaptando e aprendendo as novas técnicas e modos de pintura. Umas das coisas
mais interessantes, é que eu consigo aprender várias coisas
só de olhar e com pouca explicação. Um exemplo de aprendizado sem nunca ter feito, foi o efeito cimento queimado”,
afirma o pintor e lembra que na jornada da profissão, diante de vários desafios, chegou inclusive a desenvolver uma
ferramenta para aplicar o cimento queimado. “Busco atualização com cursos presenciais e on-line. A internet hoje em
dia é uma verdadeira escola para quem realmente deseja
aprender algo diferente”.
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Denis Comparoni, pintor em Campinas (SP), conta para o Jornal do Pintor sua trajetória na profissão

Conhecedor do mercado e com a experiência de quem
vive exclusivamente da pintura, Denis Comparoni avalia que
o setor evoluiu demais, principalmente na área de ferramentas. O pintor também opina que um dos maiores desafios ainda é encontrar mão de obra qualificada. “Cada vez
mais difícil encontrar pessoas capacitadas para trabalhar. E,
olha que estamos falando de uma profissão com muitos re-

sultados positivos, inclusive o financeiro”.
Ainda sobre o crescimento do mercado, exalta o trabalho do o MBPM - Movimento Brasil por um Pintor Melhor e
da ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores Profissionais. “Temos que nos valorizar e valorizar nossa mão de obra.
É preciso aprender a trabalhar com o dinheiro que se ganha
trabalhando, pois, muitos profissionais não conseguem fazer reservas de emergências com os valores recebidos. Isso é
um assunto que venho estudando junto com o Vladimir Brum
para fazermos lives”.
Hoje com 47 anos, pai do João Lucas e do Joaquim André, o
pintor adquiriu muita experiência e também coleciona histórias interessantes, como de uma obra que executou para duas
senhoras e, além de pintar, começou a cozinhar. “Esse foi um
fato engraçado entre tantos que já aconteceram. Estava fazendo a pintura na casa de duas senhoras, já as conhecia de
outro momento. Como gosto de cozinhar, comecei a fazer algumas receitas e elas até brincavam: você veio aqui para pintar ou cozinhar. Era algo como descontração e sempre cumpri o trabalho com excelência”, diz o pintor e afirma que é um
“profissional de pintura onde realiza sonhos através das cores, levando alegria por onde passa”, finaliza.

› › pergunte ao professor ‹ ‹
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Relacionamento profissional

Por Hélio Marcos Ferreira de Abreu, instrutor de pintura imobiliária e decorativa e
administrador da sede da ABRAPP-MBPM
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O primeiro contato
Costumo dizer para meus alunos que
o trabalho de pintura começa quando você
tem o primeiro contato com o cliente. E que
pintar a casa dele será resultado de várias
performances e expertises que você terá
que apresentar na negociação.
Num dado momento você será o recepcionista, o vendedor, o técnico, o pintor, o faxineiro e o negociador que entregará o trabalho. Seja qual for o meio de comunicação,
você terá que criar ótima impressão e segurança no atendimento.
O recepcionista
Um pintor recebe uma ligação no celu-

lar. É uma cliente pedindo um orçamento de
pintura. Então ele atende e:
Pintor: Quem ééé?
Cliente: Olá! Meu nome é Lucia e vi seu
anúncio na internet e...
Pintor: O que a senhora quer saber?
Cliente: Eu quero fazer um orçamento
de pintura e...
Pintor: Só um minuto Dona... Dona Coisa.
Estou saindo do banheiro e já conversamos...
Meus caros amigos e alunos Pintores,
levando em consideração a simplicidade
que muitas pessoas têm na forma de se
comunicar, não faremos juízo da situação.
Mas, neste diálogo podemos tirar alguns

exemplos, vejam a seguir:
• Ser gentil e educado numa ligação
• Identificar-se com o seu nome ou com o
nome da sua empresa
• Ouvir atentamente o que o cliente diz
• Não interromper a fala do cliente
• Falar só o essencial
• Não trocar o nome do cliente
• Evitar deixar o cliente esperando.
São pequenos detalhes que podem fechar
grandes negócios. Por fim, vamos lembrar
sempre que a negociação só termina quando você conclui o serviço. A partir daí, o
que fica é a relação, boa ou má. Um grande
abraço e até a próxima edição.

/jornaldopintor
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Por Vladmir Brum, fundador e coordenador administrativo da ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores
Profissionais
Hoje quero falar do trabalho realizado por nossos Braços, nossos líderes que representam a ABRAPP e o MBPM
Brasil à fora. Sempre que me perguntam de onde vem a
força da nossa associação não hesito em dizer que vem do
trabalho de nossos líderes, pintores que doam seu tempo
livre em prol de um único propósito em comum, o desenvolvimento da categoria de pintores no Brasil.
Hoje a ABRAPP conta com mais de 80 líderes oficiais
espalhados pelo território brasileiro, pintores que deixam
suas casas, que deixam muitas vezes seu trabalho para
levar nossos ideais, profissionalização, valorização e mudança de comportamento para outros colegas através de
treinamentos, encontros, confraternizações e ações sociais. E o que mais impressiona é que tudo é feito de forma voluntária, sim, isso mesmo, não ganham nada para tal
gesto. Nossos líderes são profissionais que se indignaram,
que se cansaram da ficar na zona de conforto, que entenderam que para existir mudança é preciso existir ação, que
se ficarem sentados esperando por um “Salvador da Pátria” nada vai acontecer, que a mudança está dentro de
cada um de nós.
Aí que muitos se questionam, e perguntam o porquê de
tal dedicação, já que o mundo está tão egoísta, competitivo e individualista, o que leva a essa mobilização que encanta um setor inteiro? Então digo a todos que é o desejo
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de reconhecimento e paixão pela profissão, é a vontade de
fazer a diferença, é o sonho de mostrar para uma sociedade inteira o valor do pintor profissional, é mostrar que
somos pintores não por falta de oportunidade ou falta de
opção, mas porque escolhemos ser pintores ou pintoras, e
que a pintura é uma profissão tão digna como qualquer outra, que devemos nos orgulhar dela.
Nossos líderes são semeadores de conhecimento, de
valorização, fazem um trabalho que desperta em profissionais do Brasil a força que existe no interior de cada um,
que motiva homens e mulheres a seguirem em frente, a
acreditarem em sua profissão, estimulam a serem profissionais melhores, pessoas melhores, ou seja, esse é o papel de nossos líderes. São profissionais que inspiram outros profissionais a crescerem na profissão.
Hoje digo com toda a certeza que nossos Braços são o
coração da ABRAPP, e sem eles nossa instituição não teria
a força que tem, não teríamos alcançado pintores em todo
o Brasil como alcançamos, não existiriam tantos empreendedores na pintura, nem tantos eventos e ações, nossa
bandeira não estaria exposta com tanto orgulho em tantos
uniformes, banners, adesivos, cartões de visita, e não tería
mos alcançado a força que temos dentro do setor, e nem
tantos profissionais encorajados a seguir melhorando dia
após dia, não existiriam tantos pintores contaminados pela
onda de profissionalização que vivemos hoje.
Quero finalizar com um recado para você pintor que
tem esse desejo dentro de você, de fazer acontecer, que
não se conforma com a situação de sua categoria em sua
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O Coração da ABRAPP

região, que deseja fazer a diferença em sua região, que
gosta de atuar e estar com outras pessoas e que, acima
de tudo, quer um futuro melhor para nossa categoria, venha se juntar aos nossos líderes, caminhar conosco, venha
construir um futuro melhor para nossa profissão junto de
nós, acesse nosso site www.pintor.abrapp.com.br ou www.
movimentobrpintor.com.br e conheça nosso trabalho, nossa associação, ou entre em contato com o líder mais próximo de sua região. Seja um semeador de conhecimento
você também!
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Sherwin-Williams lança aplicativo do Clube PRO Pintor
O novo aplicativo chega para facilitar a vida dos pintores que agora podem fazer de modo simples, rápido
e direto na “palma da mão”, as atividades da plataforma para ganhar pontos e trocar por prêmios!
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A Sherwin-Williams avança em suas iniciativas de contribuição ao desenvolvimento dos pintores do Brasil e lança o aplicativo
do Clube PRO Pintor, que oferece aos profissionais cadastrados – (atualmente, são
aproximadamente 35 mil pintores) - muito

Fábio Pereira, gerente de Trade Marketing da
Sherwin-Williams

reconhecimento. Ele visa também estreitar o relacionamento da empresa com os
profissionais que possuem um canal aberto
para contribuir com opiniões e sugestões.
E, no Programa de Fidelidade CLUBE PRO
PINTOR, as compras feitas pelos pintores
valem pontos que, quando acumulados, são
trocados por prêmios.
O SWPRO também está presente nas
mídias sociais e oferece conteúdos exclusivos e qualificados aos pintores que têm
acesso a temas de interesse como regulamentações de trabalho, instruções técnicas, orientações comerciais, vídeos de capacitação, administração de mídias sociais
e tutoriais sobre pintura, além de dicas e sugestões para alavancar a carreira e o próprio
negócio. Outra ação do programa é focada
na parceria com 10 influenciadores digitais Juliano Alcântara, Jefferson Ferrari, Joelson
Correia “Melhor Pintor da Bahia”, Luan Márcio, Rodrigo Mazzoni “Biguá”, Gabriel Lopes
“Gabriel o Pintor”, Mega Willians, Taciela Gomes, Mônica da Costa, Alisson “Renove Pinturas” e Rogério “Rei da Pintura”.
“Com todas essas iniciativas, nosso

mais agilidade aos processos feitos na plataforma. “O aplicativo chega não só para facilitar a vida dos pintores, mas também para
integrar todas as ferramentas que contemplam o Programa SW PRO: Clube PRO Pintor “Programa de Fidelidade”, SW PRO Cursos “Programa de ensino a distância em
parceria com o Sebrae”, SW PRO mídias sociais exclusivas, WORKSHOP SW Pro e Centro de Treinamento SW Pro Pintor, assinala Fábio Pereira, gerente de Trade Marketing, ao destacar que, com a nova ferramenta, é possível fazer de modo simples e fácil
todas as atividades do programa de fidelidade, como por exemplo, resgatar vouchers
de pontos, tirar e subir fotos da nota fiscal,
checar a pontuação, sanar dúvidas, entre
outras ações; tudo isso na mesma hora, direto da “palma da mão” e estando em qualquer lugar.
O programa SWPRO é uma iniciativa
direcionada 100% ao pintor profissional e
conta com diversas plataformas que levam
informações relevantes para o desenvolvimento da categoria, capacitação (técnica,
profissional e pessoal), relacionamento e

principal objetivo é fazer com que o pintor
se desenvolva cada vez mais como profissional e tenha melhorias em sua vida. Queremos gerar o máximo de valor e apoio para
essa categoria”, reitera Fábio.
Para ele, a tecnologia fez com que os
pintores evoluíssem de forma significativa,
já que passaram a ter muito mais informação do que tinham anos atrás. No entanto,
conforme revela o executivo, ainda existe
muito potencial de crescimento para estes
profissionais e a expectativa inicial é que
70% da base do Clube PRO Pintor baixe o
aplicativo e aproveite todas as facilidades.
O aplicativo Clube PRO Pintor pode ser facilmente baixado pela Play Store para Android ou Apple Store para iOS.

› › artigo ‹ ‹

Pintor qualificado e aprovado quem reprova?

Fala galera mais uma vez estou aqui
para falar com vocês amigos pintores profissionais, e desta vez quero falar sobre
qualificação e aprovação do Pintor. Sabemos que existem alguns órgãos ou associações que validam produtos, exemplo em
nosso setor é a ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
O Programa Setorial da Qualidade de
Tintas Imobiliárias (PSQ) é parte de uma iniciativa mais ampla lançada pelo governo
federal no início deste século, que é o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), e que tem o objetivo de melhorar a qualidade e modernizar
os produtos do setor da construção civil.
Coordenado pela Abrafati – Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, o
PSQ de Tintas Imobiliárias completará 20
anos em 2022, com resultados muito positivos: mudou completamente o panorama
do mercado, que hoje tem uma competição
justa, e protege os direitos do consumidor e
28 junho_2022
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Por Ivan Burigo, pintor profissional e
apresentador do Papo de Pintor

fabricantes que investem em produtos cada
vez mais avançados. Por causa do programa, hoje 90% das tintas imobiliárias fabricadas no Brasil atendem aos requisitos das
normas técnicas da ABNT – e esperamos
que esse percentual siga crescendo.
Atualmente, 45 fabricantes de tintas fazem parte do PSQ, atuando em todas as 5 regiões do Brasil, o que permite a qualquer pessoa ter acesso a tintas com qualidade reconhecida. É uma enorme mudança em com-

paração com a situação que existia antes da
criação do programa, como os pintores mais
experientes sabem, comentou comigo Anne
Costa, coordenadora técnica da Abrafati.
E nós pintores, quem tem essa função
sobre nossa profissão?
É sobre isso que gostaria de fazer uma
pergunta: será que um dia vamos ter um órgão ou associação que faça essa validação
ou fiscalização? Bem, acho um pouco difícil isso acontecer, porém enquanto isso não
acontece, que tal você mesmo se avaliar,
supervisionar seu trabalho e fiscalizar sua
mão de obra? Para lhe ajudar vamos aqui
criar uma espécie de PSQ do pintor. Vamos
listar alguns itens que são importantes para
validar e qualificar nossa profissão. Se você
já está de acordo com os parâmetros, parabéns, se não, fica a dica!
• Uniforme, esse é um quesito importante pois valoriza na apresentação pessoal. E,
falando em apresentação pessoal, não podemos deixar de fora a importância de ter
uma boa apresentação virtual, como ter um
Instagram profissional com fotos de alguns

trabalhos. Isso já vai passar bastante confiança para o futuro cliente.
• Ter um MEI, ou seja, ser um microempreendedor individual, o que já vai trazer uma
formalidade para sua empresa.
• Na sequência, quero deixar aqui alguns
fatores não mais importantes como os anteriores como, pontualidade, responsabilidade e cuidado pelo bem do cliente.
• Honestidade com o valor do serviço, ser
justo e valorizar a mão de obra.
• Buscar sempre ferramentas de qualidade
para uma mão de obra qualificada, estar antenado aos lançamentos tanto de produtos
como de ferramentas e participar de treinamentos técnicos.
Acredito que isso seja o básico para um
selo de qualidade profissional e, o mais importante, ter aprovação dos clientes, pois
tudo o que listamos aqui é para entregar o
melhor para eles.
Até porque, nada melhor do que fazer
bem-feito e ser reconhecido e valorizado.
Espero ter ajudado e até a próxima!
WhatsApp - (47) 99657-2909
/jornaldopintor
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Suvinil aposta em renovação completa na decoração de quarto infantil
Empresa seleciona cores e harmoniza ambientes lúdicos para os pequenos com diferentes técnicas de pintura
Pintura clássica
Enquanto alguns pais optam por ambientes mais coloridos para os filhos, outros preferem seguir um viés mais clássico,
com cores menos vibrantes. O quarto abaixo é um exemplo: o tom Elefante combinado
com outros elementos da decoração, trouxe uma neutralidade ao espaço, refletindo
uma sensação de doçura e acolhimento.
Quartos temáticos
Os ambientes mais temáticos também
são boas opções para transmitir o perfil e
identidade da criança. Num projeto desenvolvido para um menino e baseado no universo, na parede as cores e formas remetem ao oceano, com os tons Céu Nublado e
Baleia azul. Num mapa, os continentes foram conectados aos objetos de decoração,
trazendo destaque a uma luminária em forma de lua e a um enfeite de teto que faz referência aos planetas e contribuem para a
elaboração do tema.

Parceria para composição
A Suvinil ressalta a parceria com a loja
Mooui, que apresenta design exclusivo para
quartos infantis, dedicando soluções e linhas a famílias autênticas e criativas.
O projeto abaixo, à direta, reúne pintu
ra em triângulo com papeis de paredes distintos, compondo um mood que diverte,
transforma com cor e alegra o ambiente.
Com Azul-Marola da Suvinil em harmonização junto ao papel de parede quadriculado
verde e adesivo de parede mini tri preto, da
Mooui, foi possível montar um quarto lúdico,
propondo uma rotina mais leve e divertida,

que ao mesmo tempo desperta concentração e criatividade nas crianças.
“Esse tipo de parceria da nossa marca
com a Mooui reforça a importância da união
de empresas que se preocupam com o consumidor, apresentando criações que conectam, apoiam e facilitam a jornada de escolha da cor e de consumo, transformando-
a em uma experiência completa. Suvinil e
Mooui são complementares e juntas podem
transformar a trajetória de planejamento da
pintura em um momento muito mais agradável, memorável, amigável e intuitivo”, finaliza Sylvia.
Fotos: Divulgação

Partindo do princípio de que a regra é
não ter regra, e com a missão de abusar de
cores, das suas variadas combinações, com
efeitos decorativos e até texturas nas paredes, a Suvinil separou dicas e inspirações
com diferentes efeitos de pintura, que podem ser ótimas alternativas para quartos
infantis. “Os efeitos de pintura são opções
criativas e modernas para decorar o quarto.
E para tornar o ambiente inovador e moderno, é possível experimentar variadas tendências, que podem acompanhar os pequenos desde a infância até a adolescência”,
explica Sylvia Gracia, coordenadora de mar
keting – cor de conteúdo na Suvinil.

Desenhos geométricos
A combinação de formas e traços geométricos, como quadrados, triângulos e círculos, permite combinação de cores e auxilia na setorização de ambientes. Neste espaço ao lado , a cama ganhou dois tons de
azul: Azul-etéreo, presente no Revela 2022,
estudo de tendência de cores anual da Suvinil, e o Baleia azul, uma nuance mais escura, que fez a função de uma ‘cabeceira’
criativa.

› › pintores do sul ‹ ‹

Grupo Pintores do Sul elege o pintor da região mais votado no mês
O grupo é formado por profissionais dos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul
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 um casal de pintores, Sara Silvério dos Santos Lopes - pintora profissional há 3 anos e Willian Demétrio Lopes - pintor há 14 anos -, ambos são
da cidade de Criciúma/SC, porém, há seis anos moram em
Curitiba/PR. Juntos, eles administram a empresa RWV.
Sara conta que conheceu a profissão aos 13 anos de idade, graças ao seu pai, Pedro Paulo dos Santos. Naquela época, ela lembra que já tinha gosto pela pintura, mas foi no ano
/jornaldopintor

de 2019 que começou a trabalhar profissionalmente com seu
marido Willian. “Para nós, essa profissão representa tudo!
Sem falar no fato de conhecer e poder compartilhar novas
experiências com outros profissionais da área. É uma profissão que nos deu muitas oportunidades”, assinala a pintora ao
reconhecer que esse prêmio é de grande importância não só
ao casal, mas também aos demais profissionais. “Ter o reconhecimento de outros profissionais é inexplicável”, 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.
2022_junho 29

› › pintor destaque ‹ ‹

Premiação do Movimento Brasil por um Pintor Melhor
e Associação Brasileira dos Pintores
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!
“Falar sobre a pintura, é algo muito importante e gratificante!”. Com essa fala carregada de motivação, Ederson Francisco Oliveira, pintor cidade de Rio Branco, no Acre, começou
a contar a sua história.
Em 2010, Ederson, que morava em Porto Velho (RO), atuou
como voluntário na reforma de uma igreja. “O pintor responsável teve um problema pessoal e abandou a obra. Diante da
falta de profissionais na época, o pastor me perguntou se eu
tinha coragem de continuar. Assumi a missão! Como trabalhava durante o dia, dei continuidade a obra à noite”, lembra ele e
menciona que esse foi o pontapé inicial para sua carreira. “Depois de concluir a obra, as pessoas começaram a me perguntar sobre o trabalho, fui fazendo alguns serviços e até que deixei a empresa em que atuava para me dedicar a pintura”.
O pintor menciona que não tinha muita experiência, não
havia trabalhado como ajudante de outros pintores e se de-

Foto: Divulgação

Prêmio prestigia o profissional de pintura que mais cooperou para o crescimento e desenvolvimento da carreira.
Neste mês, Ederson Francisco Oliveira, do Rio Branco (AC), recebeu o título de Pintor Destaque

parou com diversas dificuldades. “Naquela época não tínhamos acesso como temos hoje. Então, tive problemas com pa-

tologias nas paredes, uso de produtos inadequados, fiz muita coisa errada, mas os erros serviam de experiência. Assim
fui prosseguindo e a cada obra tinha certeza de que era aquilo
que queria para minha vida”, diz ele ao mencionar que seguiu
trabalhando e que em alguns momentos da vida se dedicou a
outros tipos de serviços fora da pintura.
Mas foi em 2020 que conheceu o MBPM - Movimento Brasil por um Pintor Melhor, fez um curso de efeito mármore, decidiu olhar para a pintura como profissional e buscar aperfeiçoamento. “O Movimento tem proporcionado qualificação
na vida do pintor. Hoje a pintura é a minha principal renda, o
sustento da minha família e ainda consigo oferecer emprego
a outras pessoas”, diz o pintor e exalta que realiza cursos de
efeito mármore e cimento queimado, que é uma tendência em
sua região.
“Ser escolhido como Pintor Destaque é uma experiência
muito gratificante, que me lembrou de quando tudo começou. Felicidade é o sentimento que descreve essa experiência e essa oportunidade de escrever sobre a minha história. Só
tenho a agradecer a Deus, ao MBPM, a minha esposa Vanessa,
meu filho Miguel e minha filha Manuela Liz”, finaliza.

› › programa ‹ ‹

Parceria Suvinil é o novo programa de relacionamento e capacitação da marca
A iniciativa busca ser a conexão direta da marca com os especialistas em pintura, ouvindo o que eles têm a dizer no dia a dia
e à disposição para conectá-los com outros profissionais e potenciais clientes

Foto: Divulgação Suvinil

A Suvinil anunciou o lançamento do Pintou Parceria, programa de relacionamento e capacitação, exclusivamente
desenvolvido para valorizar, certificar, comunicar e estreitar
cada vez mais a relação da marca de tintas com pintores e
pintoras de todo o Brasil. Pintou Parceria é a conexão direta da marca com os especialistas em pintura, ouvindo o que
eles têm a dizer no dia a dia e à disposição para conectá-los
com outros profissionais e potenciais clientes. “Nossa marca
investe constantemente em tecnologias, soluções e iniciativas nascidas de uma escuta ativa e do relacionamento estreito com nossos principais públicos, fazendo com que Suvinil
possa oferecer muito mais do que a facilitação da jornada de
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pintura, ajudamos as pessoas a transformarem suas casas e
cada vez mais queremos apoiar o profissional, para que possa levar cor, energia e renovação aos lares do nosso país”, comenta Renato Firmiano, diretor de marketing da Suvinil.
O aplicativo chega ao mercado dando início a uma nova
plataforma on-line, na qual todos os pintores podem se capacitar com comodidade e tranquilidade, de qualquer lugar, e
possam contribuir ativamente com conteúdo, apresentando
cursos, dicas, informações e lives sobre os diferentes processos de pintura, dúvidas sobre produtos, técnicas de aplicação,
ferramentas, entre outros. Tem também a presença de Pintou
Parceria no Youtube, oferecendo entregas de conteúdos especiais para que os profissionais possam se certificar através
da rede. “Queremos que cada profissional, ao fazer parte do
programa Pintou Parceria, possa vivenciar uma nova jornada
junto a Suvinil, se sentindo pertencente a nossa marca, traçando uma trajetória de crescimento profissional e pessoal,
e levando a valorização necessária à categoria e a pintores e
pintoras de todas as regiões do Brasil”, diz Celdia Bitencourt,
gerente sênior de Serviços ao Mercado da Suvinil.
Aos pintores e pintoras que usarem a plataforma - para
consumir cursos e conteúdos - o Pintou Parceria Suvinil disponibiliza bonificações que poderão ser trocadas como pontuações em cupons de iFood e Uber e até em treinamentos
e workshops. Assim, os especialistas em pintura poderão
ter acesso aos seus históricos de atividades e de pontua
ções - que podem ser trocadas por premiações exclusivas

na loja Pintou Prêmio. O aplicativo Pintou Parceria Suvinil
ainda disponibiliza insights sobre novos negócios e saúde financeira, para que os profissionais sejam ainda mais autônomos e seguros na condução e desenvolvimento diário de
suas atividades.
Encontre Seu Pintor - O lançamento ainda conta com o
Encontre Seu Pintor, que conecta potenciais clientes e profissionais de pintura treinados e certificados pela Suvinil. Todos
os que completarem os cursos Sistemas de Pintura, Patologias e Postura Profissional, com no mínimo 80% de aproveitamento nos Quizzes, serão convidados a integrar esta rede
exclusiva.
Pintou Mulher - Suvinil também lança uma frente dedicada exclusivamente a atividade das mulheres na categoria
de pintura. O Pintou Mulher é apresentado no programa para
apoiar e ajudar mulheres de diferentes faixas etárias em sua
capacitação, desenvolvimento e ascensão na área. Ele propõe treinamentos, turmas especiais, encontros presenciais,
conteúdos gravados e compartilhados, cursos técnicos com
especialistas da marca, além do endosso e apoio de pintoras influenciadoras, que reforçam a presença ativa da mulher na pintura, levantando diálogos, trocas e pautas específicas do universo feminino.
Para conhecer o novo programa de relacionamento da
marca com pintores e pintoras e acompanhar suas novidades, acesse o perfil do Instagram: Pintou Parceria Suvinil e
a #tamojunto.
/jornaldopintor

› › pintura sem fronteiras ‹ ‹
Foto: Divulgação

Pintor no Brasil e no mundo
Rodrigo Gama de Oliveira, conhecido como Pintor dos EUA, conta para
os leitores do Jornal do Pintor sua trajetória no mercado de tintas
O universo das tintas é realmente algo
sem fronteiras! Por aqui no Jornal do Pintor
somos fascinados pelo acesso, pelas possibilidades e amplitude deste mercado. Há mais
de meio século, temos a rica oportunidade
de contar a trajetória dos profissionais que
constroem esse setor, no Brasil e no mundo.
Desta vez, é Rodrigo Gama de Oliveira, de
30 anos, conhecido como Pintor dos EUA, que
divide com os leitores a sua história.
Ainda bem jovem, com apenas 14 anos,
Rodrigo teve o seu primeiro contato com a
pintura quando foi convidado pelo seu tio
para trabalhar como pintor. “Trabalhei por
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6 anos com meu tio, e foi essa base que me
preparou para ser o profissional que me tornaria no futuro”, diz ele e lembra que no começo tinha uma certa vergonha em ser pintor, em assumir como uma profissão. “Superar esse preconceito comigo mesmo foi um
grande desafio. Hoje posso dizer que tenho
orgulho de ter me tornado um ótimo pintor,
de ter me especializado e ter feito disso tudo
uma empresa de sucesso”, exalta.
O pintor que começou essa trajetória no
Brasil, na cidade de São Leopoldo (RS), e trabalha no Estados Unidos, desde 2018, atuando no sul da Flórida, Condados de Palm Beach County, Broward e Miami Dade, lembra que
no início da carreira precisou adaptar técnicas
para executar trabalhos de pintura, mas que,
principalmente, precisou criar e desenvolver
métodos para gerenciar a sua empresa, desde
administrar, vender, executar e treinar.
“A minha principal conquista vem sendo
a contribuição para a classe de pintores. Nas
minhas redes sociais, passo algumas dicas
dos métodos que desenvolvi e ajudo milhares
de outros pintores. Além disso, sigo aplicando na minha própria empresa. E, já geraram
muitos resultados, trazendo um resultado de
mais 500 mil dólares em menos de dois anos
com pintura”, afirma Rodrigo e brinca dizendo
que se soubesse que seria tão difícil conciliar

empresa, família e redes sociais não teria feito o perfil @pintornoseua. “Mas, ajudar e contribuir com os meus colegas de profissão se
tornou meu propósito de vida. Essa é minha
maior conquista, o respeito e o espaço que
vejo construindo”, afirma.
Sobre a evolução do mercado brasileiro,
Rodrigo afirma que primeiro o pintor precisa
estudar, se tornar referência e especialista na
parte executiva do seu próprio negócio, que
é a pintura. Depois, prossegue ele, é preciso
procurar capacitação em gestão, administração e vendas. “Gerir uma empresa não é tão
simples assim. Administrar a contabilidade da
empresa, muito menos. É preciso saber o que
entra, o que sai, custo fixo, controle de caixa,
etc. São áreas que um empresário de sucesso deve ter aptidão e com um empresário de
pintura não pode ser diferente. Isso se o pintor realmente quiser se tornar uma empresa”.
O profissional cita que a evolução do pintor vai muito além de uniforme ou aquisição
de equipamentos. “Vejo muitos falando de
crescimento todos os dias nas redes sociais,

mas na minha visão, somente falar e não dar
os passos para isso de pouco adianta. Vejo
pessoas falando em uniforme, calça branca,
lixadeira sem pó, entre outros”, enfatiza ele
ao citar que o MBPM - Movimento Brasil por
um Pintor Melhor e a Abrapp - Associação
Brasileira dos Pintores Profissionais contribuíram muito para essa evolução do setor,
com treinamentos e capacitações.
“E essa evolução vem acontecendo. O
pintor de 5 anos atrás era totalmente diferente do profissional de hoje, mas ainda assim, estamos longe de onde podemos chegar”, menciona Rodrigo ao exemplificar que
o mercado é dinâmico, que é preciso estar
sempre alerta, em busca de inovação e novas ideias. “As coisas são muito rápidas. Uma
mesma técnica aprendida agora, daqui a uma
semana alguém já pode ter criado uma nova.
É assim para tudo”, finaliza Rodrigo.
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› › tudo de cor ‹ ‹

Movimento Tudo de Cor se une ao Decor Social para revitalizar
casa de acolhimento de crianças e jovens em São Paulo/SP
A ação é uma forma de levar alegria e autoestima a vidas dos jovens em situação de vulnerabilidade social

Fotos: @diegowicfoto

Por meio de alguma obra e muita pintura, mais uma casa
de acolhimento em São Paulo/SP está ganhando cara nova.
O projeto Decor Social – com o apoio da Tintas Coral, via movimento Tudo de Cor –, transformou os ambientes do SAICA
Edel Quinn, na Zona Norte. A ação é uma forma de levar um
pouco de alegria e autoestima a vida dos jovens em situação
de vulnerabilidade social.
Desde 2021, esta é a oitava instituição que ganha mais
cor e decoração para inspirar seus moradores. Quase 3.200
litros de tintas já foram destinados às ações, que também
contam com a parceria e voluntariado de diversos profissionais para a sua realização. No SAICA Edel Quinn, os ambientes foram projetados por arquitetas e designers de interiores, entre elas Cilene Dalben, Cris Moura, Heloisa Bee (parceria Neuroarq Academy), Juliana Haddad, Leticia Marchizelli, Monica Oliveira, Silvia Bitelli, Tatiana Kamikoga, Vivian
Ventura, Viviane Mendonça e Waleska Gigio.

Vivian Ventura é a arquiteta do quarto dos meninos adolescentes

Tatiana Kamicoga fez o projeto da suíte dos bebês

Silvia Bitelli foi a responsável pelo projeto da sala de estar e TV

O SAICA Edel Quinn acolhe crianças e adolescentes, entre zero e 17 anos, em situação de vulnerabilidade. O local
faz parte da organização social sem fins lucrativos Cor –
Centro de Orientação à Família, que há 50 anos tem como
missão proporcionar o respeito, a dignidade e a integridade
de cada pessoa e família atendida.
Quase 430 litros de tinta ajudaram a colorir a casa de
acolhimento na Zona Norte, cobrindo uma área de 2.520 m²,
entre quartos, área externa e jardins, brinquedoteca, sala de
reforço e de estar, refeitório, halls e corredores – beneficiando 54 pessoas, entre funcionários, crianças e adolescente,
além das respectivas famílias.
Iniciativa sociocultural sustentável da Coral, o movimento
Tudo de Cor fomenta ações dedicadas a colorir e transformar
espaços, comunidades e pessoas. Ao longo de mais de 10 anos
de história, já entregou mais de 2 mil projetos, com 17 mil imóveis renovados, 5,5 mil pintores formados, mais de 63 mil voluntários e 1,2 milhão de litros de tinta utilizados.

A arquiteta Cilene Dalben projetou o quarto para as crianças menores

› › madeira ‹ ‹

Quem gosta de decoração rústica com certeza já ouviu
falar nas bolachas de madeira, as famosas toras cortadas
a partir de troncos de árvores, dos mais variados tipos, espessuras e tamanhos. Uma das dúvidas mais comuns para
quem quer utilizar esse item decorativo é: deve-se aplicar
verniz ou stain? “Os dois produtos protegem e embelezam a
madeira, mas de formas bem diferentes. A resposta vai depender do objetivo da decoração”, afirma Kelly Lima, consultora da Montana Química.
Ela informa que uma das principais diferenças está em
como os produtos cobrem a superfície da madeira. O verniz
forma uma película que preenche os veios da madeira, proporcionando uma superfície lisa e brilhante (com a opção
de tipos de brilho, podendo ser fosco, acetinado ou brilhante). Já o stain penetra nos veios da madeira, mantendo toda
a textura e beleza original do substrato, com acabamento
acetinado discreto. “Ou seja, para quem quer manter a aparência mais rústica das bolachas de madeira, a indicação é
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o stain. Ainda assim, há quem prefira uma superfície mais
brilhante e acetinada; neste caso, o verniz é a melhor opção”, diz Kelly.
Outra dica importante é questionar onde vão ficar as bolachas de madeira. “Em ambientes externos, como piscinas
(jardins) ou painéis verticais e paredes externas, os produtos
devem contar com filtro de proteção solar”, alerta a consultora ao mencionar que outra diferença entre os produtos é
que o stain pode ser reaplicado apenas com a limpeza da
superfície e um leve lixamento, enquanto o verniz exige lixamento mais severo dependendo da sua degradação
A Montana tem mais uma dica, que é em relação à aplicação: ainda que o objetivo seja decorar, enquanto proteção
é válido o uso dos produtos em todos os lados da peça, uma
forma de diminuir a absorção de umidade.
Dica de produto - O Osmocolor Stain é um stain preservativo de alta performance, que protege o substrato contra
a ação dos raios UV e dos fungos causadores de manchas e
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Confira as dicas da Montana Química para
embelezar e proteger bolachas de madeira rústicas

bolores, repele a água (que pode causar o empenamento da
madeira) e realça os veios e desenhos naturais do material,
alterando ou realçando sua tonalidade.
O produto pode ser utilizado em estruturas de madeira
do tipo aplainadas, lixadas ou rústicas, como portas, janelas,
portões, beirais, forros, telhados, gazebos, varandas, pérgulas, móveis rústicos e de jardim, cercas, guarda-corpos, entre outros.
/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 :)
Só a fé salva
Na madrugada, um ladrão tenta entrar pelos fundos de uma casa. Mal começa a arrombar a porta e escuta uma voz sussurrando:
- Jesus está te olhando.
O ladrão se assusta, olha para os lados e
não vê nada. Segue tentando entrar na casa
e escuta novamente a voz:
- Jesus está te olhando.
Incrédulo, olha ao redor e nada. Recomeça a trabalhar e a voz misteriosa:
- Jesus está te olhando.

/jornaldopintor

Com uma lanterna, ele ilumina um canto do lugar e enxerga um papagaio em uma
gaiola.
- Então você é que é o Jesus? Pergunta, aliviado.
- Que nada, meu nome é Judas, responde o papagaio.
- Judas? E quem é o louco que batiza um
papagaio de Judas?
- O mesmo louco que botou o nome de
Jesus naquele rotttweiller ali.

O atropelamento
Um motoqueiro ia a 140 km/h por uma estrada quando de repente atropelou um passarinho. Pelo retrovisor, o cara viu o bichinho dando várias piruetas até ficar estendido no asfalto.
Não contendo o remorso, ele parou a
moto e voltou para socorrer o bichinho. O
passarinho estava lá quase morto. Era tal a
angústia do motociclista que ele recolheu a
ave e levou-a ao veterinário.
Lá, o passarinho foi tratado e medicado,

e o veterinário disse que havia chances dele
sobreviver. O homem comprou uma gaiolinha e levou a ave para casa, tendo o cuidado
de deixar um pouquinho de pão e água para
o acidentado.
No dia seguinte, o passarinho recupera a
consciência. Ao despertar, vendo-se preso,
cercado por grades, com o pedaço de pão
e a vasilha de água no canto, o bicho põe as
asas na cabeça e grita:
- Não acredito! Matei o motoqueiro!
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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
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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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