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Segundo semestre começando com grandes expectativas

O mês junho encerrou o primeiro semestre e julho já chega abrindo as expectativas que o segundo semestre
sempre traz ao mercado de tintas, visto
que o consumidor final já está pensando na renovação da casa paras as festas
de final de ano. É preciso muito planejamento, e as tintas serão, sem dúvida,
um dos grandes aliados para essa reno-

vação da casa ou do ambiente.
Esta edição de julho traz aos leitores
novidades e lançamentos, movimentações do mercado, ações, comemorações e muito mais. E um assunto muito importante, que precisa ser levado a
sério, é a escolha do Thinner, porque não
é um produto só para limpeza e nem tão
pouco só para diluição de tinta. O Thinner faz parte de uma etapa essencial da
pintura e possui a missão de oferecer diversas características a aplicação e ao
acabamento final. Então fique atento e
confira a opinião dos especialistas nesta reportagem!
Outro segmento dentro do mercado
de tintas que é de extrema importância
é o de Esmalte Sintético, com aplicação amplamente difundida em diversos
mercados como imobiliário, automotivo
e moveleiro. Por se tratar de um produto bastante versátil, pode ser empregado com excelentes resultados em diferentes superfícies e destaca-se em performance, secagem rápida, cobertura,

resistência ao intemperismo e fácil aplicação. Nesta matéria, o leitor encontrará uma série de tipos de esmaltes que
estão disponíveis no mercado nacional.
Por falar em comemoração, nossa querida Rádio do Pintor celebrou no
dia 23 de junho o seu primeiro aniversário! Toda equipe da Morrell Editora vibrou com esta conquista! As comemorações oficiais virão ao longo dos próximos meses, aguardem! Fomos convidados para celebrar os 70 anos da Tintas Irajá com toda equipe e diretoria da
fabricante num grande e emocionante
evento em São Paulo (SP). E a revenda franqueada Pinta Mundi Perimetral
também completou um ano e vem se
destacando no mercado em Santo André (SP). Parabéns! Desejamos muito
sucesso a todos!
E a Killing, em comemoração aos
60 anos da sua história, deu cor e vida
a mais sete pilares do metrô da cidade de Novo Hamburgo (RS), concluindo ao todo 20 espaços revitalizados. E

a Tintas Eucatex apoiou a Tropa da Solidariedade na revitalização do Beco
das Carmelitas, no tradicional bairro da
Lapa, no Rio de Janeiro (RJ), reunindo 16
grafiteiros, artistas e músicos para revitalização do novo Beco do Pantera.
Parabéns pelas iniciativas!
Trazemos a você as premiações de
pintores e pintoras. O leitor conhecerá
as Pintoras Profissionais ganhadoras do
TODA MULHER É UM DESTAQUE!, o Pintor do Mês e o Pintor Destaque do MBPM,
e o pintor destaque do Grupo Pintores do
Sul. O Jornal do Pintor foi escolhido para
exaltar com exclusividade a trajetória
destes ganhadores. Parabéns a todos
pelo reconhecimento do trabalho de vocês! Além de histórias e dicas de pintores, temos os pintores que são colunistas do Jornal do Pintor. Acompanhe!
Boa Leitura!

› › apoio ‹ ‹

Tintas Eucatex apoia Tropa da Solidariedade no Rio de Janeiro
Projeto reuniu 16 grafiteiros, artistas e músicos para revitalização do novo Beco do Pantera
reuniu 16 grafiteiros, em dois dias, com o objetivo de trazer cores às paredes do Beco das Carmelitas, rebatizado como Beco
do Pantera – em alusão ao Beco do Batman em São Paulo,
ponto turístico e reduto de arte, diversidade e música.
Idealizado pelo rapper Shackal, a ação contou com a

expediente

Fotos: Divulgação

Promover a cultura, por meio de suporte a projetos e artistas que levam arte pelo Brasil, é uma importante frente de
trabalho da Tintas Eucatex, que nas últimas semanas apoiou a
Tropa da Solidariedade na revitalização do Beco das Carmelitas, no tradicional bairro da Lapa, no Rio de Janeiro (RJ). A ação

participação de grandes nomes, como a atriz Adriana Biroli
– madrinha do evento -, além dos artistas urbanos Marcelo
Ment, Binho Ribeiro, Airá Ocrespo, Antonio Ton, entre outros,
que trouxeram pluralidade de linguagens e estilos de Graffiti para a mostra permanente.
O gerente de Trade Marketing e Comunicação da Tintas
Eucatex, Alexssandre Nagy, comenta a importância de projetos como este. “Arte, cultura e diversidade são importantes ferramentas de transformação social. Ficamos felizes
em contribuir, levando as nossas cores e produtos para projetos que reúnem pessoas para confraternizar e discutir temas que geram impacto social, além de colaborar para a revitalização dos espaços urbanos”, finaliza.
Os artistas utilizaram as tintas acrílicas para parede e
piso, além dos sprays da Tintas Eucatex. Também foram distribuídos brindes da marca aos participantes do evento.
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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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› › formóbile ‹ ‹

Com cama na parede, Montana Química destacou
marca Flora na ForMóbile 2022
Estande da multinacional teve área instagramável com ambientes invertidos e outras surpresas;
empresa apresentou nova cartela de cores metalizadas e tendências para combinação de cores
ta feira da indústria moveleira da América Latina, foi realizada no Centro de Exposições São Paulo Expo, em São Paulo
(SP), de 5 a 8 de julho deste ano. No evento, a Montana teve
um estande colorido e interativo, apresentando aos visitantes tendências de cores e possíveis combinações em diversos ambientes.
“No local, o público pôde entrar em ambientes com
quartos, salas e móveis com aplicações de cores da Flora,
com seus diferentes acabamentos, como os metalizados e
os texturizados”, afirma Michel Sentinelo, gerente de mar

Fotos: Divulgação Montana

Um show de cores e soluções para o setor moveleiro,
em um ambiente com interatividade, conectividade e modernidade. É o que mostrou a Montana Química, referência
em tratamento, proteção e preservação de madeira, na ForMóbile (Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira) 2022. A multinacional apresentou sua nova marca, Flora,
que oferece portfólio inovador e de alta performance a marceneiros, arquitetos, engenheiros, designers de interiores e
demais profissionais exigentes do setor.
Em sua nona edição, a ForMóbile, maior e mais comple-

keting e comunicação da Montana Química ao mencionar:
“alguns espaços foram instagramáveis, com ambientes invertidos, como uma cama na parede.”
Uma das novidades da empresa é a linha de Metalizados Multifuncionais, que usa uma nova base para oferecer
mais liberdade de criação para profissionais qualificados da
construção civil. “A nova geração de cores metalizadas adere à madeira, vidro, metal e até plástico, podendo ser utilizada em mobiliários como um todo, acessórios metálicos
e esquadrias e divisórias de alumínio”, comenta Sentinelo.
Para a Montana, o evento confirma a força e a resiliência do setor moveleiro do país. De acordo com a Associação
Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), a indústria moveleira é a oitava cadeia com mais empresas no país.
São mais de 240 mil empregos diretos, em mais de 21 mil
empresas que, em 2020, tiveram um valor de produção estimado em aproximadamente U$ 11,8 bilhões, segundo dados
divulgados pelo Euromonitor, empresa internacional de inteligência de mercado.
“Os eventos presenciais com certeza vão impulsionar
novos negócios para o setor moveleiro”, diz o gerente ao finalizar: “não há dúvidas de que a ForMóbile tem papel fundamental nesta retomada econômica, por isso, fizemos
questão de estarmos presentes entre os mais importantes
players do segmento.”

› › novidade ‹ ‹

Brasilux apresenta nova versão do Spray Brasjet
A Brasilux relançou no mês de junho a
tinta spray premium Spray Brasjet, com a
nova versão que, além do aperfeiçoamento das propriedades de sua fórmula, agora
conta com uma embalagem mais moderna
e com um novo bico aplicador que proporciona um acabamento uniforme e maior facilidade na limpeza.
De acordo com a empresa, o produto é
consagrado entre profissionais da pintura,
artistas, grafiteiros, artesãos e reparadores por sua secagem rápida, alta cobertura, adesão, acabamento e versatilidade, já
que pode ser aplicado em diversas superfícies como objetos de decoração, artesanatos, veículos, bicicletas, móveis, papel, gesso, cerâmica, entre outros materiais.
Entre as características divulgadas, o
Spray Brasjet possui um rendimento por
embalagem que pode chegar a 2,4 m2 e é
comercializado em 26 cores diferentes, nas
versões lisas e sólidas, metálicas, fluores6 julho_2022
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Tinta spray premium chega às lojas de todo Brasil com nova embalagem e fórmula aperfeiçoada

centes e alta temperatura.
Segundo Mirela Jabur, gerente de marketing da Brasilux, o Spray Brasjet é versátil por
excelência. “Sua secagem extrarrápida, aliada
a alta cobertura e adesão às superfícies per-

mitem seu uso nas mais diversas ocasiões,
desde um simples reparo doméstico até a
pintura de carros e bicicletas. É justamente por atendermos a um público tão vasto
que decidimos relançá-lo com o aperfeiçoa-

mento de sua já reconhecida qualidade aliada a uma nova embalagem, que facilita ainda mais sua aplicação. Com isso, reforçamos
seu apelo junto a consumidores que buscam
praticidade sem abrir mão da eficiência”.
Antônio Carlos Mucchiani, químico responsável pelo desenvolvimento do Spray
Brasjet, enfatiza que quem compra sprays,
busca praticidade em um produto de aplicação simples e secagem muito rápida, de
modo a obter uma alta performance aliada a
grande qualidade. “Por isso, desde o primeiro
lançamento do Spray Brasjet, investimos pesado em pesquisa no sentido de torná-lo um
produto que combinasse perfeitamente estas duas qualidades. Agora, damos um novo
passo ao atualizar sua fórmula para que esta
esteja alinhada com as principais inovações
que aconteceram nos últimos anos em termos de materiais e, com isso, sigamos atendendo plenamente às expectativas de nosso
público exigente”, finaliza.
/jornaldopintor

O Kisacril Esmalte Acrílico Base Água proporciona
excelente acabamento e grande durabilidade.
Com acabamentos brilhante e acetinado, é um produto
de rápida secagem, fácil aplicação e baixo odor.
É diluível em água, facilitando a limpeza
dos materiais usados na pintura.
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› › dicas de aplicação ‹ ‹

Suvinil relaciona dicas para a pintura de espaços expostos à umidade

Os ambientes úmidos da casa, como
lavanderia, cozinha e banheiro, são espaços que estão em contato direto com água,
umidade e gordura, e demandam cuidado e
atenção redobrada, a começar pelos produtos escolhidos para revestir essas paredes.
Azulejos e pastilhas, por exemplo, podem
ser reformados de forma prática, criativa e
colorida, apenas com tinta, mas é preciso
investir na solução ideal para que o resultado seja satisfatório e atenda às necessidades do consumidor.
Diante disso, a Suvinil exalta o Suvinil
Multissuperfícies, um epóxi à base de água,
ideal para renovar todos os tipos de superfícies, desde madeira, metal, vidro, azulejo,
pastilha e alvenaria. Além disso, a solução
apresenta uma secagem de 30 minutos ao
toque, e conta com tecnologia antimofo,
permitindo que a limpeza do revestimento
seja realizada de forma prática sem desbotamento da cor.
“É importante sempre atrelarmos a diversidade e impacto das cores a um produto
que entregue um resultado de qualidade. O
Multissuperfícies ressalta exatamente essa
função, já que está disponível em mais de
1.500 cores do leque Suvinil e possibilita que
a pintura de banheiros, cozinhas e lavanderias migre de tons neutros e clássicos, ga-

❶

nhando mais cor e personalidade”, comenta
Sylvia Gracia, coordenadora de marketing –
cor e conteúdo na Suvinil.
A Suvinil indica que antes de aplicar o
produto, é importante verificar se a superfície está limpa, de modo que não prejudique
o acabamento. Para revestimentos como
azulejos, pastilhas e fórmicas, o recomendado é que a higienização seja feita com detergente ou sabão neutro, enxaguando bem.
E, depois, a secagem deve ser feita com um
pano seco e limpo. Para manchas de gordura, o que é comum principalmente em cozi-

❷

nhas, a preparação deve ser feita com thinner ou solução desengraxante.
A marca de tintas relaciona abaixo inspirações de projetos de áreas úmidas, para
inspirar e colorir os ambientes. Confira:
❶ A lavanderia recebeu tons terrosos
que estão presentes na paleta Mundo Digital do Suvinil Revela 2022, o estudo de tendência de cores anual da marca. Manteiga
Fresca, Marmelada, Seiva de Cajueiro e Pétala Laranja dão vida e energia ao ambiente.
❷ Na cozinha, os azulejos que marcam
metade da parede foram revestidos em

Fotos: Divulgação

Empresa pontua que a escolha da tinta ideal impacta de forma direta no projeto de áreas mais úmidas da casa
como cozinha, banheiro e lavanderia

❸

branco, contrastando com marrom avermelhado presente na parte superior da parede
e nos armários que harmonizam o espaço. O
piso ganhou as mesmas cores. O tom Hena
também está presente no estudo de tendências de 2022 da Suvinil.
❸ Para o banheiro, cores mais claras e
suaves deixam o ambiente mais tranquilo.
Nos azulejos que estão posicionados atrás
da pia, a escolha foi pela cor Marrom-rosado, proporcionando um contraste com os
itens decorativos e acabamentos, como pia,
bacia, tapete e chuveiro.

› › revitalização ‹ ‹
Foto: Divulgação

Killing entrega nova paisagem a Novo Hamburgo (RS)
Em comemoração aos 60 anos da sua história, a empresa deu cor e vida a mais sete pilares
do metrô da cidade, concluindo ao todo 20 espaços revitalizados
Quem transita pela Avenida 1º de Março, entre a Rua do Cedro e a Avenida 7 de
Setembro, em Novo Hamburgo (RS), se surpreende com a nova paisagem criada pela
Killing S.A. Tintas e Adesivos, em parceria
com o artista visual Bruno Schilling.
A empresa deu cor e vida ao trajeto, antes tomado pelo cinza dos pilares e estrutura do metrô, com o projeto pioneiro intitulado Estação das Cores. Iniciativa que começou em 2019 e hoje totaliza um quilômetro
de paisagem divertida e alegre, com espaços revitalizados e embelezados pelas cores e paisagismo. A entrega oficial está sendo feita pelas redes sociais da Tintas Killing,
Facebook @TintasKilling e Instagram @tintaskilling, com a veiculação de um vídeo,
mostrando o resultado desse belo trabalho.
Em comemoração aos 60 anos de fun8 julho_2022

dação, completados em 25 de maio passado, a empresa deu prosseguimento ao projeto com essa nova etapa, adotando mais sete
pilares entre abril e maio de 2022. Desde 2019
até agora, soma-se 20 pilares e seus entornos renovados pela Killing e pelo artista vi
sual. Essa ação foi pioneira em Novo Hamburgo (RS), cidade onde fica a matriz da indústria, e gerou interesse de outras empresas do município, em parceria com a Prefeitura, a adotarem essa mesma iniciativa.
O artista manteve a mesma essência
das artes feitas em 2019 para essa nova
etapa. Ao todo, foram 13 cores aplicadas,
mas cada pilar tem o seu desenho próprio.
“Uns com tons mais fortes, outros mais
frios e outros com as cores da Killing”, explica Schilling. De acordo com o gerente de
marketing da Killing, Guilherme Medaglia, a

ideia de adotar mais sete pilares nesse ano
foi de presentear a sociedade hamburguense. “Quando pensamos na realização de um
projeto, vislumbramos também o impacto
social que ele trará à comunidade. Desde os
primórdios da Killing, essa responsabilidade
cultural e social acompanha todas nossas
ações”, frisa Medaglia.
Acompanhado por uma equipe de profissionais, Schilling foi o responsável por dar
continuidade ao Estação das Cores. “A realização é gratificante demais. Estimular as
pessoas a terem pensamentos positivos a
partir da minha obra é transformador. É uma
honra gigante fazer parte da comemoração
de aniversário de uma empresa tradicional e
de extrema relevância para a região. Ela permitiu que eu mostrasse a minha criatividade
e talento para todos”, destaca Schilling.
/jornaldopintor

› › revenda ‹ ‹

Pinta Mundi Tintas Perimetral se destaca no mercado de tintas de Santo André (SP)
Focada em entregar soluções em tintas, loja completa um ano de atuação e oferece ao mercado o serviço Precisou-Ligou-Chegou,
uma consultoria de cores e o programa Pintou na Obra para solução de problemas
cado, tendo como principal parceiro a Sherwin-Williams. “A
Sherwin-Williams nos auxilia fortemente na capacitação e
treinamento de pintores profissionais, além de possuir um
programa de benefícios chamado SW Pro, constantemente
incentivado pela loja”, sinaliza o Adalberto.
Assim, ao longo desse primeiro ano, a revenda se fortaleceu com serviços diferenciados como o Precisou-Ligou-
Chegou, a consultoria de cores e o programa Pintou na Obra.
“Já solucionamos muitos problemas com o Pintou na Obra. O
programa oferece, inclusive, economia para diversas obras,
desde uma simples pintura de parede até grandes projetos
civis”, afirma o proprietário.
Ainda sobre o crescimento expressivo, ele enfatiza o trabalho realizado com os clientes e reconhecido pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor - MBPM da região ABC
de São Paulo. “O pintor profissional é um elo importante da
cadeia, assim como fabricante e lojista. Por isso, nós da Pinta Mundi Tintas Perimetral buscamos sempre a valorização
do profissional”, avalia Adalberto e menciona que, inclusive,
a Montana Química convidou a loja para ser sede da entrega
do Prêmio Pintor Destaque do ABC de 2022.
“O segredo do sucesso é o tratamento humanizado. Somos pessoas, vendendo para pessoas. Temos muito clara a
nossa estratégia. Procuramos entender e solucionar as necessidades dos nossos clientes e pintores profissionais parceiros”, finaliza.

Fotos: Divulgação

“Nosso trabalho vai além de vender uma lata de tinta.
Aqui temos o compromisso de entregar soluções para os
nossos clientes! ”. Foi com essa afirmação, regada de entusiasmo, que teve início a conversa entre o Jornal do Pintor e
Adalberto Francisco Silva, proprietário da Pinta Mundi Tintas
Perimetral.
Localizada da cidade de Santo André (SP), a revenda completou um ano e tem se destacado no mercado de
tintas. De acordo com Adalberto, o sucesso é fruto das soluções que ele e sua equipe oferecem tanto aos pintores,
quanto aos clientes finais. Adalberto atuou por 25 anos em
indústrias de tintas e resolveu, em junho de 2021, abrir uma
loja pelo modelo de franquia. “O desafio seria muito grande
se decidisse entrar no segmento de revenda de tinta sem
um parceiro. Após algumas análises, decidi fechar uma parceria e assim obter um poder melhor de compra, podendo competir de igual para igual com os grandes players do
mercado”, afirma.
Com uma equipe formada pelo proprietário Adalberto
Francisco Silva, Robson Gomes como gerente, Sabrina Bertolino à frente da consultoria de vendas, Carolina Gonçalves no cargo de assistente de vendas e com uma parceiria com Felipe Diotaiuti para capacitação de pintores e consultoria de tintas, a loja oferece toda gama de produtos do
segmento imobiliário, trabalhando com linhas desde econômica até super premium das principais marcas do mer-
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MAIOR RENDIMENTO NA
DISTRIBUIÇÃO E ALISAMENTO
DA MASSA CORRIDA.
AT1122/23

MANTA COM 14MM
DE ALTURA
- ROLO PARA MASSA ROLADA -

Com a prática da massa rolada virando
sinônimo de agilidade, a Atlas apresenta
um rolo especíﬁco para essa aplicação.

OBRA LIMPA E
ECONOMIA DE
MATERIAL

TECNOLOGIA EUROPÉIA

ACESSE O QR CODE E DESCUBRA
TODAS AS VANTAGENS DE USAR
O ROLO NIVELOPRO.
/jornaldopintor
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› › esmalte sintético ‹ ‹

Proteção e durabilidade
às superfícies de madeiras e metais
Com grande variedade de cores e acabamentos, os esmaltes destacam-se em performance de
secagem rápida, cobertura, resistência ao intemperismo e fácil aplicação, sendo uma ótima opção em
custo x benefício para proteção de madeiras e metais, garantindo maior durabilidade a estes materiais
Por Gabriela Lozasso
A categoria de esmaltes sintéticos é de
extrema importância na indústria de tintas,
com aplicação amplamente difundida em
diversos mercados, como o imobiliário, o automotivo e o moveleiro. “Bastante versátil, é
um dos produtos que pode ser empregado
com excelentes resultados em diferentes
superfícies, como metal e madeira”, menciona Herlon Pereira, coordenador de mar
keting da Luztol. Conforme salienta Leo
nardo Carvalho, gerente de Grupo de Pro
dutos (Esmalte & Madeira) da AkzoNobel,
os esmaltes são ideais para essas superfícies com o objetivo de protegê-las da ação
10 julho_2022

do tempo e dar a cor desejada. Nessa categoria existem os esmaltes com formulação
base solvente e o base água. Numa versão
simplista, este último se diferencia, principalmente, por ter menos odor e por ser mais
amigável ao meio ambiente; porém, ambos
possuem benefícios importantes. Clever
son José Salasar, gestor industrial e P&D
da Ciacollor, lembra que o esmalte sempre
foi um produto bastante importante por sua
versatilidade (pode ser utilizado em várias
superfícies), seu brilho intenso e durabilidade. Ele percebe que os profissionais de pintura buscam nestes produtos secagem rá-

pida, excelente acabamento e cobertura. “Já
os consumidores têm buscado uma maior
variação de cores - o sistema tintométrico
ajuda nesta demanda – além de acabamento diferenciado, o acetinado e o fosco têm
se destacado bastante neste tipo de produto”, avalia Salasar.
O gerente técnico Unidade Revenda da
Anjo Tintas, Filipe Freitas Zuchinali, pontua
que, quando aplicados de forma correta e com
a preparação de superfície adequada, os esmaltes proporcionam alto nivelamento e cobertura à superfície, além de aumentar a durabilidade das superfícies de madeira e metal.

Diante de um mercado com grande variedade de produtos e tecnologias diferentes, Patricia Pereira, gerente de marketing
de produto da Suvinil, observa que os consumidores podem ter dificuldades na hora
da escolha e, com isso, considera que os
pintores têm papel fundamental nessa categoria: “são eles que ajudam o cliente a entender os benefícios de cada solução para
escolher o produto que irá atender o objetivo do consumidor final. Por isso, é importante fazer uma avaliação das principais
necessidades da superfície, seja uma melhor fixação e durabilidade, secagem rápida
/jornaldopintor
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ou até aplicação sobre a ferrugem. Confiança e qualidade são fatores muito importantes na recomendação da marca e do produto pelo pintor”.
Antonio Carlos de Oliveira, gerente de
Assistência Técnica da Universo Tintas,
menciona que, tantos os consumidores
como os pintores, devem buscar na utilização do esmalte sintético a renovação e proteção das superfícies metálicas e madeiras,
fazendo o uso de produtos que atendem as
normas da ABNT / NBR, assim como o uso
do solvente “aguarás” para garantir o desempenho e benefícios do produto. “Outro
fator que os consumidores e pintores devem considerar é a contribuição ao meio
ambiente e a saúde. Para esta alternativa o esmalte à base de água é o produto a
ser utilizado por ter secagem rápida e baixo odor, proporcionando aos consumidores
a utilização dos ambientes no mesmo dia e
a reutilização dos rolos e pincéis pela facilidade de limpeza e armazenagem”, opina.
Argemiro Sanches, gerente de produto
da Tintas Eucatex, lembra que os esmaltes
são acessíveis para renovar o visual de diversos tipos de objetos e, em sua avaliação,
o mercado, tanto de profissionais de pintura
como os consumidores, está em busca de
produtos com o melhor custo x benefício
para suas necessidades. “Por isso, apostamos no desenvolvimento de produtos com
fórmulas inteligentes e completas, sem que
isso cause um grande impacto no preço final”, assinala Sanches.
Ao considerar a importância da aplicação
de um esmalte, a gerente de marketing da
Qualyvinil, Eulália Ramos, informa que, depois de seco, o esmalte sintético cria uma película protetora, facilitando a limpeza e proteção. “É uma tinta ideal para superfícies que
têm contato com sujeira frequente”, acrescenta Eulália. Numa comparação, Katiucia
Jung, analista de Desenvolvimento de Pro
duto do setor de Marketing da Tintas Killing,
nota que o pintor leva em consideração, principalmente, os atributos de secagem, cobertura, nivelamento e espalhamento do esmalte aplicado, já o consumidor final, dá atenção
especial ao rendimento e secagem.
Na análise de Jorge Holanda, gerente de
Relacionamento Técnico da Tintas Iquine, os
esmaltes sintéticos são responsáveis por
uma boa fatia de mercado das tintas. “Com
grande variedade de cores e acabamentos,
os esmaltes são a melhor opção em custo x
benefício para proteção de madeiras e metais, pois sua película apresenta grande resistência ao intemperismo, tem boa hidrorrepelência e acompanham bem as dilatações e contrações de madeiras e metais,
garantindo a proteção desses materiais por
muitos anos”, diz Holanda ao destacar que os
esmaltes também têm o papel de sinalização através das cores previstas na NBR 7195
que define, através das cores, por exemplo, a
sinalização de equipamentos de combate a
/jornaldopintor

incêndio (cor vermelho), partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos (cor
laranja), a localização de caixas de primeiros
socorros (cor verde).
Fabiana Cristovão, gerente de marke
ting da Tintas Alessi, e Maiquel Monteiro,
gerente de Serviços ao Mercado da Luks
color, pontuam os principais benefícios
dos esmaltes como proteção, cobertura,
facilidade em aplicar, rendimento e secagem rápida; e Alex Mineto, gestor e quími
co responsável da Grafftex, complementa ao informar que os esmaltes também
são importantes como barreira anticorrosiva. Gláuria Vaz, supervisora de marketing e
vendas do Grupo Argalit, reforça essa ação
protetora conferida com a aplicação do esmalte. “O local fica mais resistente ao manuseio diário e atenua os desgastes naturais”, comenta a supervisora; e Alessandra
Soares, do Departamento de Marketing da
Tintas Maza, destaca o fácil manuseio do
produto e a possibilidade de ser aplicado
por profissionais de pintura ou consumidores com o mínimo de conhecimento de
como prepará-lo, bastando seguir as orientações do fabricante.
Antonio Carlos Mucchiani, técnico res
ponsável pela linha de esmaltes à base
de solventes da Brasilux, observa que, em
função das novas tecnologias de fabricação das resinas (matéria-prima importante das tintas), e o acesso cada vez maior às
novas matérias-primas, os esmaltes estão
em constante evolução. Entretanto, Antonio
Carlos alerta para que o consumidor prefira produtos que atendam as normas estabelecidas pela ABNT (NBR 11702 /2021) e inseridas no PSQ, garantindo que os produtos
atendam todas as exigências legais com relação a qualidade e a segurança do seu uso.
Nesse movimento, Marcos Pelegrini, técni
co responsável pelo esmalte Ecológico da
Brasilux, destaca que o esmalte diluído em
água possui baixos índices de componente
orgânico volátil (VOC) e essa composição,
normalmente, faz com que ele não apresente odor após uma hora de aplicação. Já
para se trabalhar com um esmalte sintético base solvente, Tatiane Firmino, coorde
nadora de portfólio da Hydronorth, entende
que o mesmo precisa ser de fácil homogeneização e aplicação, assim como deve obter ótima cobertura e o nivelamento com
uma secagem rápida que lhe permita um
repasse durante a aplicação. Quanto aos
esmaltes base água, Tatiane destaca como
vantagens a secagem rápida ou até mesmo
ultrarrápida, além da alta resistência e retenção da cor (branco não amarela com a
ação do tempo).
Nesta matéria o leitor confere uma série de tipos de esmaltes que estão disponíveis no mercado nacional.
A Tintas Alessi destaca o Alessi Esmalte
Sintético Extra Rápido Premium, Alessi Es-

malte Base Água Eco Rápido Premium e a
Isabela Esmalte Sintético Standard. A gerente de marketing, Fabiana Cristovão explica que o primeiro foi especialmente desenvolvido para quem busca alta proteção
e durabilidade com belíssimo acabamento
para suas portas, janelas, grades e portões.
“Ele possui secagem extrarrápida de 30 minutos ao toque e 45 minutos entre demãos,
com ótimo rendimento e excelente cobertura. Sua formulação é de alta qualidade e
fácil aplicação, além de conferir ótima aderência, garantindo maior proteção e não
descascando com o tempo”, relata Fabiana
ao completar que o produto também proporciona boa resistência ao intemperismo
e superior acabamento nos acabamentos:
brilhante, acetinado e fosco, com a oferta
de 30 cores prontas e mais de 1.500 cores no
sistema tintométrico da Alessi.

lhante, o que facilita a limpeza e remoção
de sujeiras”, conclui.
A Anjo Tintas oferece o Esmalte Sintético Premium Fluence que, conforme destaca o gerente técnico Unidade Revenda, Filipe Freitas Zuchinali, além de ser de altíssima qualidade e brilho, tem a secagem de 45
minutos entre demãos, aumentando a produtividade da obra.

Outro produto com grande diferencial
da marca é o Metalshield, um esmalte dupla função que pode ser aplicado diretamente sobre superfícies enferrujadas, pois
faz o papel de convertedor, anticorrosivo e
acabamento.
Na linha base água a Anjo possui o Esmalte Base Água Premium Acqua, que não
amarela com o tempo e tem aplicação direta em galvanizado e alumínio.
No caso do Alessi Esmalte Base Água
Eco Rápido Premium, a gerente informa
que é para quem deseja superproteção e
alta durabilidade com secagem ultrarrápida, e sua formulação de alta tecnologia, solúvel em água e sem cheiro, proporciona facilidade de aplicação, oferecendo
conforto durante e após a pintura, permitindo ainda que o ambiente seja ocupado
no mesmo dia. “Por ser um produto à base
de água é ecologicamente correto, contribuindo para a preservação do meio ambiente, além de facilitar a limpeza de rolos,
trinchas e pincéis, permitindo o aumento
da vida útil dessas ferramentas. As cores
são duráveis e o branco é sempre branco,
não amarela com o passar do tempo e possui excelente cobertura, ótimo rendimento,
excelente aderência e acabamento”, avisa.
Este produto é ideal para superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC, deixando portas, grades, portões e janelas protegidas e bonitas por mais tempo. Ele está
disponível nos acabamentos acetinado
branco e brilhante branco e mais 5 cores
prontas, além de mais 1.500 cores no sistema de cores da marca.
Já o Isabela Esmalte Sintético Standard
foi desenvolvido para quem busca proteção e resistência com bonito acabamento
em portas, janelas, grades e portões. Fabiana afirma que ele é fácil de aplicar, possui
ótima cobertura e rendimento, além de secagem rápida e 23 cores prontas. “Também
tem ótima aderência, garantindo maior proteção ao substrato e seu acabamento é bri-

O Grupo Argalit oferece o Elit Esmalte
Base Água Premium produto à base de água
que possui baixo odor e baixo VOC, indicado para revestir e embelezar superfícies
como: metais, madeira e alvenaria, em áreas internas e externas. De acordo com Gláuria Vaz, supervisora de marketing e vendas,
é um produto que confere secagem rápida,
fácil aplicação, com excelente durabilidade
e aderência, resistência às intempéries, alta
cobertura, rendimento, acabamento brilhante e sem amarelecimento.

Outra opção na linha é o Elit Sintético
Brilhante que tem fácil aplicação, com excelente durabilidade e fino acabamento brilhante. Segundo Gláuria, apresenta boa dureza e resistência ao atrito, possuindo ótimo rendimento, secagem rápida e excelente alastramento. Depois de aplicado e seco,
sua película protege, embeleza e enobrece
a madeira sem alterar a cor. É indicado para
revestir e embelezar superfícies como madeira em áreas internas.
A Brasilux destaca dois produtos, Brasilar Premium e Brasimob Standard, que, se2022_julho 11
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gundo Antonio Carlos Mucchiani, técnico
responsável pela linha de esmaltes à base
de solventes da empresa, proporcionam
proteção para a ação do tempo, alta resistência, excelente acabamento e uma grande durabilidade.

Na linha à base de água, o destaque da
marca é o esmalte Ecológico Brasilux, que
possui todas as qualidades do à base de solvente, mas que não agride o meio ambiente
e a saúde humana. Por isso, a fabricante informa que é ideal para ser aplicado em ambientes fechados. Com ele, a pintura seca
rápido e quase não tem cheiro, também
oferece resistência a fungos e não amarela com o tempo. Segundo Marcos Pelegrini,
técnico responsável pelo esmalte Ecológico da Brasilux, “atrás de toda essa tecnologia, existe uma consciência ambiental, pois
cada vez mais o consumidor tem demonstrado que prefere um produto que proporcione um excelente acabamento, mas que
não agrida o meio ambiente”.
Os esmaltes Brasilar Premium, Brasimob Standard e o Ecológico Brasilux podem ser aplicados como acabamentos em
metais ferrosos, aços galvanizados, alumínios, madeira, alvenaria em áreas externas e
internas, desde que aplicado sobre fundos e
primers apropriados para essas finalidades.
A Ciacollor tem esmalte em duas versões, uma delas é o Esmalte Sintético Standard Madeiras e Metais Ciacollor que tem a
função de proteger e embelezar superfícies
metálicas, madeira ou alvenaria em áreas
externas e internas. Segundo Cleverson José
Salasar, gestor industrial e P&D, este produto
apresenta secagem rápida, excelente cobertura e brilho, além de fácil aplicação e pode
ser aplicado em superfícies metálicas, madeira ou alvenaria em áreas externas e internas. O produto está disponível nas versões brilhante, acetinado e fosco, e em cores
prontas de linha e também em bases para
tingimento no Sistema Tintométrico Ciasystem, onde se pode fazer mais de 3.000 cores.
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A outra opção da marca é o Esmalte Base
Água Cia Acqua indicado para aplicação em
superfícies de metais ferrosos, madeira, alumínio ou galvanizado em áreas externas e
internas. Está disponível nos acabamentos brilhante (15 cores de linha) e acetinado (disponível na cor Branco Neve), além
de cores do sistema Tintométrico Ciasystem. “Por ser à base de água e baixo odor,
o produto pode ser utilizado em locais que
precisam ser liberados rapidamente para
uso, como: escolas, hospitais, clínicas, etc.
Uma das grandes vantagens do produto é
que, em superfícies galvanizadas novas, ele
pode ser utilizado diretamente dispensando
o uso de fundo”, informa Salasar.
A AkzoNobel, por meio da sua marca
Coral, possui uma ampla linha de esmaltes como o Coralit Total, que une em um só
produto atributos fundamentais para um
esmalte: ultra-aderência e secagem rápida. Leonardo Carvalho, gerente de Grupo de
Produtos (Esmalte & Madeira) da AkzoNobel, pontua que é uma solução base água,
que proporciona um branco que não amarela, é sem cheiro e pronto para uso. Pode ser
aplicado diretamente em alumínio e galvanizado, e em madeira e metal, uso interior/
exterior. Está disponível nos acabamentos
brilhante e acetinado, em 2.079 cores.

A empresa também tem o Coralit Ultra
Resistência, opção que, conforme ressalta Carvalho, oferece excelente cobertura e
acabamento, sendo perfeito para proteger e
embelezar janelas, portas e portões na área
exterior da casa. “A segunda demão pode
ser aplicada após 45 minutos, permitindo
finalizar a pintura no mesmo dia”, pontua.
Este esmalte é à base de solvente, está disponível nos acabamentos alto brilho, acetinado e fosco.
Outro produto da categoria é o Coralit
Secagem Rápida que, de acordo com a fabricante, apresenta a secagem mais rápida da linha – 20 minutos ao toque e 30 entre as demãos. É um esmalte indicado para
trabalhos que exijam agilidade no exterior
da casa e vem pronto para uso, basta abrir
e aplicar. É à base de solvente, para madeira e metal, com acabamento brilhante
e acetinado.
Destaque também ao Coralit Antiferrugem, que oferece dupla proteção, fundo e
acabamento, o que simplifica o processo de
pintura, trazendo proteção anticorrosiva e
maior resistência ao tempo. Ele é base sol-

vente para metal, voltado para uso exterior,
com acabamento brilhante.
A Eucatex disponibiliza o Eucalux Seca
Rápido Esmalte Premium Base Solvente,
Eucatex Acqua Esmalte Base Água, e o Eucatex Peg & Pinte Esmalte Standard. O primeiro é um esmalte premium à base de solvente, indicado para aplicação em superfícies de madeira, metais ferrosos, alumínio,
galvanizado e alvenaria. Argemiro Sanches,
gerente de produto da Tintas Eucatex, explica que a fórmula inovadora deste produto
permite uma secagem em até 30 minutos
ao toque e ainda possui silicone na fórmula,
o que cria uma película com proteção prolongada para conservar o brilho e facilitar a
limpeza. Está disponível nos acabamentos
alto brilho, acetinado e fosco (uso especial).
Possui 26 cores prontas e está disponível
no E-Colors, sistema tintométrico da Tintas
Eucatex com mais de 5.000 cores.

Já o Acqua Esmalte Base Água, segundo a fabricante, também é um esmalte premium que pode ser utilizado para aplicação
em superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC; e sua fórmula é à base de água
que proporciona baixo odor, não amarela e
oferece ótima resistência às intempéries,
além de possuir secagem rápida em 30 minutos e conferir excelente acabamento. O
produto também possibilita ambientes sem
cheiro após 3 horas de aplicação e está disponível nos acabamentos fosco, brilhante e
acetinado. Disponível em seis cores prontas e mais 5000 cores nos sistemas E-Colors Eucatex.
A linha da marca conta ainda com o Eucatex Peg & Pinte Esmalte, e a empresa informa que o produto é da categoria standard e possui boa qualidade com alto brilho
e resistência. Indicado para pintura em metais ferrosos, madeira, alumínio, galvanizado, PVC e alvenaria, com uso externo e interno. Está disponível em 21 cores prontas,
e agora é apresentado com uma nova fórmula pronta para uso, que não necessita de
diluição.
A Grafftex possui o Grafftex Esmalte
Ecológico, esmalte base água que promove mais saúde e segurança aos consumidores e meio ambiente. Alex Mineto, gestor e
químico responsável, explica que o produto
é formulado com resinas acrílicas especiais
com refinado acabamento para aplicação

em superfícies internas e externas de madeiras, alvenarias, metais ferrosos, galvanizados, alumínio etc. “Possui alta resistência a intempéries, secagem rápida, bom po-

der de cobertura, alto índice de aderência
e odor agradável. Por ser um produto base
água não há a necessidade da utilização
de aguarrás ou thinners facilitando assim
a limpeza e a reutilização de equipamentos
de pinturas”, informa Mineto. O produto está
disponível nos acabamentos brilhante, acetinado e fosco.
A Hydronorth possui dois tipos de esmaltes, um deles é o Esmalte Seca Fácil
Premium Base d’Água Hydronorth, produto
ecologicamente correto (utiliza água como
diluente facilitando aplicação e limpeza das
ferramentas) e sem cheiro, destinado a pintura de metais, madeiras, alumínio e galvanizado, disponível no acabamento Brilhante.
Conforme informa Tatiane Firmino, coordenadora de portfólio da Hydronorth, o produto
também apresenta excelente poder de cobertura, fácil aplicação, ótimo alastramento
e aderência e tem secagem ultrarrápida: de
apenas 30 minutos (ao toque). “Possui ainda
excelente resistência às variações climáticas, contribui ao meio ambiente, além de
não amarelar”, completa.

Outra opção é o Esmalte Sintético Stand
ard Base Solvente Hydronorth destinado
a pintura de metais e madeiras, disponível
em diversas cores nos acabamentos Alto
Brilho, Acetinado, Fosco e Metalizado. Segundo Tatiane, é um produto versátil, fácil
de aplicar, com secagem rápida e eficiente,
proporcionando ótimo nivelamento. “Apresenta ótima cobertura e acabamento final,
alta resistência às variações climáticas,
além de reter cores e brilho por mais tempo, sendo ideal para superfícies que precisam de limpeza com frequência”, ressalta a
coordenadora.
O Grupo Iquine detém as marcas Iquine,
Hidracor e Hipercor. Na marca Iquine tem
/jornaldopintor
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quatro esmaltes, três à base de solvente e
um à base de água. São eles: Dialine Topa
Tudo Premium, produto de secagem rápida que dispensa o uso de aguarrás, sua fórmula apresenta baixo odor e promete uma
película extremamente lisa que dificulta a

aderência de sujeiras e facilita a limpeza.
Segundo Jorge Holanda, gerente de Relacionamento Técnico, essa solução é resistente a fungos, possui bom alastramento e
boa aderência, confere às superfícies beleza e proteção duradoura, sendo indicado
para superfícies externas e internas de alvenaria, madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, PVC. Já o Dialine Seca Rápido Premium possui fórmula exclusiva que
cria uma película extremamente lisa que
dificulta a aderência de sujeiras e riscos,
facilitando a limpeza da superfície. Jorge
ressalta que é um esmalte fácil de aplicar,
tem alta cobertura, resistência e garante
um fino acabamento, indicado para o revestimento de metais ferrosos, galvanizados,
madeiras e alvenarias, em ambientes externos e internos. Outra opção da linha Iquine é
o Dialine Antiferrugem Premium, esse item
tem dupla ação: fundo e acabamento em
um único produto, e pode ser aplicado direto na ferrugem após lixamento. De acordo
com o gerente, oferece excelente proteção
anticorrosiva e contra os efeitos do sol e da
chuva em superfícies de metais ferrosos.
Delanil Madeiras e Metais Standard é um
esmalte que também está na linha Iquine
e promete fácil aplicação, secagem rápida,
boa cobertura e alto brilho, sendo indicado
para pintura de superfícies externas e internas de metal, madeira e alvenaria.
Da Hidracor, o esmalte sintético é o Hidra Mais Standard que se destaca pela alta
performance. Segundo Jorge, sua fórmula proporciona secagem rápida, finíssimo
acabamento, alto brilho e ótima cobertura.
Além disso, tem riqueza de oferta de cores
e acabamentos.
A Hipercor oferece o esmalte sintético
Standard Hipercor ideal para revestir superfícies externas e internas de madeiras
e metais. O gerente explica que, aplicando
este produto, cria-se uma película extremamente lisa, conservando e facilitando a limpeza do local.
A Tintas Killing possui uma linha de esmaltes Premium que contempla Sintético
e Acrílico Base Água, que são, respectivamente, o Kisacril Premium Esmalte Sinté14 julho_2022

tico e o Kisacril Premium Esmalte Acrílico
Base Água. Katiucia Jung, analista de Desenvolvimento de Produto do setor de Mar
keting, informa que o primeiro, já conhecido pelo público, dispõe do menor índice
de compostos orgânicos voláteis (VOC) do
mercado, registrando 50% a menos que o limite máximo previsto em norma NBR 11702,
de 07/2012, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ele tem acabamento
brilhante e acetinado, sendo indicado para
superfícies externas e internas de madeira,
ferro, alumínio e galvanizado. “Ele se destaca no mercado por seu excelente acabamento, extraordinária durabilidade e garante a proteção dos substratos por até 10
anos. Além disso, possui uma secagem rápida, alto brilho e fácil aplicação, com excelente alastramento e está disponível em
cores de linha, com a opção de tintometria”,
diz a analista.

Para uma opção mais sustentável, a linha disponibiliza o Kisacril Esmalte Acrílico Base Água, indicado para a pintura de superfícies externas e internas de madeira e
metal, com destaque para a fácil aplicação,
secagem rápida, acabamento e durabilidade. Além disso, Katiucia revela que é um esmalte com baixo odor, durante e pós a aplicação, estando disponível na cor branca e
no sistema tintométrico Colorline.
A Lukscolor possui em sua linha produtos com base solvente, o Esmalte Sintético Premium Plus Lukscolor; e base água, o
Esmalte Base Água Premium Plus Lukscolor. Maiquel Monteiro, gerente de Serviços
ao Mercado, comenta que as finalidades de
aplicação e características dos produtos citados são bem parecidas, dando destaque
ao produto base água que dispensa o uso de
Aguarrás para diluição, tornando o processo de pintura mais simples, além de redu-

zir o tempo de pintura. “Isso acontece porque esse esmalte possui uma secagem super ultrarrápida. Outro diferencial é quanto
ao suave perfume do produto base água que

proporciona conforto e bem-estar, permitindo a permanência no ambiente durante a
pintura do início ao fim”, ressalta o gerente.
O Esmalte Sintético Premium Plus Lukscolor auxilia na proteção e decoração de superfícies de madeira e metal, em geral. Indicado para pintura de portas, janelas, portões,
móveis, objetos, etc.; ele pode ser aplicado
em alvenaria e está disponível nos acabamentos alto brilho e acetinado para ambientes externos ou internos. “Produto de alta durabilidade e resistência, fácil limpeza, não
descasca e oferece máxima proteção às superfícies. Apresenta ultrarrendimento, excelente cobertura e acabamento impecável, excedendo em todos esses quesitos as
normas estabelecidas para a categoria Premium pelo Programa Setorial de Qualidade
para Tintas Imobiliárias (PSQ-TI). Disponível
em uma ampla oferta de cores prontas no
acabamento alto brilho, acetinado e em duas
cores no fosco. Encontrado também em
mais de 2000 cores no Luksystem nos acabamentos alto brilho e acetinado.
A Luztol conta com o Esmalte Sintético Standard Tradicional, Esmalte Sintético
Premium Metálico e Esmalte Sintético Profissional Ultra. De acordo com Herlon Pereira, coordenador de marketing, o primeiro produto entrega excelente custo x benefício, indicado para ser usado em ambientes
externos e internos. “Ele possui alto padrão
de controle qualitativo de seus principais
atributos, sendo fácil de aplicar, conferindo
rápida secagem para um trabalho produtivo,
além de equilíbrio entre cobertura e rendimento com durabilidade e alta diversidade,
sem contar a definição de cores inquestionável para a categoria”, ressalta Herlon.

No caso do Esmalte Sintético Premium
Metálico proporciona brilho especial tanto da película quanto da própria tinta, apresentando efeito metalizado real, devido ao
emprego de cristais de alumínio. Além disso, o coordenador informa que o produto
tem fácil aplicação, secagem extrarrápida,
boa aderência na superfície, flexibilidade e
alta resistência. Sua formulação especial
requer diluição com Thinner 500.
Já o Esmalte Sintético Profissional Ultra
possui formulação especialmente desenvolvida para proporcionar secagem ultrarrápida, oferecendo mais agilidade ao processo de pintura, excelente durabilidade, ótima
cobertura, acabamento e proteção extra ao
substrato metálico. É indicado para o acaba-

mento de estruturas metálicas imobiliárias
e industriais, containers, máquinas e equipamentos agrícolas, mecanismos e dispositivos de segurança, chassis e caçambas
de veículos pesados, dentre outros. E, importante: dado a sua formulação especial,
o produto deve ser diluído com Thinner 500,
não tolerando o Aguarrás.
A Tintas Maza possui Esmalte à Base de
Água Premium Maza que, conforme explica
Alessandra Soares, do Departamento de Mar
keting, tem fórmula que garante secagem
rápida, baixo odor, fácil aplicação e maior
brilho. “Por ser à base de água e não utilizar
aguarrás como solvente, facilita a limpeza
e a reutilização de pincéis e rolos de espuma. Com ótimo poder de cobertura e de fino
acabamento, proporciona embelezamento
e proteção de superfície externas e internas
de metais, madeiras, vimes, alumínio, galvanizado, alvenaria, entre outras”, revela Alessandra ao mencionar que o produto garante
mais saúde e segurança para as pessoas e o
meio ambiente, e está disponível no acabamento brilhante e acetinado, assim como no
sistema tintométrico imobiliário.

O portfólio conta ainda com o Esmalte
Sintético Maza que, segundo Alessandra,
tem acabamento superior e superresistência, sendo ainda fácil de aplicar, com excelente poder de cobertura e rendimento. “Sua
película com alta resistência garante maior
proteção e facilidade de limpeza, reduzindo
a aderência de sujeira”, pontua. Esse esmalte é ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira e está disponível nos acabamentos brilhante, acetinado e fosco.
A Qualyvinil possui uma linha completa de esmaltes nas categorias Premium e
Standard. Com base solvente oferece Colorit Premium, Esmalte Sintético Standard,
Colorit Metalizado e Colorit Antiferrugem. E
em base água, tem o Colorit Eco Premium.
A gerente de marketing, Eulália Ramos,
menciona que são produtos com ótima re-
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› › esmalte sintético ‹ ‹
sistência e secagem rápida, indicados para
pintura de superfícies internas e externas
de madeiras e metais, sendo ideal para portas, janelas, móveis e madeira decorativas,
além de metais ferrosos, alumínio e galvanizados. “Possuímos três tipos de acabamentos - brilhante, acetinado e fosco, além das
32 cores prontas e, utilizando o sistema Tintométrico QualySystem, terá mais de 6.000
opções de cores para o Colorit Premium e
ao Esmalte Sintético Standard, além de ter
a versão de acabamento que mais agradar o
consumidor final”, resume Eulália.
A Suvinil tem uma linha completa de
esmalte sintético de base solvente e água
para madeiras, metais e outras superfícies,
com benefícios diferentes e entregas para
cada necessidade. O Suvinil Esmalte Seca
Rápido é um deles, e é feito à base de água
com a garantia de secagem rápida (até 30
minutos ao toque), fácil aplicação, sem
cheiro e não amarela com o tempo. Patricia
Pereira, gerente de marketing de produto,
informa que este esmalte está disponível
em mais de 2.000 cores do sistema SelfColor, além disso, por ser um produto de base
água, dispensa o uso da águarras na diluição e as ferramentas utilizadas na pintura
podem ser limpas apenas com água.
Outra opção em linha é o Suvinil Esmalte Multissuperfícies que, como o nome já

diz, pode ser aplicado em diversos tipos de
superfícies, como madeira, metal, azulejo,
pastilha e vidro, sem perder a cor e o acabamento. “No caso das superfícies de azulejo,
vale destacar que a renovação acontece de
forma rápida e fácil, sem “quebra-quebra”.
Também conta com secagem rápida (30 minutos ao toque) e está disponível em mais
de 2.000 cores no sistema SelfColor”, revela
a gerente ao lembrar que, assim como o Suvinil Esmalte Seca Rápido, o Suvinil Multissuperfícies é uma solução à base de água.

No caso do Suvinil Esmalte Cor & Proteção é um produto de base solvente e, segundo Patricia, conta com ótima aderência
e acabamento uniforme. “Com ele, a segunda demão pode ser aplicada após 45 minutos, mesmo que a primeira não esteja seca”,
pontua. Este produto está disponível em
mais de 2.000 cores do sistema SelfColor e
um ponto de destaque é que ele deixa a superfície fácil de limpar, conta com silicone

em sua fórmula e não deixa grudar sujeiras
como a fuligem, poluição e poeira.
Sobre o Suvinil Esmalte Sempre Branco,
a gerente afirma que é o primeiro esmalte
base solvente do mercado que não amarela com o tempo, sendo fácil de pintar e com
secagem em 20 minutos ao toque. Está disponível nos acabamentos brilhante, acetinado e fosco.
Por fim, o Suvinil Esmalte Contra Ferrugem é considerado pela fabricante imbatível
contra a ferrugem, sendo um produto 3 em 1:
permite aplicação direta na ferrugem (após
o lixamento), tem fundo anticorrosivo e dá
acabamento. Ideal para metais ferrosos, metal e aço carbono, novos ou com ferrugem.
A Universo Tintas oferece uma linha de
Esmaltes Sintéticos Imobiliários à base solvente e água, e um deles é o Universo Esmalte Sintético Premium, especialmente desenvolvido para uso interno e externo
em superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e madeiras. Conforme informa Antonio Carlos de Oliveira, gerente de
Assistência Técnica, é um produto fácil de
aplicar, com secagem rápida em até 30 minutos ao toque, tem excelente rendimento
e poder de cobertura com 10 anos de durabilidade. “Ele ainda possui silicone que cria
uma proteção prolongada, facilitando a limpeza e conservação do brilho”, completa.

Universo Esmalte Sintético Premium está
disponível em 30 cores nos acabamentos
fosco, acetinado e brilhante.

A fabricante também tem a versão Universo Esmalte Sintético Standard, produto
de secagem rápida e ótimo rendimento, desenvolvido para uso interno e externo em superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e madeiras. Segundo Oliveira, possui
fácil aplicação, bom poder de cobertura, proporcionando um acabamento de qualidade
com economia. Está disponível em 26 cores
nos acabamentos fosco e brilhante.
Outra opção oferecida é o Universo Esmalte Base Água Premium, especialmente
desenvolvido para uso interno e externo em
superfícies de metais ferrosos, alumínio, galvanizados e madeiras. A fabricante assegura
fácil aplicação, secagem rápida (30 minutos
ao toque), alto rendimento, excelente cobertura, baixo odor e não amarela. É encontrada
nos acabamentos acetinado e brilhante.

› › 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. Desta vez, Douglas Veloso Marquezin, de
30 anos e proprietário da Pinturas Marquezin,
conta a sua trajetória no mundo das tintas.
Douglas deu os seus primeiros passos no
mundo das tintas pelo outro lado do balcão,
literalmente. Aos 18 anos, o profissional começou a trabalhar em uma revenda de tinta e conta que essa foi a sua grande oportunidade para conhecer tudo sobre o mercado.
“Aprendi tudo do zero, mas sempre fui muito
dedicado em ler as recomendações das tintas para indicar o melhor produto para o meu
cliente”, conta ele e lembra com muita alegria de uma obra que fez na fachada da própria loja em que trabalhava e que o impulsionou a se tornar um pintor profissional.
“Depois de toda a qualidade no acabamento da fachada da loja, percebei que estava na profissão errada”, se recorda. Douglas conta que, logo depois, auxiliou uma
/jornaldopintor

construtora a corrigir um pedido de compra
de material feito por um profissional. “Estava tudo errado em quantidades enormes. Fiz
uma visita técnica na construção para auxiliar e, então, o proprietário me ofereceu para
assumir a obra. O trabalho na revenda estava
fraco, era mês de janeiro, e fui”, diz o pintor e
exalta que depois desse trabalho finalizado
ele recebeu uma sequência de outros.
E, assim, ano após ano, Douglas não parou mais. Passou a fazer cursos e treinamentos em busca de atualização. “Hoje sou
um profissional muito mais capacitado, mas
sempre em constante evolução e aprendizado. Tenho em mente que posso estudar sempre e ter novos conhecimentos”.
Trilhando o seu caminho e sempre próximo das indústrias e fabricantes, o pintor conta, inclusive, com o apoio da Pincéis
Atlas, Epex Indústria, Baratão das Tintas,
Tintas Xpert e da JDS Revestimentos. “Ao
longo dos anos no mercado, conquistei alguns patrocinadores e apoiadores do meu
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Douglas Veloso Marquezin, profissional atuante em todo o litoral, capital e interior de São Paulo,
conta para o Jornal do Pintor sua trajetória na profissão

trabalho. Com muito respeito, amor e muita
gratidão, hoje visto essas camisas”.
“Costumo falar que vivo sendo desafiado, pois a cada cliente, cada lar, cada prédio
ou empresa que atendo tenho a missão e o
desafio de entregar o melhor de mim. Trabalho com aquilo que o cliente sempre sonhou”, finaliza o pintor.
2022_julho 15

› › artigo ‹ ‹

As feiras presenciais voltaram
Retorno dos eventos presenciais do setor dá ânimo para profissionais e empresas, mas ainda há muito trabalho pela frente

A economia de todos os setores, em
um âmbito mundial, ainda vem sendo afetada pelos danos causados pela pandemia
da Covid-19. Apesar disso, com o progresso
da vacinação, finalmente a expectativa que
vínhamos nutrindo para o retorno das feiras
de negócios transformou-se em realidade.
Segundo dados divulgados pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o PIB da construção civil cresceu 0,8%
no primeiro trimestre de 2022, em comparação aos últimos três meses de 2021. Além
disso, o ano de 2021 já havia registrado o
melhor desempenho desde 2010, com um
aumento de 9,7% do índice.
Recentemente, o mercado de tintas participou da Feicon, no Expo São Paulo, com
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Por Rafael Ferreira, gerente comercial
da Montana Química Ltda.

exposição de fabricantes de tintas, pincéis
e ferramentas para pintura. O que mais chamou a atenção desta edição foi a participação expressiva dos profissionais da pintura.
A Abrapp teve um espaço dedicado para re-

ceber os pintores, teve a presença de profissionais de todas as regiões do Brasil na feira, e a interação e troca de informações foi
muito importante para todos. Foi muito reconfortante ver que o setor compareceu em
peso ao evento, com alta geração de negócios, provando que o otimismo está em alta.
Em julho é a vez da ForMóbile (Feira Internacional da Indústria de Móveis e Madeira), realizada em São Paulo, uma das mais
tradicionais do setor. No momento em que
este texto está sendo escrito, ainda estamos
na expectativa para o evento, mas não há dúvidas de que também será um sucesso.
E em agosto será a vez da Construsul, rea
lizada em Porto Alegre (RS), a principal feira do setor da região sul do país. Será outra
oportunidade de interação entre profissionais, fabricantes de tintas, acessórios e equipamentos para pintura, associações e veí-

culos de comunicação se interagirem e ampliarem o conhecimento e melhora do setor.
De acordo com os dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho, desde junho de
2020 a construção civil vem registrando aumento de novas vagas com carteira assinada - exceto nos meses de dezembro, devido
à sazonalidade de nosso segmento. Além do
mais, nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, a construção civil já obteve sucesso, contabilizando mais de 100 mil novos
postos de trabalho formais, reforçando mais
uma vez a sua força na geração de empregos.
É muito bom poder apertar as mãos,
conversar pessoalmente e fechar negócios
em uma mesma mesa. Porém, os lojistas,
pintores e demais players do setor não devem se enganar, afinal ainda há muito trabalho pela frente. Estamos apenas no começo da retomada.

› › oportunidades ‹ ‹

Empresas se unem para oferecer uma nova oportunidade
a mulheres em situação de vulnerabilidade em Paraisópolis
Foi da necessidade de inclusão e empoderamento feminino no mercado de trabalho e, principalmente, nas comunidades, que surgiu o Coral Mulheres na Cor, projeto idealizado pela AkzoNobel e que reúne empresas com o objetivo comum de transformar histórias femininas por meio da
profissionalização. O programa foi iniciado em junho e leva
conhecimento e capacitação às mulheres em situação de
vulnerabilidade, para que tenham melhores condições para
buscar oportunidades de trabalho. A primeira turma piloto
capacitará 16 mulheres como pintoras decorativas profissionais na cidade de São Paulo/SP.
Considerando o segmento a que se destina essa turma
do Coral Mulheres na Cor, de acordo com pesquisa realizada
em dezembro de 2021 pela Abrapp, Associação Brasileira de
Pintores Profissionais, elas representam apenas 10,5% dos
membros da entidade. Portanto, para estimular a representação feminina na área a AkzoNobel, por meio da sua marca Coral, buscou empresas que compartilham de seu propósito de ser agente de inclusão e transformação social. O
SENAI-SP, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é
o parceiro de ensino do programa e os parceiros financeiros são Bazar das Tintas, CASACOR, Dow Química, Oxiteno, Tintas MC e WACKER. Os parceiros de ferramentas são Condor e
Vonder, e os de empregabilidade, Atala Engenharia e Abrapp. A
ONG Fazendinhando é a parceira para relacionamento com
as participantes.
Essa nova edição do programa Mulheres na Cor, na área
de pintura decorativa, se espelha na bem-sucedida experiên
cia realizada pelo mesmo projeto, em empreitada semelhante encabeçada pela AkzoNobel e apoiada por outras empresas, para a capacitação de mulheres em repintura automoti16 julho_2022
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Programa Coral Mulheres na Cor capacita mão de obra feminina para atuarem como pintoras decorativas profissionais

Participantes do projeto Coral Mulheres na Cor e os padrinhos-pintores

va, com uma turma recém-formada com participantes já atuando profissionalmente.
“Na AkzoNobel, somos orientados pelo nosso propósito
‘People. Planet. Paint’. Não à toa, as pessoas estão na primeira posição desses três pilares. Por isso, a diversidade e
inclusão, junto com a transformação social, são pautas frequentes interna e externamente. Nós nos comprometemos
com uma meta global de garantir, pelo menos, 30% de presença feminina em posições executivas até 2025. E olhar
para todos os nossos esforços internos sendo traduzidos
em programas como esse nos enche de orgulho e inspiração para continuarmos fazendo cada vez mais”, afirma Daniel Geiger Campos, presidente da AkzoNobel para a América Latina ao destacar que o programa, além de ter seu lado
social, também aponta uma oportunidade de mercado e
vantagem competitiva.
Conheça o projeto – O público-alvo da iniciativa são mulheres maiores de 18 anos, com escolaridade mínima do 4º

ano do Ensino Fundamental, desempregadas ou com renda de até um salário mínimo, que fossem chefes de família com dependentes em idade escolar. Para dar suporte às
participantes durante toda a jornada de três meses, o Coral Mulheres na Cor conta com a parceria do Fazendinhando, movimento de transformação territorial, cultural e social que busca desenvolver a comunidade do Jardim Colombo e seu entorno, uma população de aproximadamente 15
mil moradores, em uma área de quase 15 hectares que integra o Complexo de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo. A
ONG apoiou campanha para divulgar localmente o programa e atrair mulheres com o perfil procurado, sendo o pilar
de relacionamento do projeto, elo entre as empresas e as
participantes. As mulheres selecionadas também contam
com o apoio de dois pintores profissionais experientes, Ana
Machado e Leandro Piovesan, que acompanham de perto a
jornada de aprendizagem compartilhando dicas, boas práticas e sanando dúvidas.
No decorrer do curso, as participantes recebem bolsa-
auxílio, transporte, alimentação, uniforme e Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) custeados pelas companhias
apoiadoras. Além disso, todas as formandas ganharão um
kit de ferramentas manuais e elétricas, especialmente significativo para as que decidirem seguir jornada independente, com suporte para criar seus perfis e se juntarem à
chamada Páginas Coloridas, plataforma digital que conecta
consumidores que estão na jornada de pintura à profissionais de qualidade e confiança indicados pela Coral. As mulheres também terão oportunidade para uma possível recolocação no mercado em empresas de construção civil, reformas ou pintura.
/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.

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

Renata Fan
Apresentadora
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Acabamento brilhante e refinado com secagem
extrarrápida é com Esmalte Sintético Automotivo
Brasilux.
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› › 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
de Obras, e depois, a partir de 2017, tomei paixão pela área da
pintura de efeitos decorativos. Então, a pintura sempre esteve
presente em minha vida”, revela Claudemir que hoje vive só da
pintura e das aulas que dá nos cursos e treinamentos.
Com esse histórico, para ele, a pintura representa tudo
o que ele tem na sua vida, mas não deixa de ressaltar que
“tudo o que eu sou, devo primeiramente a Deus e depois à
pintura”. O pintor diz que se sente grato pelo prêmio, pois
significa que tudo o que acreditou e acredita até hoje deu
certo, além das pessoas que confiam no seu trabalho. “Na
verdade, o reconhecimento é tudo. Fiquei muito feliz e a ficha está caindo agora. Vou continuar acreditando nessa
profissão tão linda que leva alegria e felicidade através das
cores para os lares de milhões de pessoas. Gratidão é a palavra certa”, conclui o pintor vencedor.

Foto: Divulgação

O Pintor Profissional do Mês - PPM recentemente premiado pelo Movimento Brasil por um Pintor Melhor – MBPM,
é Claudemir Marques da Silva, de 48 anos, da cidade de Sinop/MT, com experiência de 34 anos na pintura. Sua especialidade é em Pintura Decorativa, Fino Acabamento, e Pintura Imobiliária.
Ele conta que começou na pintura com 14 anos de idade na cidade de Rosário/MT com arte visual, fazendo letreiro
como faixas, placas e também desenhos. Quando se mudou
para Sinop migrou para a pintura imobiliária e industrial devido a dificuldade de encontrar serviços na área de arte visual.
“Também trabalhei em outras áreas como vendedor, auxiliar
de produção, atendente e, por último, fui funcionário público,
sempre conciliando com a pintura nas horas de folga. Em 2010
até 2019 trabalhei no SENAI como professor do curso Pintor

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

› › pintor destaque ‹ ‹
Foto: Divulgação

Premiação do Movimento Brasil por um Pintor Melhor
e Associação Brasileira dos Pintores
Prêmio prestigia o profissional de pintura que mais cooperou para o crescimento
e desenvolvimento da carreira. Neste mês, Melksedeques Geraldino Brito,
pintor do Espirito Santo, recebeu o título de Pintor Destaque
Escolhido em exclusividade pelos organizadores do Pintor Destaque, o Jornal do Pintor tem mensalmente a oportunidade de conhecer a história de vida e profissional de pintores de diversos estados brasileiros. Todas as trajetórias são
motivadoras, fruto de muito trabalho, empenho e regadas de
alegrias!
Desta vez, Melksedeques Geraldino Brito, do Espírito
Santo, é quem divide com os leitores do Jornal do Pintor sua
história no mercado de tintas.
Melk, como é conhecido no mundo das tintas, começou
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a atuar como pintor em 2019 na área industrial. Depois, morando em Barra de São Francisco (ES), passou a trabalhar
com pintura residencial e nunca mais parou. O pintor conta que realizou muitos cursos, como de porcelanato líquido
3D, e exalta que essa é a sua terceira premiação pelo MBPM
– Movimento Brasil Por um Pintor Melhor, sendo desta vez a
nível nacional.
“Me tornei referência na pintura de piso no meu estado e
sou muito grato ao Renato da Eletrotintas, um amigo e parceiro de trabalho”, finaliza.
/jornaldopintor

O CLUBE DO PINTOR
da Tintas Eucatex está de cara nova!
Novo logo, mais inovação e qualidade
para o clube exclusivo do pintor!

Cadastre-se na nossa plataforma e tenha acesso a
treinamentos, brindes e materiais de apoio para
a sua carreira!
WWW.CLUBEDOPINTOREUCATEX.COM.BR
Nos siga também nas redes sociais
/clubedopintoreucatex
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Conheça os novos
Integrantes desse time.

DENER
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A pintura é uma arte e com várias formas de expressão!

Olá, meus amigos da tinta, mais uma
vez estamos aqui, e desta vez vamos conhecer um pouco mais sobre essa nossa
profissão, e suas vertentes. A pintura é um
universo imenso e cheio de vertentes tomadas de pessoas incríveis.
Desta vez tenho a honra de trazer aqui
um grande amigo e profissional da pintura
artística, uma vertente expressiva da pintura. Frank Nunes um mestre na arte, com
suas paredes e seus trabalhos incríveis,
seja uma pintura 3D ou uma pintura orgânica ou desenhos personalizados, ele é fera
demais! Ele vai nos contar um pouco da sua
vida profissional.
Frank Nunes é pintor artístico de paredes há 10 anos, é de Itajaí (SC) e trabalhou
por 9 anos em lojas de tintas, onde pôde conhecer o mercado de tintas de uma forma
geral, trazendo assim base para o seu tra-

Foto: Divulgação

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

balho atual. Ele atua principalmente em
Santa Catarina, mas já trabalhou em outros
estados também.
Frank conta que com o mercado imobiliário aquecido e a personalização em alta,
o ramo de pintura artística em paredes vem
ganhando espaço a cada dia. Composições
com cores, formas geométricas ou orgâni-

cas e ainda desenhos diversos podem ser
explorados com amplitude para se alcançar o anseio do cliente. Nunca se desejou
tanto ter uma “estampa” na parede que seja
só sua, ou seja, única, algo que traduza um
pouco de quem você é. E é nesse embalo que ele conduz seu trabalho, personalizando desde quartos de bebês, a pizzarias e
deixando cada espaço cheio de estilo, personalidade e principalmente, único!
Segundo Frank, o nicho fica ainda mais
robusto quando se alcança a área da necessidade, abrangendo o ambiente corporativo de
uma forma geral, onde o cliente não só quer,
mas como também precisa do seu trabalho.
Ele conta que há 10 anos deixou o balcão
de loja de tintas que, por sua vez, teve um
papel importantíssimo em sua formação,
para se dedicar somente a arte na parede.
Iniciando com as formas mais simples, foi
subindo os degraus aos poucos, atendendo
aos anseios do cliente, vencendo desafios,
realizando sonhos e crescendo!

Hoje ele não se vê fazendo outra coisa
a não ser trazer cor e transformação para
cada ambiente onde passa e, é claro, sempre com os pilares principais da prestação
de serviços como pontualidade, cuidado,
respeito com o cliente e profissionalismo
que precisam ser levados à risca, para se
obter um trabalho duradouro.
E com base nessa conduta, ele aconselha: “como profissionais que somos, podemos agregar em muito o valor do nosso trabalho, saindo da tão falada “zona de conforto” e aceitando primeiramente os pequenos
desafios que nos chegam à porta”.
Caso você queira conhecer melhor os
trabalhos do Frank, sugiro seguir o Instagram dele: @frankparedespersonalizadas
Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a pintura artística.
Meus agradecimentos ao Frank!
Um forte abraço e fiquem com Deus.
Instagram - @papodepintor
WhatsApp - (47) 99657-2909

› › cores regionais ‹ ‹
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Suvinil seleciona de 10 cores inspiradas no Pantanal
Empresa se inspira em plantas do território pantaneiro e homenageia riquezas e cultura nacional
As cores estão presentes em diferentes
aspectos da vida e são protagonistas em
manifestações únicas, como arte, cultura,
moda, cinema, dança, teatro e outras tantas intervenções comportamentais e humanas. Altamente em evidência no Brasil e
até em outros países, por conta da novela
Pantanal, a região pantaneira foi inspiradora para a Suvinil apresentar a paleta Pantanal - curadoria de 10 tonalidades em perspectivas inéditas para a coleção ‘Brasil Em
Cores’. Resultado de uma concepção colaborativa com o Ateliê Mattricaria, “Brasil Em
Cores” é uma cocriação inspirada nas pesquisas sobre plantas tintoriais do Brasil. A
Suvinil pontua que a parceria transformou
o conhecimento de saberes, culturas e histórias em pura inspiração, em homenagem
ao Brasil e com objetivo de expandir o olhar
das pessoas sobre suas origens, ampliando
as possibilidades de harmonizações acerca
das tonalidades.
“O estudo traz seis paletas de cores, divididas com base nos biomas que o Brasil
apresenta. Com isso, conseguimos contar
histórias regionais por meio das cores que
representam cada território. E com Pantanal
não foi diferente: os tons escolhidos refletem as características da região, bem como
seus rios, vegetação, tonalidades, matérias-
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primas, texturas e cultura como um todo”,
explica Sylvia Gracia, coordenadora de mar
keting – Cor e Conteúdo na Suvinil.
Pantanal
A Suvinil pontua que, em uma conexão
que reúne cor, territórios e expressão artística, a paleta Pantanal, composta pelos tons
Vento Gélido, Granito, Favo de Mel, Terra
Arada, Nanquim, Patativa, Hêna, Bordô, Sândalo e Caule, derivadas de plantas tintoriais
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados do Centro-Oeste que compõem a região, reflete a cultura do território, com todas as suas particularidades.
“Uma das combinações recebe o nome
de Vitória-Régia, planta aquática que produz a maior flor das américas e que tem
forte presença no Pantanal, em razão de ser
uma planície inundada”, conta a pesquisadora e entusiasta das cores Maibe Maroccolo, do Ateliê Mattricaria. “Com a nossa
pesquisa sobre plantas tintoriais, conseguimos extrair os pigmentos grafite e chumbo, representados por Nanquim e Patativa”. Já Eucalipto, um gênero de planta que
está presente no Brasil inteiro, inclusive no
território pantaneiro, apesar de ser nativo
da Austrália, também faz parte da paleta, o
que reforça a amplitude de nossa biodiver-

sidade vegetal, considerada a maior do planeta. As combinações também formam a
espécie Alcaçuz, de onde saem muitos doces, pois através dela é possível extrair açúcar; além de Aroeira, que é uma árvore forte, muito utilizada na fabricação de móveis;
e a Imburana, planta medicinal muito empregada por meio da extração de seu óleo
e com o chá de sua casca, considerado um
tônico cicatrizante.
Para a marca de tintas, o estudo trata-se
de uma coleção perene, que estará disponível
por tempo ilimitado para que todos possam
conhecê-la e usá-la de forma livre, espontânea e autônoma, compondo harmonizações,
redescobrindo territórios brasileiros e vivenciando essa diversidade tão rica e plural.
Combinação de Cores
O time de especialistas da marca também aponta algumas sugestões de combinação com as cores da paleta.
Foto combinação 1 e 2
O projeto, assinado por Nicholas Oher e
Paloma Bresolin, da OHMA, reúne as principais referências pautadas nas vivências e
cultura local, com cores que expressam as
riquezas regionais, destacando: barro, sol,
águas, fauna e flora.
/jornaldopintor
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Thinner exerce um papel fundamental
na pintura
Produto tem a missão de promover a viscosidade adequada, é essencial no processo de secagem
na formação da película, oferece alastramento, aderência, flexibilidade, permeabilidade do filme,
retenção de brilho e proporciona facilidade na aplicação da tinta
Por Viviane Salles
Não, não é um produto só para limpeza e
nem tão pouco só para diluição de tinta. Os
thinners fazem parte de uma etapa essencial da pintura e possuem a missão de oferecer diversas características a aplicação e
ao acabamento final. “A principal função do
thinner é ajustar a viscosidade de aplicação
dos produtos base nitrocelulose, com o devido equilíbrio de solventes, permitindo um
perfeito alastramento com ótima secagem e
acabamento dos seladores ou vernizes”, afirma o gerente nacional da Sayerlack, Mar
celo Alvarenga.
Na opinião de Filipe Freitas Zuchinali,
gerente técnico da unidade de revenda da
Anjo Tintas, o thinner tem como principal
24 julho_2022

função a solubilização dos componentes
das tintas. “Os requisitos de desempenho
da película formada das tintas estão diretamente relacionados com o seu poder de
solubilização”.
Ainda sobre as características dos thinners, Ricardo Rodas, gerente de produtos
da Sherwin-Williams Divisão Automotiva,
esclarece que, além de servir para ajustar
a viscosidade de aplicação dos produtos,
o thinner tem grande influência no aspecto final do produto. “Dessa forma podemos
considerar que alastramento, secagem, brilho e até mesmo a resistência de um produto pode ser influenciada pelo uso de um
thinner de baixa qualidade”. Já Fabiana Ver

bickas, líder de desenvolvimento de produ
to da Axalta Brasil, sinaliza que, o diluente
também pode ter características de ajuste
conforme as condições de temperatura.
Francisco de Assis Maia, gerente de re
pintura automotiva da Brazilian Tintas, complementa que o thinner deve ter total afinidade com a tinta e o substrato para se obter
um resultado final satisfatório. “Não adianta
escolher uma tinta de boa qualidade e não
ser criterioso na escolha do solvente, achando que ele evapora e não traz prejuízo algum
à tinta aplicada. Isso é um engano, o resultado pode ser muito prejudicial”.
“Como são produtos formulados a partir
da mistura de solventes, os thinners ajudam

a melhorar os desempenhos dos primers,
seladoras e fundos e nos acabamentos das
tintas e vernizes. Entretanto, é fundamental
utilizar um thinner apropriado e de qualidade, caso contrário, pode comprometer o resultado final da pintura”, enfatiza Leonardo
Maruzi, do laboratório de pesquisa e desen
volvimento da Brasilux Tintas.
Na opinião de Sandro Lemos, gerente de
segmento de mercado da AkzoNobel, o uso
de matérias-primas ruins pode interferir na
aplicação, já que a contaminação com umidade ou thinner recuperado interferem na
secagem, aspecto e resistência do acabamento. Ele alerta que para escolher o produto mais adequado, deve-se ficar atento
/jornaldopintor

› › thinner ‹ ‹
à qualidade e à situação de uso. “Um thinner de limpeza, por exemplo, não pode ser
usado na diluição de produtos. Além disso,
um thinner de má qualidade pode acarretar
vários problemas à pintura, entre os principais, problema de aspecto da pintura e interferência na secagem”.
Herlon Pereira, coordenador de marke
ting da Luztol, complementa que o emprego de insumos de qualidade na formulação do thinner é, sem dúvida, um fator crítico para determinação de resultados positivos no processo de pintura. “Um thinner de
limpeza de qualidade, assegura a remoção
completa de resíduos das ferramentas, garantindo que os utensílios possam ser reutilizados sem impurezas em trabalhos futuros e em quantidade menor durante o processo, evitando desperdícios. Já os thinners
voltados para diluição devem apresentar interação de alta compatibilidade com as formulações dos produtos a que se apresentam como diluentes, assegurando perfeita
homogeneização, uniformidade e preservação das características ideais do acabamento final, sem provocar enrugamentos
ou perda de brilho”.
“O uso incorreto do thinner pode causar
alguns problemas na repintura como perda
de brilho, arrepiamento, empolamento, manchamento e fervura, por exemplo. Quando
o pintor automotivo segue todas as instruções descritas nas embalagens dos produtos, como catálise e diluição, e utiliza diluente da mesma marca dos outros produtos, ele
terá a garantia de uma aplicação e resultados perfeitos”, avalia Juarez Munhoz, diretor
de vendas da Skylack, e orienta que é de extrema importância que o consumidor utilize
uma linha completa de produtos do mesmo
fabricante, pois são quimicamente compatíveis. “Observamos alguns casos de preparação de um produto bicomponente, por exemplo, o qual é composto pelo produto principal,
seu catalisador e um thinner, sendo realizada com produtos de diferentes fabricantes.
Essa mistura de produtos não compatíveis
quimicamente pode trazer problemas no resultado final da pintura”.
Edilberto Garcia, coordenador de assis
tência técnica e desenvolvimento de mer
cado da Luksnova, pontua que é preciso escolher um thinner que tenha um bom balanceamento na formulação e que seja indicado para aplicação desejada. No entanto, Paulo Fuzetti, gerente comercial espe
cialista em solventes da Maxi Rubber, avalia que o consumidor deve levar em conta a
compra de um produto que realmente atenda às suas necessidades, com as garantias
de fabricante idôneo e reconhecido pela
qualidade de seus produtos. “Não devem
estar preocupados apenas com o preço”.
Neste ponto, Alessandra Soares, do depar
tamento de marketing da Maza, faz o alerta que a concorrência segue acirrada, com
pequenas fábricas ofertando produtos cada
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vez mais baratos e de qualidade duvidosa.
Sobre a escolha do produto ideal,
Wagner Sander, químico responsável da
Qualyvinil Tintas, sinaliza de forma bem didática cinco pontos que o pintor ou cliente
final devem levar em conta na hora da aquisição de um thinner. São eles: comprar preferencialmente o thinner que o fornecedor
de tinta indica, pois estará mais adequado
e formulado ao produto a ser usado; escolher o thinner mais adequado ao tipo de tinta que vai utilizar, existe indicação correta
para cada aplicação; optar por um thinner
de qualidade, de marcas conhecidas; observar qual a composição dos solventes; e nunca decidir pelo mais barato.
“O segmento evoluiu muito nos últimos
anos, tanto na questão dos produtos quanto em suas técnicas de aplicação, uma vez
que o thinner vem recebendo novas linhas
com diferentes especialidades e funções.
Desta forma, o consumidor precisa entender ou buscar uma loja que forneça conhecimento técnico, para comprar e utilizar o
tipo correto”, contextualiza Rafael Ferrei
ra, gerente comercial da Montana Química.
Katiucia Jung, analista de desenvolvimento
de produto do setor de marketing da Tintas
Killing, lembra que é importante que o consumidor informe a finalidade de uso do thinner na hora da compra.
Jorge Holanda, gerente de relaciona
mento técnico do Grupo Iquine, também
orienta pedir ajuda ao vendedor da loja no
momento da compra. “Nas embalagens das
tintas e lacas estão descritos os tipos adequados de thinners para fazer a dissolução
do produto, assim como informa também a
proporção ideal. Uma outra dica muito importante é, na hora de aplicar essas tintas,
utilizar EPIs e deixar os ambientes com janelas e portas abertas mantendo-os arejados. Isso fará o odor da tinta desaparecer
mais rapidamente”, finaliza.
O Jornal do Pintor consultou os fabricantes de thinners e preparou uma lista de
produtos comercializados em revendas de
todo o Brasil.
A divisão de repintura automotiva da
AkzoNobel oferece opções de thinners nas
marcas Sikkens e Wanda.

Com Sikkens, a empresa comercializa a
linha Plus Reducer, com três opções de velocidade de secagem sendo rápido, normal
e lenta, que permitem a diluição de acordo com condição de temperatura. A marca

atua também com o SRA e destaca que é
usado para promover a fusão de retoques.
“O produto foi desenvolvido para diluir o
overspray, deixando o aspecto homogêneo
nos reparos com sistemas base e verniz ou
de tintas PU”, pontua Sandro Lemos, gerente de segmento de mercado.
Já na marca Wanda, disponibiliza os Thinners para Poliéster e PU 4030 e 4028, Ativador Alta Temperatura e o Thinner Wanda 1100.
A Anjo Tintas possui uma linha de Thinner direcionada para repintura automotiva,
imobiliário, industrial e flexográfico, composta pelo Thinner 2750 para Tintas à base
sintética, Thinner Ecoeficiente 2750 para
Tintas à base sintética, Thinner 2900 para nitrocelulose, Thinner Ecoeficiente 2900 para
base de nitrocelulose, Thinner 5000 para
tintas PU, Thinner Ecoeficiente 5000 também para tintas PU, Thinner 3200 para tintas à base de nitrocelulose com resistência
a blush, Thinner 4000 direcionado para tinta epóxi, Thinner 5001 que é um thinner poliéster/PU para retoque esfumado, thinner
5002 em poliéster/PU para baixa temperatura; Thinner 5003 em Poliéster/PU, e o Thinner 5004 em Poliéster/PU para alta temperatura. Desse portfólio, a empresa destaca o
sistema Ecoeficiente composto por produtos isentos de solventes aromáticos e que
atendem os requisitos de sustentabilidade.

“Toda linha de thinner da Anjo foi desenvolvida de acordo com as características do
produto a ser diluído, com uma melhor solubilidade, taxa de evaporação e secagem.
Sempre utilizando solventes verdadeiros e
compatíveis com as tintas, evitando problemas de aderência, secagem, perda de brilho
e resistência”, pontua o gerente técnico da
Unidade de Revenda, Filipe Freitas Zuchinali.
O Grupo Argalit comercializa o Thinner
Comum – Limpeza e o Thinner Acabamento.
A empresa pontua que o Thinner Comum –
Limpeza foi formulado com solventes aromáticos, ésteres, acetatos, álcoois, e é recomendado para limpeza de equipamentos de pintura em geral. Enquanto o Thinner Acabamento foi formulado com solventes aromáticos, ésteres, acetatos, álcoois e
é recomendado para diluição de esmaltes
sintéticos não emulsionados como sintéticos industrial e automotivo. A empresa esclarece que, em ambientes de temperatura mais elevada, acima de 28ºC com umidade inferior a 40%, o Thinner Acabamento

pode ser utilizado na diluição de primers nitro e seladora nitrocelulose, sendo indicado também como desengraxante de superfícies em geral.
A Axalta divulga que comercializa thinner na linha Standox, Duxone e Nason que
são destinados a diluição conforme informação no boletim técnico. A empresa conta também em seu portfólio com a linha
Universal, sendo um thinner destinado para
limpeza de pistolas e régua de catalise e em
outros equipamentos de pintura.

Desse portfólio, exalta que os thinners
utilizados para diluição de primer, de tinta
e verniz PU, com o DX7000, DX7035 da linha
Duxone Brasil, DX32 e DX34 da linha Duxone Global e os Thinners Standox 2k, são os
mais comercializados. “São versáteis e podem ser utilizados em diversos produtos da
mesma linha. Oferecem composição para
aplicação em baixa temperatura ou em lugares com temperaturas mais elevadas”,
diz Fabiana Verbickas, líder de desenvolvimento de produto da Axalta Brasil.
A Brasilux Tintas oferece ao mercado
a linha Thinners & Diluentes, composta por
Thinner Uso Geral, Thinner para Nitro, Thinner para Sintético, Diluente PU/Poliéster e
Diluente Epóxi.

“Cada produto possui características
próprias, como por exemplo, permitir a diluição de tintas e verniz para melhorar alastramento e aumentar o brilho, para obter secagem mais lenta ou mais rápida e na limpeza
de equipamentos em geral. O importante é
que a Brasilux sempre busca a melhor qua/jornaldopintor
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lidade e performance dos produtos”, diz Leonardo Maruzi, do Laboratório de Pesquisa e
Desenvolvimento.
A Brazilian Tintas comercializa Aguarrás,
Diluente PU para alta temperatura, Diluente para PU/Poliéster, Diluente para esmalte
sintético, Nivelador de retoque, Desengraxante e Thinner para laca nitrocelulose.

mers sintéticos, também sendo muito utilizado para limpezas em geral.

A empresa pontua que a principal característica da formulação de um thinner
ou diluente, é que essa mistura possua a
melhor compatibilidade, tenha poder de diluição e proporcione a melhor performance
após o produto aplicado.
A Iquine comercializa o Thinner 1010, Thinner 2060 e o Thinner 1005. Entre as características divulgadas, o Thinner 1010 é uma mistura de solventes orgânicos especialmente
desenvolvidos para melhorar o desempenho e o acabamento, como também facilitar
a aplicação das tintas, sendo indicado para
diluição de lacas à base de nitrocelulose e
vernizes para madeira, primers automotivos,
esmaltes e fundos sintéticos quando aplica-

dos com pistola ou airless. O Thinner 2060 é
composto por uma mistura de solventes orgânicos desenvolvidos para melhorar o desempenho e o acabamento, como também
facilitar a aplicação das tintas e com indicação para diluição de vernizes para madeira,
primers automotivos, tintas e fundos sintéticos quando aplicados com pistola ou airless,
com o diferencial de baixo odor durante a
aplicação nos produtos de acabamento. Já o
Thinner 1005 foi formulado com uma mistura
de solventes orgânicos para melhorar o desempenho e o acabamento, como também
facilitar a aplicação das tintas, sendo indicado para diluição de tintas à base de nitrocelulose como a laca seladora e para limpeza
de ferramentas.
A Tintas Killing divulga o Thinner 3488
e pontua que o produto possui um alto desempenho, foi desenvolvido para diluir esmalte sintético da linha industrial e pri/jornaldopintor

ao branqueamento e baixo odor. O Thinner
MaxiTech 111 é indicado para diluição de esmaltes sintéticos automotivos, primers nitro, contém um alto poder de diluição e limpeza, com baixo odor. Já o Thinner MaxiTech
001 é indicado para limpeza geral, contém
um alto poder de limpeza, maior economia
e possui baixo odor.
“Esses produtos contam com embalagens modernas e desenvolvidas para facilitar a sua identificação”, diz Paulo Fuzetti, gerente comercial e especialista em solventes.

que é indicado para diluição de produtos à
base de poliuretano.

A Maza apresenta sua linha thinners
para limpeza de peças, ferramentas e equipamentos em geral. Entre os produtos, divulga o Thinner SM 100, indicado para limpeza de peças em geral; o Thinner SM 116
formulado para diluição de tintas acrílicas
e produtos à base de nitrocelulose como
lacas, vernizes, primers e especialmente seladoras, e que oferece alta resistência ao branqueamento, podendo ser usado
para limpeza em geral. Já o Thinner SM 137
é indicado para diluição de tintas acrílicas
e produtos à base de nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e seladoras, e possui
alta resistência ao branqueamento. O Thinner SM 800 pode ser na diluição de produtos à base de nitrocelulose, esmaltes sintéticos industriais, automotivos e primers
sintéticos, oferecendo boa resistência ao
branqueamento. Enquanto o Thinner Vinílico possui alta qualidade e é especialmente
desenvolvido para diluição de tintas à base
de resinas vinílicas. “Por sua composição
nobre e balanceada, proporciona acabamento de excelente qualidade e é indicado
também para limpeza de telas no segmento
de serigrafia”, explica Alessandra Soares, do
departamento de marketing.

A Qualyvinil Tintas divulga o Thinner
para Diluição, Thinner Multiuso e Aguarrás.
Entre os diferenciais aponta que o Thinner
Diluição é indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose, como lacas, seladoras, vernizes e resinas. O Thinner Multiuso pode ser usado em limpeza em geral, como em máquinas, motores e ferramentas. E o Aguarrás é um produto indicado para diluir vernizes, esmaltes e complementos sintéticos, podendo também ser
utilizado na limpeza de ferramentas.

A Montana Química comercializa o Thinner Especial Montana e divulga que o produto é de alta eficiência, indicado para diluição e limpeza de fundos à base solvente na pintura imobiliária ou industrial. Ainda
entre as características, pontua que é líquido límpido, incolor, de cheiro característico,
contém uma composição de solventes oxigenados e aromáticos.

A Luksnova fabrica solventes e thinners
para limpeza, desengraxe e diluição de tintas. A empresa pontua que os produtos foram especialmente desenvolvidos para oferecer um melhor resultado de limpeza, diluição e aplicação.

A Luztol oferece ao mercado o Thinner
400, Thinner 500, Thinner 600 e o Thinner 754.
Entre os diferenciais dos produtos, a empresa destaca que o Thinner 400 é indicado
para limpeza em geral de pistolas, utensílios
de pintura e demais ferramentas, possui em
sua formulação solventes fortes e não deve
ser utilizado para a diluição de produtos. Já o
Thinner 500 conta com solventes nobres que

aderem à formulação de seladoras, vernizes
e tintas à base de nitrocelulose, mantendo a
integridade da tinta, sendo também indicado para diluição de diversos esmaltes sintéticos. O Thinner 600 é indicado para diluição
de lacas, seladoras e vernizes, todos nitrocelulose, e o Thinner 754 pode ser usado em diluição de lacas automotivas poliuretânicas e
à base de poliéster.
A Maxi Rubber destaca a linha Maxitech
Premium com o Thinner MaxiTech 001, Thinner MaxiTech 111 e Thinner MaxiTech 777.
A empresa pontua que o Thinner MaxiTech 777 é indicado para diluição de lacas nitrocelulose, contém um alto poder de diluição, oferece alto acabamento, resistência

A Sayerlack apresenta ao mercado o
thinner Especial, Profissional e Limpeza. Entre os diferenciais de cada produto, a empresa pontua que o thinner Profissional é indicado para produtos nitrocelulose de maneira
geral, auxiliando na secagem do produto. Já o
thinner Especial é recomendado para produtos de base nitrocelulose, especialmente em
regiões com maior umidade, tornando mais
difícil o branqueamento do produto aplicado.
Enquanto, o thinner de limpeza é comercializado com a indicação de utilização, apenas,

A empresa exalta também o Thinner
Flow como um produto de alta qualidade,
desenvolvido para ser adicionado ao produto Mazalac em dias de elevada umidade, retardando a secagem para evitar branqueamento na última demão; e o Thinner para PU
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› › thinner ‹ ‹
para a limpeza dos equipamentos de pintura
e remoção de colas.
A Skylack® apresenta o Thinner TH700
para PU e Poliéster; Thinner TH702 para Retoque, Thinner TH732 para PU e Poliéster
para Alta Temperatura; Thinner TH735 para
PU e Poliéster para Baixa Temperatura; Redutor para Sintético TH740; e o Thinner para
Laca Nitro TH750.

A empresa explica que o Thinner TH700
para PU e Poliéster é indicado para diluição
de esmalte poliuretano, Skymix® BP e PU,
Primer PU HS Cinza 9.450 e 9.500, Skyprimer PU SKY41, SKY51, SKY71, SKY81, SKY82 e
SKY83, primer e verniz Skyfast® e verniz alto
sólidos 13.000 e 15.000, proporcionando secagem e nivelamento adequados. O Thinner
TH732 para PU e Poliéster para Alta Temperatura tem indicação de diluição de esmalte poliuretano, primer PU HS Cinza 9.450 e
9.500, Skyprimer PU SKY41, SKY51, SKY71,
SKY81, SKY82 e SKY83, verniz alto sólidos
13.000 e 15.000, para aplicações em locais

onde a temperatura ambiente esteja acima
de 30 ˚C, adequando a secagem e o alastramento dos produtos. O Thinner TH735 para
PU e Poliéster para Baixa Temperatura foi
formulado para diluição de esmalte poliuretano, primer PU HS Cinza 9.450 e 9.500, Skyprimer PU SKY41, SKY51, SKY71, SKY81, SKY82
e SKY83, verniz alto sólidos 13.000 e 15.000,
para aplicações em locais onde a temperatura ambiente esteja abaixo de 15 ˚C, adequando a secagem e o alastramento dos
produtos. O Thinner para Retoque TH702
deve ser utilizado para finalizar o retoque em
verniz PU e esmalte PU, enquanto o Thinner
para Laca Nitro TH750 para diluição de laca
nitrocelulose, Skymix LN, Primer Universal
200 e 201 e Primer Skyfill 250, proporcionando secagem, nivelamento e brilho adequados. E o Redutor para Sintético TH740 é indicado para diluição de esmalte sintético, Tinta
Pronta e Skymix® ES, esmalte sintético agro
automotivo, esmalte sintético industrial automotivo, primer sintético 021 e 023, primer
cromato de zinco verde 025 e verniz sintético
999, proporcionando secagem, nivelamento
e brilho adequados.
“É importante ressaltar que é recomendado que sejam utilizados apenas thinners
da Skylack® para os produtos da sua linha,
pois foram desenvolvidos especialmente para
eles”, avalia Juarez Munhoz, diretor de vendas.
A Sherwin-Williams Divisão Automoti
va oferece ao mercado o Thinner para Po-

liéster e Poliuretano – 454, Thinner Especial
para Poliuretano – 455, Thinner para Poliéster e PU 2K para Alta Temperatura – 490,
Thinner para Poliéster e PU 2K para Baixa
Temperatura – 470, Thinner para Retoque
Esfumado – 446, Thinner Spot Repair – 447,
Thinner para Esmalte PU Fleet Color – 452,
Thinner para Fleet Color Epóxi – 99182, Thinner para Laca Nitrocelulose – 437, Redutor
para Sintético – 410 e o Thinner – 480.

Entre as características dos produtos, a
empresa divulga que o Thinner para Poliéster e Poliuretano – 454 é indicado para diluição dos primers poliuretanos, bases poliésteres, esmaltes e vernizes poliuretanos. O
Thinner Especial para Poliuretano – 455 deve
ser usado na diluição de esmaltes poliuretanos e vernizes alto sólidos, promovendo
melhor alastramento e maior retenção de
brilho. O Thinner para Poliéster e PU 2K para
Alta Temperatura – 490 é indicado para diluição dos primers poliuretanos, bases poliésteres, esmaltes e vernizes poliuretanos,
e foi desenvolvido para condições climáti-

cas com temperaturas acima de 30ºC adequando a secagem e o alastramento dos
produtos. O Thinner para Poliéster e PU 2K
para Baixa Temperatura – 470 é indicado
para diluição dos primers poliuretanos, bases poliésteres, esmaltes e vernizes poliuretanos, com desenvolvimento para condições climáticas com temperaturas abaixo
de 18ºC, acelerando a secagem dos produtos. O Thinner para Retoque Esfumado – 446
foi formulado para aplicação sobre vernizes bicomponentes, vernizes poliuretano e
esmalte poliuretano, podendo ser utilizado
diretamente sobre o retoque, diminuindo a
percepção de emenda do reparo. O Thinner
Spot Repair – 447 tem indicação de aplicação sobre vernizes e esmaltes poliuretano
ao término do processo de retoque localizado. A Sherwin-Williams Divisão Automotiva alerta que o Thinner Spot Repair – 447
deve ser aplicado primeiramente diluído ao
produto e depois puro diretamente na área
da emenda para diminuir a percepção do reparo. Já o Redutor para Sintético – 410 é indicado para diluição de esmaltes sintéticos
e primers sintéticos; o Thinner para Laca
Nitrocelulose - 437 para diluição das lacas
nitroceluloses; o Thinner para Esmalte PU
Fleet Color – 452 para diluição do Fleet Color Poliuretano e proporciona nivelamento,
secagem e brilho adequados; o Thinner para
Fleet Color Epóxi – 99182 para diluição do
Fleet Color Epóxi; e o Thinner – 480 para limpeza de equipamentos em geral.

› › pintores do sul ‹ ‹

Grupo Pintores do Sul elege o pintor da região mais votado no mês
O grupo formado pelos profissionais do grupo de whatsApp “Pintores do Sul”, que conta atualmente com mais de
200 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.
Como no mês anterior, o vencedor dessa vez também
foi um casal de pintores: Victor Hugo e Indianara, da VH Pinturas, ambos da cidade de Curitiba/PR. Indianara conta que
está trabalhando com pintura há três anos e seu marido
está no ramo há 10 anos. “Decidimos trabalhar juntos depois
que fiquei desempregada e ele precisava de um ajudante.
No início foi bem difícil, eu nunca havia trabalhado com acabamento e o Victor tinha toda a paciência do mundo e me
explicava. Procurei me aprimorar e fazer os treinamentos
on-line da academia Coral”, lembra.
Segundo a pintora, a vida do casal mudou completamente com a pintura e o fato de estarem sempre juntos só
fortalece essa união. “Um completa o outro”, ressalta Indianara ao revelar que sempre foi criativa e gosta do “fora do
comum” o que agregou muito nos serviços. “Principalmente
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a parte de decorativo, eu logo me identifiquei com o cimento queimado e vi uma oportunidade de crescer”. Em relação
a Victor, ela diz que ele sempre foi muito detalhista. “Gosto
de estar sempre atenta às tendências e sempre dou um jeito
de oferecer algo diferente. Isso tem dado muito certo para
nós. Ajudamos os clientes a saírem do convencional e a realizarem os seus desejos”, comenta a pintora ao afirmar que
mesmo trabalhando juntos o casal consegue consolidar o
trabalho com a família, dando atenção para a filha.
Sobre o prêmio, Indianara comenta que foi uma surpresa
quando soube que tinham sido indicados pela segunda vez.
“Ficamos muito felizes e honrados e, no dia em que recebemos a notícia, foi muito bom, uma felicidade que nunca havíamos sentido. Nós amamos o que fazemos e muitas vezes
ficamos mais ansiosos que os próprios clientes”, confessa a
pintora ao finalizar: “sempre que precisamos, alguém do grupo nos dá o suporte com soluções ou ideias. Esta troca de experiência é muito boa e o apoio de todos os administradores
do grupo é surreal. Pintores do sul é uma grande família!”.
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

Foto: Divulgação

O grupo é formado por profissionais dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Ciacollor, CYZ Vedac, Master Tintas, Novotom, Tintorauto, Alffa Tintas, Big Cores Tintas, Condor, Dacor, Nauber Máquinas,
Reparox, Suvinil, Auto Tintas Uberaba, Tintas Fazendinha e
Dasul Revestimentos.
/jornaldopintor

› › artigo ‹ ‹

Por Sergio Dennis Campeas, engenhei
ro com pós-graduação em Marketing, espe
cialização em Administração de Empresas
e aprofundamento em Marketing Avançado
pelo Brand Learning Institute em Londres,
hoje consultor em Gestão e Planejamento
para o segmento de Tintas Decorativas e
Material de Construção, responsável pelo
lançamento pioneiro do Sistema Tintomé
trico no Brasil e Mercosul, o que lhe pro
porcionou ganhar o 1° Top de Marketing do
mercado brasileiro de tintas
O sistema já existia nos Estados Unidos desde os anos 50 e na Europa Ocidental desde a década de 70, mas somente em
1992 chegou efetivamente ao Brasil, através
da Tintas Coral, na época uma empresa do
Grupo Bunge.
O lançamento foi um marco na história
mundial de tintas, como a primeira região
no mundo a lançar sistemas com máquinas
automáticas. Os novos mercados, até então,
sempre iniciavam com máquinas manuais e
evoluíam com o tempo para máquinas semiautomáticas e depois automáticas, copiando o que no passado ocorreu nos EUA,
Europa e Ásia. Isso acelerou o desenvolvimento tecnológico na nossa região. Nosso

parque de máquinas é substancialmente representado por equipamentos automáticos.
Estima-se que no Brasil, após estes 30
anos, existam por volta de 15 mil pontos de
vendas com mais de 20 mil sistemas funcionando, que representam uma excelente cobertura ponderada, porém, como distribuição numérica ainda é baixa, se comparado
aos mercados dos EUA, parte da Europa Ocidental e alguns Países Asiáticos, onde a cobertura fica entre 70% e 95% das lojas.
No Brasil, segundo a ANAMACO, o Setor
contabiliza mais de 130 mil lojas de material
de construção em todo o país, onde uma relevante parcela delas trabalha com tintas, o
que demonstra a potencial expectativa de
crescimento da distribuição numérica do
Sistema Tintométrico.
Ter o equipamento na loja é bem mais
que um diferencial mercadológico. Traz inúmeras vantagens, pois permite ter uma oferta muito maior de cores com um estoque
substancialmente menor, o que representa
um forte componente financeiro para o fluxo de caixa da empresa. Uma loja de tinta,
tipicamente brasileira, tem muita cor pronta estocada. Isso ocupa espaço e é dinheiro
parado para o empresário; além disso, se o
consumidor quiser uma tonalidade de azul

Foto: Shutterstock

Sistema Tintométrico Decorativo celebra 30 anos no Brasil

específica, de que adianta a loja ter três ou
quatro tons de azul que não atendem sua
necessidade?
Segundo dados da ABRAFATI, o Brasil é
um dos cinco maiores mercados mundiais
para tintas. Apesar de muitas associações
e pesquisas setoriais considerarem que são
mais de 500 indústrias produzindo tintas decorativas – entre grandes, médias e pequenas, entre 6% e 7% das indústrias de tinta
decorativa no Brasil trabalham efetivamente com sistema tintométrico.
Nos últimos anos, a venda de cores dos

acabamentos pelo sistema tintométrico no
Brasil vem crescendo acima da venda de
cores Ready Mix (tinta colorida pronta), mas
há ainda muito potencial de crescimento a
ser explorado. Isso remete a um potencial
crescimento e distribuição de equipamentos por todo o país. Um dos pontos chave
para o crescimento é tanto as indústrias
como o varejo, se conscientizarem e perceberem claramente todas as vantagens que
o sistema gera para toda a cadeia e substituírem gradativamente as cores prontas por
cores do sistema.
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› › artigo ‹ ‹

O papel da ABRAPP

Qual o papel da ABRAPP – Associação Brasileira dos
Pintores Profissionais? Bom, essa é uma pergunta que muitas vezes escuto, não só vinda dos profissionais da pintura, como também de representantes de empresas do setor.
Vou começar lá atrás quando o MBPM- Movimento Brasil
por um Pintor foi idealizado e lançado para o setor de tintas
com uma finalidade muito pertinente e evidente para todos:
buscar a valorização e reconhecimento profissional através
da mudança de comportamento do próprio profissional. A
iniciativa movimentou literalmente o setor e ganhou grande
força entre profissionais que almejavam alcançar a mudança e respeito dentro do setor e sociedade, pois finalmente
surgia algo com esse propósito e com um grande diferencial
que conquistou o coração de profissionais por todo o Brasil.
Era e é até hoje um projeto que se tornou instituição, formado e conduzido por pintores, e isso fez ascender o orgulho de
dizer “eu sou pintor”, possibilitando uma nova história para
nós pintores a partir daquele momento.
Devido a grande aceitação e mobilização dos pintores,
o MBPM cresceu, ganhando respeito dentro do setor, setor
esse que antes não tinha uma representação institucional
dos pintores, feita por pintores, e isso mexeu positivamente com o mercado fazendo com que indústrias, varejistas
e suas representações começassem a olhar com outros
olhos para os pintores, pois agora eles estavam se mobilizando, se qualificando, se enxergando como peças importantes e essenciais dentro do mercado de tintas. O pintor,
em curto prazo de tempo, começa a entender seu papel, seu
lugar e importância no mercado, mostrando para as demais

Foto: Divulgação

Por Vladmir Brum, fundador e coordenador administra
tivo da ABRAPP - Associação Brasileira dos Pintores Pro
fissionais

áreas do setor que ele estava ali pronto para construir junto
uma nova história no mercado brasileiro de tintas.
Até aqui construí o caminho para chegar na resposta
da pergunta em que comecei esse artigo, então vamos lá.
O pintor mostra para o setor onde quer e precisa chegar, porém faltava um órgão legal para representá-lo, uma instituição para representar os interesses dos profissionais no
setor, e é aí que entra a ABRAPP – Associação Brasileira dos
Pintores Profissionais, instituição idealizada, formada, fundada e administrada por pintores.
No ano de 2018 conseguimos homologar oficialmente a
fundação da ABRAPP que chega para definir como buscaría-

mos valorização e profissionalização com a missão de contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos
pintores e ser referência para todos os pintores que buscam
desenvolvimento profissional no Brasil. A partir desta data o
setor de tintas, que já contava com instituições que representavam fabricantes e revendedores, passava também a
contar com a instituição que representa os pintores.
Desde então, a ABRAPP vem atuando no mercado como
um elo de ligação direta do pintor com os demais setores, além de representar a classe de profissionais e buscar constantemente por melhorias para a mesma, pois somos condutores das dores e necessidades dos profissionais
para empresas do setor, procuramos de forma ética colocar
o pintor em evidencia em todas as ações do mercado de tintas e graças ao trabalho transparente que realizamos somos constantemente acionados por empresas e entidades
quando o assunto é do interesse do pintor, pois somos pintores, estamos entre os pintores, temos o DNA do pintor dentro de nós, convivemos diariamente com os profissionais, o
que nos possibilita olhar para tudo com o olhar do pintor.
Também trabalhamos dentro do setor ajudando na criação de projetos, criação de pesquisas onde o pintor é ouvido,
onde se entende o perfil do pintor, seus interesses, estamos
representando a classe nos maiores eventos realizados dentro do setor de tintas e também construção civil, ouvimos e
somos ouvidos quanto aos interesses dos profissionais. Concluo, dizendo que nos tornando a voz do pintor no mercado
brasileiro de tintas. Não estou dizendo que somos os únicos
que defendemos os interesses dos profissionais, pois sabemos quantas pessoas e projetos defendem os interesses dos
profissionais no mercado, mas posso dizer que somos a única
instituição e associação nacional formada por pintores que
representa a categoria no mercado nacional.

› › pergunte ao professor ‹ ‹

Foto: Divulgação

Relacionamento profissional
que fica”. E acredite meu amigo pintor, o trabalho de pintura
começa quando você tem o primeiro contato com um cliente. E que pintar a casa dele, de fato, será resultado de várias
performances e expertises que você terá que apresentar na
negociação.
Com certeza, num dado momento você será o recepcionista, o negociador, 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 uma ótima impressão e
segurança na apresentação pessoal.

Por Hélio Marcos Ferreira de Abreu, instrutor de pintura
imobiliária e decorativa e administrador da sede da ABRA
PP-MBPM
Meus caros amigos Pintores e alunos, sejam todos bem-
vindos a mais um tema. Na edição passada eu escrevi sobre
o primeiro contato com o cliente e a importância de uma
boa recepção. O tema de hoje será apresentação pessoal
Existe um dito popular que diz: “a primeira impressão é a
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O Negociador (Vendedor):
Atrasado para o orçamento, o Pintor não se deu conta de
cuidar da aparência.
Largou o serviço da obra na mão do ajudante e saiu.
A cliente ligou várias vezes cobrando o atraso.
Apesar desse ocorrido, a cliente educadamente se apresentando o recebe.
E ele diz: “Oi! Eu sou o Pintor, está tudo bem?”
Em silêncio, a cliente mede-o de cima a baixo com o olhar.
O boné está respingado de tinta, a barba está por fazer e
o bigode queimado por cigarro.

A camisa até que é bonita, mas está amarrotada e o tênis desamarrado e...
Meu amigo, se a primeira impressão é a que fica, a desse Pintor vai ser difícil de esquecer. Meus caros companheiros, tudo bem que, levando em consideração, todos
nós estamos sujeitos a passar por contratempos, e etc.
Mas, cá para nós: esse é um relato de desorganização e
falta de comprometimento.
Então ficam essas dicas:
• Evite atraso no dia do orçamento;
• Um dia antes, consulte o endereço e o trajeto;
• Cabelo arrumado, barba ou bigode bem aparados;
• Use uma roupa apresentável, mas para essas ocasiões,
de preferência um uniforme com sua logomarca.
São pequenos detalhes que podem fechar grandes negócios. Lembrando que a negociação só termina quando
você entrega o serviço concluído. Depois, o que fica, é só
uma relação boa ou má.
Um grande abraço e até a próxima edição!
/jornaldopintor

› › premiação ‹ ‹

Toda Mulher é um Destaque!
Incentivar a profissionalização da pintora imobiliária no Brasil é um dos objetivos dessa premiação
que acontece mensalmente. Conheça as vencedoras!

/jornaldopintor

te respeitam por ser a pessoa que você é,
nos faz querer ser melhor a cada dia. Desejo de todo coração que esse projeto possa continuar trazendo muitas alegrias para
mais mulheres destaques que temos nesse Brasil, e que elas possam sentir o que eu
senti ao estar lá recebendo o troféu e o carinho das fundadoras desse lindo projeto”, relata Paula.
Ilma começou sua carreira como ajudante de pintor letrista e depois, já como
pintora profissional, migrou para a pintura imobiliária e decorativa. “A pintura representa tudo na minha vida, pois foi nessa profissão que comprei e conquistei tudo
o que tenho. Nos dias de hoje, depois de
muitos altos e baixos, tenho recebido muitas homenagens e premiações e tudo isso
me faz entender que estou colhendo o que
plantei e estou superfeliz com esse momento”, diz Ilma e em seguida acrescenta:
“Hoje, dar uma entrevista ao Jornal do Pintor é muito gratificante e ter sido escolhida a Mulher Destaque foi muita emoção. Em
toda a minha vida eu sabia que a pintura era
o meu lugar. Obrigada por todas as home-

nagens e carinho. Sou pintora profissional
com muito orgulho!”.

Fotos: Divulgação

Este mês temos uma dose dupla de
campeãs! No último Toda Mulher é um Destaque! duas pintoras levaram o prêmio: Paula Monike Ribeiro Lima, de 36 anos de idade
e 17 de profissão como pintora; e Ilma Pereira da Silva, de 52 anos e mais de 30 na área
da pintura, onde começou desde os seus 16
anos de idade.
Paula conta que se interessou pela pintura observando o trabalho da Ilma e pediu
para ela levá-la ao serviço e ensinar a pintar. “Desde então, fui aprendendo a cada dia
até me tornar a profissional que sou hoje,
e o aprendizado continua”, revela a pintora. Para ela, a pintura tem um significado
imenso em sua vida porque foi através disso que garantiu uma vida melhor, onde pôde
realizar muitos sonhos, e afirma que, até
hoje, e acima de tudo, a pintura lhe proporcionou ter uma profissão digna e ser respeitada pelas pessoas que acreditam em seu
profissionalismo. “Hoje, não tenho palavras
para decifrar a imensidão de sentimentos
que senti ao receber esse prêmio, pois ele
me fez transbordar de alegria. Poder estar
lá, ouvir e ser ouvida por tantas pessoas que

Sobre esse prêmio
O prêmio TODA MULHER É UM DESTAQUE! tem o objetivo de incentivar outras
mulheres a investirem em sua profissão,
seja ela qual for e, também, de valorizar a
profissionalização do pintor e da pintora
imobiliários no Brasil, a premiação acontece mensalmente com o intuito de homenagear e divulgar histórias de pintoras de todo
o Brasil. Uma equipe de profissionais liderada por Claudinha Peres, Josi Piovesan e Valéria Martinez, que são as três idealizadoras
do projeto, elege a ganhadora do mês que
mais se destaca de acordo com sua história de vida e superação, participação ativa
com profissionalismo e disposição em ajudar outras pessoas.
Atualmente, o prêmio conta com o apoio
do Jornal do Pintor na divulgação do prêmio
à ganhadora, e do MBPM. E tem os patrocinadores: WBRWAGNER, WBRCORDLESS,
Condor, Galo, Brasilux, Coral, Hotel IBIS Tatuapé, Rocon Tintas e Epex.
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› › celebração ‹ ‹

Tintas Irajá celebra 70 anos
Consciente da trajetória de sucesso que fez até aqui, a empresa brinda sete décadas de história repleta de alegrias
e de superações. Uma empresa familiar vencedora que contribui com o mercado nacional de tintas. Parabéns!

plano de expansão iniciando a produção de uma linha mais
completa de tintas imobiliárias e, no ano 2000, instalou-
se no Parque Industrial em São Mateus, na capital paulista, onde está até hoje. Atualmente, o portfólio da Tintas Irajá
tem em torno de 112 produtos, sua participação é maior no
Sudeste do país e emprega em torno de 98 funcionários e
aproximadamente 45 representantes + prepostos. No mo-

Fotos: Divulgação Tintas Irajá

A Tintas Irajá completou no mês de junho 70 anos de história. Uma empresa nacional e familiar que se destaca no
mercado de tintas e na economia brasileira por não só permanecer em funcionamento, mas também por seguir cada
vez mais próspera, durante tanto tempo. A Tintas Irajá conseguiu e é vista como uma empresa comprometida com seus
clientes e que age em prol do setor tinteiro. “Ganhamos experiência e maturidade no decorrer desses 70 anos e temos a
certeza de que construímos uma parceria de confiança com
todos os nossos clientes. Somos uma empresa séria que não
fica mudando de estratégia para atingir vendas vazias ou de
momento, buscamos parcerias duradouras. Nossa política
comercial é sadia e buscamos sempre trabalhar no processo
ganha-ganha”, menciona o diretor Carlos Paulo Kroschinsky
Júnior, mais conhecido como Cacá; que segue na gestão da
empresa dando continuidade ao sonho e trabalho de seu pai e
diretor-presidente, Carlos Paulo Kroschinsky.
A Tintas Irajá iniciou suas atividades, em 1952, produzindo sabão em pedra, pasta e esmalte sintético, além de envasar querosene, aguarráz e outros produtos químicos para
revenda. Mas, em 1994, a empresa colocou em prática seu

O diretor-presidente da Tintas Irajá, Carlos Paulo Kroschinsky, e seu filho e diretor da
empresa, Carlos Paulo Kroschinsky Júnior, conhecido como Cacá
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mento, o investimento mais recente da empresa está sendo
em maquinários, tecnologia e mão de obra especializada na
Linha Industrial.
“Temos a certeza de que estamos no caminho certo.
Nunca fomos afobados, sempre subimos degrau por degrau com sabedoria e paciência, sem dar o passo maior que
a perna”, pontua Cacá ao entender também que as pessoas
são muito importantes e trazem à empresa a versatilidade
que o mercado precisa juntamente com a coesão de trabalho interno que é focado sempre no atendimento ao lojista.
Cacá ainda revela que o forte investimento em tecnologia
foi outro avanço positivo que ajudou a empresa a estar dentro
dos programas de qualidade exigidos pelo mercado de tintas,
e ele destaca também que as mudanças em embalagens e o
crescimento do portfólio de produtos fez com que a fabricante atingisse novos canais de negócios, assim como a abertura
de novas regiões dentro do território nacional e o avanço nas
exportações, que trouxe ainda mais segurança para a Tintas
Irajá entender que está no caminho certo.
E ao ser questionado pelo Jornal do Pintor sobre qual o
sentimento de estar à frente de uma empresa com uma jornada de 70 anos de sucesso, Cacá respondeu: “o sentimento
é gratificante, pois sobreviver ao mercado econômico mundial - não digo nem só nacional, pois após a pandemia tivemos que renascer e criar estratégias - somente Deus para
nos dar sabedoria e estratégia para passar por momentos
tão difíceis como foi este. E estamos aqui, firmes, fortes e
muito saudáveis financeiramente. Este é o melhor desafio
para um empresário!”, diz o diretor que, durante evento comemorativo, fez um emocionado agradecimento ao seu pai,
Carlos Paulo Kroschinsky que, muito feliz, também agradeceu a Deus e disse que sua maior vontade era estar celebrando os 70 anos da empresa com a presença de seu pai
e de sua mãe, Fábio e Marisa Kroschinsky (in memorian).
“Hoje, lá em cima, com certeza eles estão nos olhando aqui
e estão muito felizes por tudo o que eu fiz e, um dia, também
estarei lá em cima e muito agradecido pelos meus filhos por
tudo o que eles estão fazendo pela Tintas Irajá”, concluiu o
empresário, Carlos Kroschinsky.
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bolsa de serviço da repintura automotiva 2022
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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

carro grande

PARA-LAMA

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 :)
Aumento
– Chefe, quero um aumento. Saiba o senhor que tem três empresas atrás de mim.
O chefe estranha:
– Quais?
– A de água, a de luz e a de telefone.

O bebê vidente
Assim que o bebê nasceu, começou a
falar:
– Vou morrer em quatro dias. Minha mãe
vai morrer em seis dias. E meu pai, em 30 dias.

/jornaldopintor

Dito e feito: quatro dias depois, o bebê faleceu. Seis dias depois, foi a vez de sua mãe.
O pai, desesperado, vendeu tudo o que tinha
e gastou todo o dinheiro o mais rápido que
pôde. Porém, 30 dias depois quem morreu
foi o vizinho.
Moral da história: jamais tome decisões
precipitadas!

Guinness
– Alô, é do Guinness?
– É, sim. O que gostaria?

– Gostaria de informar que eu quebrei
um recorde. Montei um quebra-cabeça de
mil peças.
– O senhor vai me desculpar, mas isso
qualquer um faz.
– Mas eu montei o quebra-cabeça em
10 dias!
– Senhor, isso qualquer um faz. Nem se
o senhor tivesse montado em 10 horas seria um recorde.
– Mas é que na capa está escrito “de 3
a 5 anos”...

Matemática
O filho discutia com o pai, insistindo e teimando que 1+1 são 11.
O pai disse:
– Vá até a sorveteria e compre dois picolés.
O filho voltou com os dois picolés.
– Agora me dê 1 e dê o outro para o seu
irmão.
Chateado, o filho perguntou:
– E o meu?
O pai responde:
– Fique com os 9 que sobraram.
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bolsa de serviço da pintura 2022
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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
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superfícies de madeira

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

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

m

2

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

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

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

m2
m2
m2
m2

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

m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml
ml

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

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

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

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

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

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

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

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ml

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

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

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

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

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

DILUIÇÃO
Trincha

Rolo

Pistola

15%
30%
20%
10%
10%

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

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

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

Nº de
Demãos

Rend. p/
Demão

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

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

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