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04 14 e 24 empresa
Roberlo celebra 50 anos de trajetória e fala sobre seus destaques para o setor

PPG fala sobre a implementação do programa Smart Repair para oficinas

Conheça as novas cores da Axalta, apresentadas no Salão do Automóvel

06 automóvel 
Nissan LEAF, veículo 100% elétrico mais vendido no mundo, é comercializado no 
Brasil

10 e 16 em foco
Fabricantes de tintas fazem o balanço de 2018 e falam sobre as expectativas
para o ano de 2019

As principais vantagens de ter um sistema tintométrico em seu negócio

15 curso 
Cursos e treinamentos da Norton agora tem certificação Abraservice

Investimento, profissionalização e mobilidade, 

são alguns dos destaques de nossa edição

Na primeira edição de 2019, além de informações importantes para o setor de 
reparação automotiva, trazemos mais uma novidade. A partir de agora você pode ler a Revista 
Funilaria & Pintura quando e aonde quiser. Em nosso site você terá como acessar, na integra, 
as nossas edições. Visite www.gbeditora.com.br e fique por dentro das novidades do segmento.

Para iniciar o ano, conversamos com importantes fabricantes de tintas. Em nossa coluna 
em foco você acompanha o balanço de 2018 feito por eles, bem como suas expectativas para 
2019. Ainda nesta coluna, também trazemos as opções e as vantagens de ter um sistema 
tintométrico nas lojas e oficinas. Os fabricantes explicam o que é preciso para implementação, 
retorno do investimento e suporte fornecido. Confira em nossas páginas!

A capacitação técnica é fundamental. Pensando nisso, trazemos informações sobre novos 
cursos e treinamentos da Norton, que agora terão certificação Abraservice. O primeiro deles 
acontece em fevereiro, veja os detalhes em nossa matéria.

Nesta edição você também conhece um pouco mais da trajetória da Roberlo. Com planta 
produtiva no Brasil, a multinacional espanhola completou 50 anos e fala sobre seus destaques 
para o setor de reparação automotiva.

Em nossas páginas trazemos, ainda, informações sobre o Programa Smart Repair da PPG. 
Também mostramos as principais novidades da Axalta, apresentadas no Salão do Automóvel.

Destaque em nossa capa, para os amantes de automóveis temos a matéria do Nissan 
LEAF. O veículo elétrico mais vendido no mundo desembarca na América Latina. Veja os 
detalhes em nossas páginas.

Ótima leitura

Renata Forné
Editora

redacao@gbeditora.com.br

http://www.gbeditora.com.br
http://www.sherwin-auto.com.br
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Fundada em novembro de 1968 por Llo-
renç Juher na cidade de Girona, na Espanha, 
a empresa, desde o início das suas atividades, 
tem como característica a inovação e a me-
lhoria constante, tanto nos produtos quanto 
nos métodos de fabricação, bem como cons-
tante preocupação com o meio ambiente. 

Atualmente a empresa está presente em 
mais de 100 países, com uma experiência 
que a tornou líder na Europa, na fabricação 
de produtos químicos como na produção de 
massas poliésteres. A Roberlo fabrica e co-
mercializa produtos para diferentes setores 
como reparação automotiva, construção civil, 
indústria, náutica e bricolage.

No ano 2000 a empresa já estava presen-
te em 80 países. Em 2004 estabeleceu sua 
primeira unidade fora da Europa, na Argen-
tina. Em 2006 passou a ter representação 
no mercado brasileiro, inserindo sua planta 
produtiva no país em 2014. Com produtos 
para frotas e repintura, entre as áreas de ne-
gócios da empresa, 70% é representado pelo 
segmento automotivo. Para este segmento, 
“a linha mais conhecida é a de massas poli-
ésteres, que de fato foi o produto que ‘criou’ 
a empresa. Nosso produto mais emblemático 
é a Massa Multiextender e a Massa Poliéster 
Plus Light. Depois de massas entramos no 
mercado de vernizes e primers, passando 
desde 2011 a participar no mercado de alta tecnologia em pinturas 
com máquinas de pigmentos dedicadas ao mercado de frotas e 
oficinas com as linhas Disolac+ (frotas) e Dicrom (repintura)”, 
afirma Marco Pargas, Diretor Delegado Roberlo Brasil.

Para celebrar os 50 anos de trajetória, a Roberlo teve algumas 
ações especiais com o foco principal voltado ao Programa Rober-
lovers, onde clientes do mundo todo fizeram um curto vídeo expli-
cando sua trajetória com a marca e as vantagens da parceria com 
a empresa. Além disso, “fizemos ações de mercado chamadas de 
Onda Azul. Por último fizemos promoções 
em mídia social, onde quem enviasse a 
melhor foto utilizando nossos produtos 
ganhava uma pistola comemorativa dos 
50 anos, item este a disposição nas lojas 
para compras”, conta Pargas. 

“Somos uma multinacional com dono. 
A mesma família que a fundou no final da 
década de 60 se mantém como a única 
dona do conglomerado. Isto mantém uma 
estratégia sólida, ágil e, principalmente, 

empresa

Roberlo celebra 50 anos de trajetória 

honrada. Onde os valores e os compromissos são parte da prática e 
dos valores da Roberlo no dia a dia com empregados, fornecedores 
e clientes” destaca o Diretor.

Sobre as expectativas para o futuro, “temos desafios grandes 
pela frente. Mercados competitivos como brasileiro são foco 
para a empresa. Em fato o futuro esta aqui na América. Temos 
quatro filiais no continente, uma fabrica e um laboratório de 
desenvolvimento exclusivo para estes mercados. Por tudo isso 
nossa expectativa é muito positiva. Pensamos em desafios, mas 

como otimismo e perseverança. Queremos 
agradecer o ano de 2018, tão especial para 
nós, com o apoio de vários fornecedores e 
clientes que acreditaram em nosso proje-
to e nos deram a coisa mais importante 
em uma relação comercial: a confiança”, 
finaliza Pargas.

Para saber mais da trajetória da em-
presa, bem como conhecer seu portfólio 
para reparação automotiva acesse www.
roberlo.com.br

http://www.wimpel.com.br
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automóvel

A Nissan anunciou o início da pré-venda do novo Nissan LEAF, 
o veículo 100% elétrico mais vendido do mundo. Desde novembro, 
clientes do Brasil, Chile e Colômbia tiveram a oportunidade de 
ser os primeiros da região a desfrutar da mobilidade do futuro 
por meio do modelo. O preço em pré-venda é de R$ 178.400,00. O 
lançamento do Nissan LEAF para os demais países da região onde 
a Nissan já confirmou a venda (Argentina, Costa Rica, Equador, 
Porto Rico e Uruguai), acontecerá a partir de 2019, começando 
pela pré-venda na Argentina, o próximo país que receberá o 
principal representante da visão Nissan Intelligent Mobility, no 
mês de janeiro.

O modelo já teve mais de 365 mil unidades vendidas global-
mente, o novo Nissan LEAF representa um novo patamar no mer-
cado de carros elétricos produzidos em larga escala, oferecendo 
mais autonomia e tecnologias avançadas, além de um design 
renovado e dinâmico. Em sua segunda geração, foi totalmente 
reinventado para oferecer ainda mais autonomia e um design 
renovado, moderno e dinâmico, além de incorporar tecnologias 
avançadas para traduzir a liderança tecnológica da Nissan.

“O Nissan LEAF chega à América Latina para oferecer aos 
consumidores da região o melhor da marca pelo mundo, com 
tecnologias avançadas que entregam o máximo da experiência 
de condução inteligente, desempenho e conectividade dentro da 
nossa visão do futuro da mobilidade, a Nissan Intelligent Mobili-

Nissan confirma a comercialização 
do LEAF para América Latina

ty”, afirma José Luis Valls, Chairman de Nissan América Latina.
Em sua segunda geração, com uma aceleração empolgante 

semelhante a um carro esportivo, o Nissan LEAF foi totalmente 
reinventado para oferecer ainda mais autonomia e um design 
renovado e moderno, além de incorporar tecnologias avançadas 
como o e-Pedal, que aumenta o prazer de dirigir. Para Valls, “a 
chegada do Nissan LEAF representa para os consumidores latino
-americanos a possibilidade de experimentar uma condução mais 
empolgante e integrada com o meio ambiente. O Nissan LEAF é 
o veículo elétrico mais vendido no mundo e é referência no seu 
segmento. Sua chegada à América Latina confirma o compro-
misso da Nissan com sua estratégia de crescimento na região”.

Além de inovador, o Nissan LEAF é o ícone da Nissan Intelli-
gent Mobility, visão da marca que busca transformar a maneira 
na qual os veículos são conduzidos, impulsionados e integrados 
na sociedade, para atingir um futuro com zero emissão e zero 
acidente. Graças à maior autonomia das baterias e à evolução 
das tecnologias de condução autônoma, sem contar os sistemas 
únicos do carro, como o e-Pedal, o novo Nissan LEAF permite 
fortalecer a liderança da Nissan em veículos elétricos e promover 
a expansão do segmento em escala global. Além disso, o modelo 
exibe atributos-chave que serão vistos em futuros modelos da 
Nissan.

O modelo oferece autonomia de 389 km em ciclo urbano, de 

acordo com os padrões WLTP 
(270 km em ciclo combinado), 
e 240 km de acordo com o 
ciclo EPA, permitindo que o 
motorista possa fazer trajetos 
mais longos. Com a nova tec-
nologia e-Powertrain, o novo 
Nissan LEAF entrega 110 kW 
(149 cavalos) de potência e 
32,6 kgfm (320 Nm) de torque, 
melhorando a aceleração e o 
prazer de dirigir.

Além disso, o modelo é 
equipado com a revolucioná-
ria tecnologia e-Pedal, que 
transforma a maneira como 
as pessoas dirigem. O sistema 
permite que o motorista dê a 
partida, acelere, desacelere e 
pare, bastando apenas aumentar ou diminuir a força exercida 
sobre o pedal do acelerador. Quando nenhuma pressão é exercida 
sobre o pedal do acelerador, freios regenerativos ou de fricção 
são acionados automaticamente, permitindo parar totalmente o 
veículo e mantê-lo imóvel mesmo em ladeiras, até que o pedal do 
acelerador seja pressionado novamente. A reatividade do e-Pedal 
potencializa o prazer de dirigir um veículo elétrico.

O design do novo Nissan LEAF apresenta perfil mais baixo 
e elegante, com linhas dinâmicas e imponentes, associadas a 
uma aerodinâmica que reforça o visual moderno, remetendo à 
empolgação de dirigir um veículo elétrico. Itens característicos da 
marca Nissan aparecem nos faróis em formato de bumerangue e 
na grade frontal V-motion. Já o tom azul claro, presente no fundo 
da grade frontal e na moldura do para-choque traseiro, lembra 
que o modelo faz parte da família de veículos elétricos da Nissan.

A cabine foi desenhada com foco no motorista, exibindo um 
painel frontal em forma de “asa planadora” (Gliding Wing), cujo 
espaço foi otimizado para aumentar a funcionalidade. O design 
interno proporciona sensação de tranquilidade com um toque de 
sofisticação, graças ao uso de materiais cuidadosamente selecio-
nados. O azul vibrante que aparece nos pespontos dos bancos, 
painel e volante de direção segue como uma marca dos veículos 
elétricos da Nissan. Já a configuração do novo display colorido 
de sete polegadas com tela de película fina (TFT) dá destaque 
às principais funções, como o indicador Safety Shield de energia 
disponível e informações sobre os sistemas de navegação e áudio.

De acordo com a marca, o processo de compra do Nissan LEAF 
será tão inovador quanto a tecnologia que o veículo incorpora, 
já que poderá ser iniciado online por meio da seleção do modelo 
através dos sites oficiais da marca em cada um dos países. 

“A chegada aos mercados da América Latina da nova geração 
do Nissan LEAF representa o início da materialização da nossa 
visão para o futuro da mobilidade. Para isso, optamos pela mo-
dalidade online para iniciar a pré-venda do nosso veículo 100% 
elétrico”, comentou Guy Rodríguez, Vice-Presidente de Vendas e 
Marketing da Nissan América Latina. “Queremos que os clientes 
da região vivenciem a experiência de eletrificação ao conduzir 
o LEAF, percorrendo juntos o caminho para uma nova forma de 
mover os latino-americanos rumo a um futuro com zero emissões 
e zero acidentes”, destacou o executivo.

O veículo é um ícone da visão da Mobilidade Inteligente da 
Nissan, cujo objetivo é oferecer mais autonomia, mais eletrifica-
ção e mais conectividade para mover as pessoas para um mundo 
melhor. O modelo foi reconhecido mundialmente por seu design, 
autonomia, segurança e eficiência. O veículo 100% elétrico da 
Nissan fez sua estreia na América Latina nos Salões do Automó-
vel de São Paulo e Bogotá, na Colômbia, no início de novembro, 
quando a Nissan confirmou seu exclusivo programa de pré-venda 
para o Brasil, Chile e Colômbia.

Apesar de ser o veículo elétrico mais vendido do mundo, os 
consumidores da América Latina ainda têm diversas dúvidas 
acerca dos veículos elétricos e a mobilidade do futuro. Por isso, 
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a Nissan resolveu compartilhar cinco características do LEAF, 
que fazem deste carro 100% elétrico um sucesso mundial em 
seu segmento.

“Veloz e emocionante”, o modelo alcança velocidades superio-
res a 144 km/h e uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos, 
com uma potência de 147 hp e um emocionante torque de 236 
lb-ft (32.6 kgfm), 3.283 rpm, semelhante a um carro esportivo.

“Tecnologia inteligente”, entre as inovações que oferece, o 
modelo é equipado com a revolucionária tecnologia e-Pedal, que 
transforma a maneira pela qual as pessoas dirigem. 

“Menos manutenção”, segundo o pilar do Nissan Intelli-
gent Power, já que não tem 
um motor a gasolina (o que 
exigiria a utilização de fluidos 
e componentes como filtros, 
buchas e pistões), o Nissan 
LEAF reduz as necessidades 
de manutenção, graças à sua 
bateria elétrica, que tem oito 
anos de garantia.

“Grande autonomia e alto 
desempenho”, o Nissan LEAF 
conta com una autonomia de 
até 389 km no ciclo urbano, 
de acordo com o novo ciclo 
WLTP, ou Procedimento de Tes-
te Global Harmonizado para 
Veículos Leves (270 km no ciclo 
combinado) e 240 km de acordo 
com o ciclo americano EPA, 
permitindo que o condutor faça 
viagens mais longas. Graças à 
nova tecnologia e-Powertrain, o 
novo Nissan LEAF entrega 110 
kW de potência, aumentando a 
aceleração e o prazer de dirigir.

“Respeito ao meio ambien-
te”, por ser um veículo 100% 
elétrico, o Nissan LEAF não 
libera emissões de CO2 no 
meio ambiente, gases de efeito 
estufa, nem resíduos contami-
nantes, além de ser totalmente 
silencioso, reduzindo também 

automóvel

a poluição sonora. Os custos de utilização do Nissan LEAF são 
aproximadamente 30% menores do que o veículo mais competi-
tivo com características similares, e oferece trajetos até 80% mais 
econômicos que um automóvel a gasolina.

Quando a Nissan falou em eletrificar o Salão do Automóvel de 
São Paulo, não se referia apenas ao lançamento do LEAF, estrela 
da marca no evento. A Nissan demonstrou na prática que a sua 
ideia de eletrificação vai além com a utilização das baterias do 
veículo mais vendido do mundo em seu segmento, para o forne-
cimento de energia para a iluminação e carregamento de smar-
tphones, além do próprio carro alimentar com energia uma área 

de entretenimento no espaço 
da marca. A Nissan retirou 35 
módulos de armazenamento de 
um Nissan LEAF da primeira 
geração (cada carro possui 48) 
para abastecer de energia uma 
parte da sala VIP do estande da 
Nissan. Assim as luzes e TVs 
do local, que totalizam 1,5 kW 
de potência, funcionaram com 
energia limpa.

A capacidade de armaze-
namento desses módulos é de 
14kWh de energia elétrica, o 
suficiente para sustentar uma 
residência brasileira típica por 
mais de dois dias. Uma tela 
voltada para o corredor lateral 
do estande mostrou a quan-
tidade de energia consumida 
em gráficos para que o público 
conseguisse ter parâmetros do 
sistema. O projeto foi realizado 
em parceria com o Laboratório 
de Energia Solar da Universi-
dade Federal de Santa Cata-
rina (Fotovoltaica UFSC) e a 
startup AtlasPower, que produz 
módulos de gerenciamento de 
baterias.

A Nissan também criou 
uma visão para fazer com que 
os veículos elétricos sejam ain-

da mais úteis aos seus clientes, lançando novas formas práticas 
para utilizar a capacidade de suas baterias, armazenando e com-
partilhando energia. Por meio deste plano, chamado de Nissan 
Energy, os proprietários dos veículos elétricos (VEs) da Nissan 
poderão facilmente conectar seus carros aos sistemas de energia 
para recarregar a bateria, alimentar casas e empresas ou fornecer 
energia de volta à rede elétrica. A empresa também desenvolverá 
novas formas de reutilizar as baterias de VEs.

A marca deu início ao programa nos Estados Unidos, Japão 
e Europa, com o objetivo de criar um “ecossistema” em torno 
de sua linha de veículos elétricos, incluindo o Nissan LEAF. O 
plano Nissan Energy agrega estas iniciativas como parte da 
estratégia de Mobilidade Inteligente da Nissan. “O plano Nissan 

Energy permitirá que nossos clientes possam fazer muito mais 
do que apenas dirigir seus VEs, pois eles podem ser utilizados 
em praticamente qualquer aspecto da vida do cliente,” disse 
Daniele Schillaci, Vice-Presidente Executivo e Diretor Mundial de 
Marketing, Vendas e Veículos Elétricos da Nissan. “Nossa visão de 
Mobilidade Inteligente nos leva a mudar a forma como os carros 
são integrados à sociedade, e o plano Nissan Energy transforma 
esta visão em realidade”.

No Brasil, os interessados em adquirir um Nissan LEAF podem 
acessar o site da marca, selecionar a cor da sua preferência e fazer 
o pagamento da reserva, no valor de R$ 5.000,00, com cartão de 
crédito Visa ou Mastercard. Para mais informações acesse www.
nissan.com.br

A Nissan “eletrificou” no Salão Internacional do Automóvel fornecendo energia em seu estande pelas baterias do LEAF

http://www.bandequipamentos.com.br
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em foco

2018 foi um ano agitado. Os brasileiros tiveram dois grandes 
eventos pelos quais são apaixonados, a Copa do Mundo e o Salão 
Internacional do Automóvel. Além disso, também ocorreram mu-
danças no cenário político que, certamente, também irão refletir 
na indústria automotiva e, con-
sequentemente, no segmento 
de reparação. Entrevistamos 
importantes fabricantes de tin-
tas para repintura automotiva 
para saber qual o balanço que 
eles fazem do ano, bem como 
suas expectativas para 2019. 

Sergio Munhoz, Gerente 
de Negócios de Automotive & 
Specialty Coatings da AkzoNobel para a América do Sul, destaca 
que “foi um ano de muitos desafios devido aos eventos macroeco-
nômicos e políticos que tivemos em nosso país. A desvalorização 
do Real perante o Dólar, somado à inflação das principais maté-
rias-primas no cenário internacional, pressionaram de maneira 
muito forte a cadeia de custos, forçando todo o mercado a repassar 
aumentos de preços substanciais. Mesmo assim, o ano foi positi-
vo, com crescimento, em comparação ao anterior, e consolido de 
alianças estratégicas com clientes-chave. A percepção é de que 
os clientes estão cada vez mais receptivos aos produtos de maior 
produtividade e tecnologia, e também ao uso de meios digitais 
para melhorar seu conhecimento e experiência de compra”. 

Com relação à 2017, Munhoz afirma que “a grande mudança foi 
a recuperação do setor automobilístico que influencia muito o hu-
mor do mercado de reparação. A melhoria deste segmento traz oti-
mismo e perspectiva em toda a cadeia, desde as seguradoras até 
as oficinas de reparação independentes”. O Gerente complemen-
ta que “outra 
mudança que 
vem se conso-
lidando como 
tendência é 
a diminuição 
dos reparos de 
grande monta 
e o aumento 
d o s  p e q u e -
nos reparos. 
Isso se deve 
ao aumento 
dos controles 
de velocidade 
nas vias, a fis-
calização da 
lei seca e ao 
aumento cres-

Fabricantes de tintas fazem o
balanço de 2018 para o segmento

cente de recursos de autonomia nos veículos”.
Munhoz afirma que a linha de produtos mais procurada em 

2018, “destaque do ano, foi a Sikkens. Tivemos crescimento ex-
pressivo neste segmento devido ao reconhecimento da qualidade 

dos produtos, aos lançamentos 
com foco em produtividade, a 
melhoria do custo/benefício e 
a utilização das ferramentas 
digitais de busca de cores, que 
associada à linha, facilitam 
muito o processo de busca de 
cor e a vida do pintor. Comple-
mentamos o portfólio com o 
lançamento da linha Sikkens 

Classic, onde a produtividade e o acabamento final são os gran-
des diferenciais”.

Para Bruno Potomati Fiuza, Diretor Geral de Negócios Auto-
luks, 2018 foi um ano importante, “pois marcou o lançamento da 
marca no mercado, com uma proposta de manter a qualidade 
Premium Plus, que é padrão da empresa em todos os segmentos 
nos quais ela atua, mais um pacote de serviços diferenciados, 
beneficiando a rede de revendedores e usuários”. 

Fiuza destaca que “a receptividade da marca foi excelente. Os 
profissionais que testaram os produtos aprovaram integralmente 
a performance e a proposta apresentada. Nosso intuito foi lançar 
no mercado um portfólio básico, atendendo alguns segmentos 
específicos, privilegiando o de repintura (preparação) e de usos 
industriais, com preparação e acabamento”. 

Em relação às expectativas para 2019, o Diretor da Autoluks 
afirma que “nosso objetivo é completar a linha gradualmente, de 
tal forma que clientes e usuários possam contar com toda a tec-
nologia e o pacote de serviços Autoluks em toda a sua extensão, 
além de novas soluções que serão lançadas sempre buscando 
aumentar a produtividade, com o melhor em tecnologia”.

Denyson Brenha, Gerente de Marketing de Repintura LAS 
da PPG, afirma que “2018 foi um ano desafiador para o mercado 
de repintura em função dos grandes eventos que impactaram a 
economia como Copa do Mundo e eleições. Conseguimos obter 
resultados melhores que 2017, mas ainda temos um grande 
potencial para explorar. O mercado segue em evolução, e como 
evidência dessa evolução, podemos apontar a participação cres-
cente da tecnologia base d’água nas oficinas que, além de ser 
amigável ao meio ambiente, oferece resultados superiores com 
mais produtividade”.

Brenha destaca que “observamos, em função do cenário eco-
nômico e da incerteza causada na expectativa pelo resultado das 
eleições, uma busca maior das empresas de repintura por soluções 
que otimizem seus processos e ajudem a aumentar a produtivi-
dade e rentabilidade do negócio, principalmente quando falamos 
de médias e grandes empresas do setor. A busca por redução de 

Sergio Munhoz, da AkzoNobel

https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Tintas-e-Vernizes/Repintura-Automotiva-e-Frota/c/TV_RepinturaAutomotivaeFrota?h=6a7fe9ed
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custos e pela implementação de processos que agreguem e evitem 
desperdícios e retrabalhos foi uma constante para proprietários e 
gestores. Além disso, observamos também a busca por serviços 
adicionais, que proporcionassem receita para o negócio, como 
por exemplo, a implementação de box rápido em diversas oficinas 
e concessionárias, que enxergaram nesse tipo de serviço, uma 
oportunidade para alavancar vendas”.

Acompanhando as neces-
sidades e tendências do setor, 
a PPG disponibilizou, em 2018, 
programas de Marketing que 
envolvem capacitação técnica 
dos profissionais e certificação 
dos serviços prestados pelas 
empresas que oferecem aos 
donos do veículo um serviço seguro e de tecnologia. São eles: o 
programa Garantia Total e o Smart Repair, programa de reparo 
rápido da PPG que oferece ao mercado um portfólio adequado 
para o serviço realizado em box rápido, com resultado também 
certificado pela empresa.

O Gerente 
da PPG des-
taca que “em 
termos de con-
sumo, a tec-
nologia base 
solvente ainda 
é a mais pro-
curada e uti-
lizada, por se 
tratar de uma 
t e c n o l o g i a 
mais conheci-
da no merca-
do e que já foi 
difundida por 
muitos anos. 
A PPG possui 
o sistema de 
pintura GRS 
D E L T R O N 
que tem como 
principais ca-
racterísticas a 

alta produtividade, o rendimento e a facilidade na aplicação. 
Estes produtos também são de alta resistência e durabilidade. 
São projetados para centros de reparação de alta produção, que 
exigem qualidade premium, mas, ao mesmo tempo, demandam 
um sistema simples que oferece taxa de transferência máxima e 
alta rentabilidade, com excelente fidelidade de cores em relação 
às pinturas originais. Para oficinas de médio segmento temos 
a linha convencional ACS Evolution, cujo sistema tintométrico 
recentemente passou por uma reformulação para facilitar e sim-
plificar a preparação das cores, aumentando a produtividade, a 
fidelidade de cor e a cobertura. É uma linha que está cada vez 
mais completa com o lançamento de novos produtos, inclusive 
novos concentrados”.

Em relação ao ano de 2019, o Gerente da PPG afirma que 
“acredito que um dos maiores desafios são as novas tendências 
de cores que vêm surgindo no mercado, demandando, cada vez 
mais, que a repintura automotiva seja rápida para acompanhar 
as mudanças, desenvolvendo cores especiais para atender a nova 
demanda”.

Para Marco Pargas, Diretor Delegado Roberlo do Brasil, 2018 
“foi um ano de muito trabalho e 
de grandes desafios. Foi neces-
sário um esforço diferenciado 
e total colaboração de nossa 
equipe interna e de nossos 
parceiros, para chegarmos aos 
objetivos traçados no inicio do 
ano. Greves de transportes, alta 

desvalorização da moeda, mudanças em cenários econômicos e 
certa estagnação do mercado, em determinadas regiões, fizeram 
deste ano um período bem interessante, mas no geral o balanço 
final é positivo. Se pudéssemos definir em uma frase nós diríamos 
que: a única constante é a mudança”.

Sobre as mudanças mais significativas de 2017, Pargas destaca 
que foram basicamente três: “1° uma procura bem maior sobre 
formação profissional; 2° os profissionais passaram a compartilhar 
de forma massiva soluções e conhecimento; e 3° o inicio de uma 
valorização na qualidade que há algum tempo havia sido deixada 
em segundo plano”. 

Pargas afirma que a Roberlo é uma empresa com maior des-
taque em complementos. “Portanto é natural que esta tenha sido 
a linha mais procurada. O mais interessante foi que nas nossas 
individualidades é que fomos mais agraciados com o crescimento. 
Produtos diferentes, com carga tecnológica maior e com diferen-
ciais foram os maiores destaques. A qualidade se sobrepôs ao 
preço e a praticidade, e confiança se sobrepôs ao custo. Nossa 
linha de complementos tem como maior destaque ser bem prática, 
com produtos que valorizam o bom desempenho do profissional”. 

Para Cássia Aparecida Galvão, Diretora de Marketing da 
Sherwin-Williams, “o ano de 2018 foi marcado por uma série de 

em foco desafios no segmento automotivo, mas, de uma forma 
geral, consideramos que foi positivo e projetamos 
melhoras para o ano de 2019”.

 Cássia destaca que “em 2018 houve um aumento 
na procura por produtos que unissem qualidade e 
economia. Desta forma, uma mudança significativa 
que ocorreu foi a procura por produtos mais econô-
micos. Em 2018, além de nossa linha médio sólidos 
podemos destacar a procura por linhas de reparo 
rápido, como é o caso da Linha Fast e o nosso mais 
recente lançamento a Linha Ultra Fast UV.  A Linha 
Fast facilita e agiliza o trabalho do pintor, além de per-
mitir que as oficinas reparem grandes quantidades 
de carros por dia. Isso porque, com a utilização dos 
produtos compostos nessa linha, é possível realizar 
a reparação de uma parte pequena de um carro em 
menos de quatro horas com secagem ao ar ou em até 
40 minutos com aparelhos de secagem. A linha Ultra 
Fast UV é composta pelos produtos Massa UV700 e 
Primer UV750”. 

Para Reinaldo Richter, Diretor Superintendente 
WEG Tintas, “o ano de 2018 foi marcado por uma 
série de desafios no segmento de repintura automo-
tiva, mas de uma forma geral, foi possível notar uma 
recuperação considerável no segundo semestre para 
fecharmos o ano com crescimento bem superior ao projetado e 
com expectativas ainda melhores para 2019”.

O Diretor Superintendente da WEG Tintas afirma que “no ano 
de 2018 fortalecemos a presença da WEG Tontas no mercado da 
repintura automotiva. Vários produtos tiveram um incremento 

Denyson Brenha, da PPG

em relação as suas for-
mulações tradicionais, 
resultando em melhora 
de performance. Tam-
bém ingressamos nas 
redes sociais para estar-
mos mais próximos de 
nosso público” destaca 
Reinaldo. 

Richter afirma que 
“a linha mais procurada 
da empresa em 2018 foi 
a W-MIX, ou seja, nosso 
sistema tintométrico. 
Esta linha tem tido um 
crescimento conside-
rável no mercado de 
repintura. A linha W-
MIX (tintométrico da 
WEG) se destaca pela 
cobertura, viscosidade, 
fidelidade e variedade 
de cores”.

Como vimos, 2018 
foi um ano de muitos 

acontecimentos. Apesar de tantas mudanças, de acordo com os 
fabricantes entrevistados, o saldo foi positivo e as expectativas 
para o setor são boas. Para saber mais sobre as empresas entre-
vistadas, bem como seus portfólios para repintura automotiva, 
acesse seus respectivos sites.  

Cássia Aparecida Galvão, da Sherwin-Williams

Reinaldo Richter, da WEG Tintas

http://www.sprexjapan.com.br
http://www.gbeditora.com.br/checkcolor.html
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empresa

Atenta às necessidades de seus clientes e ao comportamen-
to do mercado de repintura, a unidade de negócios de Refinish 
da PPG, líder mundial em tintas e revestimentos, anunciou, 
em dezembro, o lançamento do programa Smart Repair. A 
iniciativa possibilita que o trabalho de reparo de pequenos 
danos em veículos seja concluído no mesmo dia, sem com-
prometer o tempo do proprietário. A empresa ressalta que, ao 
realizar o processo de reparo rápido, as oficinas proporcionarão  
ganho de tempo e comodidade aos clientes.

Como parte da missão da PPG de elevar a qualidade dos 
serviços nas oficinas, o programa demanda baixo investimento 
inicial, contribuindo para a otimização dos lucros e aumento da 
rentabilidade do negócio. Ao proporcionar um novo serviço, o 
Smart Repair estimula ainda a abertura de um nicho de trabalho 
na oficina, tornando-a mais competitiva frente à concorrência.

“O programa foi pensado para atender a uma tendência que 
vem sendo observada pela PPG: o aumento da procura por solu-

PPG Refinish inicia implementação
do programa Smart Repair

ções mais simples e ágeis para pequenas batidas e 
danos menores, que ocorrem no dia a dia”, explica 
Fabrício Vieira, Diretor Comercial e de Marketing 
em Repintura Automotiva para a PPG na América 
do Sul. “Por meio do Smart Repair, o dono de ofici-
na consegue suprir essa demanda, sem perder a 
qualidade nos processos”, complementa.

Uma das empresas que já fazem parte do Pro-
grama é a Servopa, localizada em Curitiba (PR). 
Segundo Laércio Sampaio, Gerente de Pós-Vendas 
e responsável pelo centro de reparação, “hoje há 
uma grande dificuldade de trazer o cliente para a 
oficina e o Smart Repair tem cooperado para mudar 
esse cenário”.

“O programa veio nos beneficiar com um ser-
viço rápido e de qualidade no período em que o 
cliente traz o veículo para fazer a revisão. Há um 
conceito no mercado de que fazer um reparo de 
pintura tem uma demanda de tempo extensa. No 
entanto, muitos clientes se surpreendem quando 
falamos que ele pode ficar até esperando para fazer 
um pequeno reparo no seu veículo, com um preço 
competitivo ao das oficinas particulares e com 
garantia de 10 anos pela PPG”, afirma Sampaio.

Para André Benatto, Diretor Geral da Bassul 
Tintas de Alta Performance, o programa gera um fluxo que 
não existia para as concessionárias e oficinas, aumentando a 
satisfação do cliente final que conta com um serviço inovador 
e de altíssima qualidade. “Focamos bastante na implantação 
do programa Smart Repair nas concessionárias e oficinas, pois 
identificamos que o programa responde à necessidade dos seus 
clientes, de terem os seus carros reparados em algumas poucas 
horas. E tudo isso com a garantia de realizarem esse serviço 
numa concessionária da marca ou na sua oficina de confiança”, 
completa o executivo.

A iniciativa contempla, ainda, todo o suporte da equipe de 
técnicos da PPG à mão de obra da oficina, oferecendo treinamento 
certificado e consultoria em questões financeiras e tecnológicas. 
O objetivo é assegurar a qualidade dos processos, de modo que 
a oficina e o cliente tenham a melhor experiência possível no 
processo de reparo.

Para mais informações acesse www.ppgbrasil.com.br

Reparo rápido é um diferencial 
que agrega valor pela 
comodidade ao cliente

curso

A Norton anuncia para 2019 a realização de cursos e treina-
mentos em seu Centro de Desenvolvimento Automotivo (CDA), 
que serão certificados pelo Abraservice, serviço da Saint-Gobain 
Abrasivos, que foi criado para contribuir com o crescimento 
sustentável dos clientes, capacitar profissionais e ser o principal 
parceiro em soluções técnicas nos processos de abrasão e rela-
cionados. 

Os treinamentos serão voltados para profissionais que atuam 
no mercado da reparação automotiva (oficinas de funilaria e 
pintura). O primeiro deles já tem data marcada para acontecer. 
Será realizado no dia 12 de fevereiro de 2019 e terá como tema 

Norton promoverá cursos e 
treinamentos certificados 

pelo Abraservice

“Técnicas de lixamento e polimento automotivo”.
No programa consta treinamento prático, consultoria técnica 

e novas especificações de produtos, que objetivam contribuir com 
o crescimento sustentável dos clientes, bem como orientá-los 
sobre como melhorar e otimizar os processos de maneira a reduzir 
custos e garantir qualidade superior dos serviços oferecidos pelos 
centros de reparação.

O Centro de Desenvolvimento Automotivo da Norton fica 
em Guarulhos (SP).  Os treinamentos terão duração de um dia e 
para consultar a agenda entre em contato com a empresa pelo 
0800.727.3322 ou acesse www.abraservice.com

O Centro de Desenvolvimento 
Automotivo da Norton, localizado 
em Guarulhos (SP), é 
equipado com o que há 
de mais moderno para 
os treinamentos

http://www.abraservice.com
http://www.facebook.com/luccamontagens/
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Conheça as principais opções 
e vantagens de ter um 
sistema tintométrico

Trabalhar com pintura requer precisão e agilidade. Alinhar 
qualidade, produtividade e menor desperdício é fundamental para 
os negócios de quem quer aumentar a lucratividade. Para propor-
cionar isto para lojas e oficinas, a indústria de tintas disponibiliza 
sistemas tintométricos de diferentes tecnologias. Entrevistamos 
importantes empresas para saber quais opções e as vantagens 
dos seus sistemas tintométricos para o segmento automotivo.

Para Sandro Lemos, Gerente de Segmento de Mercado da 
AkzoNobel Repintura Automotiva, um dos benefícios para as 
oficinas é “poder preparar a quantidade exata de tinta para o 
reparo, reduzindo o desperdício. Outra vantagem é no ajuste de 
cor, pois a comparação pode ser feita diretamente no veículo, 
não somente em uma peça separada. A oficina também pode 
programar a preparação de acordo com a ordem de execução dos 
trabalhos, tendo ciência de suas prioridades”. 

Lemos destaca que, “já para a loja, ela conta com estrutura 
de preparadores e coloristas, para entrega da cor no padrão cor-
reto para aplicação. Existem ferramentas de cor que auxiliam na 
identificação e pesagem da variante correta. Ela também mantém 
estoques de todos os pigmentos, para assegurar que toda cor 
possa ser preparada”.

Lemos afirma que o sistema tintométrico não é indicado para 
estabelecimentos de qualquer porte. “Em oficinas pequenas, por 
exemplo, com baixa demanda de cores, não é recomendada a 
instalação. Para a loja, aspectos como espaço dedicado para o 
laboratório de cores, demanda de trabalho, produtivos dedicados 
para a preparação e tingimento, são investimentos que devem ser 
considerados. Um ponto importante é que o sistema seja fácil de 
operar, com busca de cor rápida e boa fidelidade de cor. A Akzo-
Nobel oferece ferramentas digitais para identificação das cores de 

veículos e busca das fórmulas, que reduzem consideravelmente o 
tempo de preparação das cores, o que significa redução de custo 
e melhor aproveitamento da mão de obra dentro da loja. No caso 
das oficinas, um dos pontos é o número de veículos. Quando a 
quantidade é alta, o estabelecimento pode ganhar em agilidade 
tendo o sistema disponível. Outro ponto é avaliar o tempo em que 
a loja de tintas pode atender a oficina. Se a loja está distante, ou 
há um grande número de cores diariamente, ter uma máquina 
própria pode dar mais flexibilidade e produtividade na programa-
ção de pintura dos veículos”.

Para ter um sistema tintométrico, em relação à estrutura, 
Lemos explica que “a oficina precisa de um profissional com ex-
periência em preparação e ajuste de cor, para que tenha agilidade 
na formulação das cores. Fisicamente, precisará de um espaço 
reservado para máquina, balança e computador, preferencial-
mente isolado. A balança em local aberto gera dificuldade na 
pesagem devido às correntes de ar que geram oscilações. Além 
disso, é melhor para conservação dos equipamentos, evitando 
contaminação com resíduos dos processos de lixamento, polimen-
to, movimentação dos veículos, entre outros. A sala deve ter um 
bom sistema de exaustão para evitar concentração de vapores de 
solventes, e espaço que permita a circulação”.

O Gerente da AkzoNobel ressalta que “para melhor desem-
penho e seleção correta dos padrões de cor para pesagem, é re-
comendado que a oficina invista também em ferramentas, como 
o espectrofotômetro, que faz uma leitura digital da cor e indica a 
melhor variante a ser utilizada”. 

Em relação ao investimento, Lemos afirma que “deve ser 
avaliado caso a caso, conforme investimento e demanda da loja 
ou oficina. Um plano de implementação para o fornecimento do 
sistema completo é realizado com nossos clientes, distribuidores 
e oficina”.

Para o segmento de repintura automotiva a AkzoNobel oferece 
o Wandabase HS que se destaca pela cobertura e alta fidelidade de 

http://www.skylack.com.br
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cor. Tem um sistema completo de pigmentos, inclusive os toners de 
efeito “Xirallic”. São mais de 80 mil fórmulas disponíveis em base 
poliéster. O Wanda PU HS também se destaca pela cobertura, alto 
brilho e resistência. Tem mais de 20 mil cores disponíveis e duas 
opções de catálise: 2:1 e 4:1, para que o pintor possa preparar o 
produto de acordo com cada trabalho. 

Na marca Sikkens, a empresa oferece dois sistemas de alta 
performance para o segmento premium. O Autobase Plus é o 
sistema base poliéster (solvente) já consagrado no mercado, que 
apresenta excelente cobertura e ótima aplicação e orientação do 
alumínio nas cores metálicas. O sistema possui duas opções de 
diluição, flexibilizando o uso por parte do pintor para cada tipo 
de trabalho: 100:50 e 100:80. Já o Autowave é o sistema base 
d’água da marca. Lançado em 2010 no mercado brasileiro, além 
de possuir um excelente rendimento, apresenta um aspecto sus-
tentável para o cliente e seus funcionários devido à baixa emissão 
de solventes na atmosfera (de acordo com a legislação Compostos 
Orgânicos Voláteis da Europa).

Para Ricardo Vetorazzi, Gerente Técnico Refinish da PPG, “ao 
adotar um sistema tintométrico, os principais benefícios para a 
empresa são referentes à autonomia no desenvolvimento de novas 
cores, possuindo disponibilidade imediata das formulações de 
cores recém lançadas pelas montadoras, possibilitando o reparo 
em qualquer momento e a execução dos processos com maior 
agilidade. Além disso, o sistema tintométrico facilita o desen-
volvimento de cores de efeito, como as perolizadas e metálicas, 
e também de pinturas especiais, como as tricoat e quadricoat, 
evitando desperdícios, pois é possível desenvolver a quantidade 
exata necessária para o serviço de repintura que será prestado 
no veículo”.

Vetorazzi explica que “sistemas tintométricos, no geral, são 
adotados por empresas de médio e grande porte, que buscam oti-
mizar o seu processo de desenvolvimento de cor, com o objetivo de 
aumentar a sua produtividade e, consequentemente, atender um 
número maior de carros no mês. O que pode variar no momento 
da escolha é o tipo de sistema que a empresa vai adotar e que se 
enquadra melhor na sua demanda”.

O Gerente Técnico da PPG destaca que “ao adotar um sistema 
tintométrico, a empresa deve avaliar diversos aspectos, entre eles: 
demanda reprimida, capacidade produtiva, capacitação técnica 

da equipe, estrutura física, oportunidade de redução de custos, 
entre outros. O mais importante é ter uma equipe treinada e 
preparada para a migração e gestores envolvidos no projeto, para 
acompanhamento dos indicadores da oficina e possíveis ajustes/
direcionamentos no início da implementação. Geralmente, ao 
adotar um sistema, a empresa implementa um laboratório de cor, 
que nada mais é do que um espaço reservado para a alocação da 
máquina de bases e pigmentos, com um computador adequado 
para utilização do software de gerenciamento de cores onde será 
realizada a busca das formulações, além de uma balança que vai 
auxiliar o colorista na pesagem da cor, desenvolvendo a quanti-
dade adequada para o serviço que será executado”.

Vetorazzi afirma que ao investir em um sistema tintométrico 
“não existe uma fórmula pronta para indicar o tempo de retorno. 
O tempo está diretamente relacionado ao perfil da empresa, sua 
capacidade produtiva e demanda do mercado. Antes de imple-
mentação do sistema, é importante que seja feita a análise de 
viabilidade financeira”.

Sobre a instalação do sistema, o Gerente Técnico da PPG 
explica que “o tempo para instalação também pode variar caso a 
caso, mas, se a empresa estiver preparada, não há complexidade. 
Ao adotar um sistema tintométrico da PPG, a empresa recebe 
todo o suporte na avaliação e capacitação técnica da equipe, 
análise de viabilidade financeira e acompanhamento da gestão 
após a implementação, para possíveis ajustes e direcionamentos 
da equipe. Ao optar por um sistema PPG, a empresa se sente 
segura de que a melhor tecnologia está sendo adotada dentro da 
sua necessidade de negócio”.

Com relação aos sistemas de alta tecnologia, a PPG destaca o 
sistema de pintura Envirobase® High Performance. Com tecnolo-
gia 100% base água, que está na quarta geração e, atualmente, é 
composta por tintas para pintura lisa, metálica, perolizada e cores 
especiais de efeito. “Apresenta como principal característica o 
índice de VOCs até 80% menor do que as tintas convencionais, 
além de melhor rendimento e acabamento”, afirma Vetorazzi. 

A empresa também disponibiliza o sistema de pintura GRS 
Deltron®, cujas principais características são a alta produtividade, 
o rendimento e a facilidade na aplicação. “Estes produtos também 
são de alta resistência e durabilidade. São projetados para centros 
de reparação de alta produção, que exigem qualidade premium, 

mas, ao mesmo tempo, demandam um sistema simples, que 
ofereça taxa de transferência máxima e alta rentabilidade, com 
excelente fidelidade de cores em relação às pinturas originais. 
Nestas linhas estão disponíveis todos os produtos necessários ao 
processo de repintura automotiva, desde a preparação da pintura 
até a finalização com vernizes de alto rendimento. Os primers e 
vernizes são totalmente compatíveis com o nosso sistema global 
base água Envirobase High Performance”, explica o Gerente.

Para oficinas de médio segmento, a PPG oferece a linha con-
vencional ACS® Evolution, cujo sistema tintométrico recente-
mente passou por uma reformulação para facilitar e simplificar a 
preparação das cores, aumentando a produtividade, a fidelidade 
de cor e a cobertura, tornando o sistema mais amigável. “A linha 
apresenta um portfólio completo para trazer ao profissional de 
repintura uma perfeita combinação de custo e qualidade. Além 
disso, os produtos foram desenvolvidos para oferecer um ótimo 
custo benefício, pois são de alto rendimento e fáceis de trabalhar, 
reduzindo o retrabalho e aumentando a produtividade. É uma li-
nha que está cada vez mais completa com o lançamento de novos 
produtos, inclusive novos concentrados. Ainda, podemos citar a 
linha Delfleet®, de base solvente e fácil aplicação, que engloba 
um sistema de pintura e complementos para Frotas, Caminhões, 
Ônibus, Maquinários Agrícolas, entre outros. A PPG também de-
senvolve soluções customizadas de acordo com as necessidades 
do cliente”, afirma Vetorazzi.

Para Marco Pargas, Diretor Delegado Roberlo do Brasil, ao 
implementar um sistema tintométrico, “poderíamos dividir em 
dois grandes benefícios para o negócio: velocidade e economia. 
Ter um sistema na loja permite uma diminuição de itens e es-
toque muito relevante, além de assegurar de uma 
forma mais efetiva o retorno de clientes a loja. Em 
uma oficina, além do conceito de menor desperdício 
de produtos, e por consequência maior economia, o 
maior destaque esta na velocidade de solução de 
um dos maiores desafios da reparação: a preparação 
das cores”. 

Pargas destaca que não é unicamente o “porte” 
do negócio que influencia na decisão de ter um sis-
tema tintométrico, “na verdade depende do tamanho 
e potencial do mercado. Se a loja estiver localizada 
em uma posição geográfica que permita atender um 
bom número de oficinas, ela, em si, não precisa ser 
de um porte determinado. O seu mercado sim. Já 
do ponto de vista de oficina, quanto maior o número 
de serviços, mais adequado é possuir um sistema 

tintométrico próprio”.
O Diretor da Roberlo afirma que antes de optar por um sistema 

tintométrico, o proprietário do estabelecimento deve “avaliar a 
qualidade, o valor (não o preço), a facilidade de acerto das cores, 
a prestação de serviços do fornecedor e a seriedade da política 
comercial do parceiro a se escolher”.

Em relação à estrutura, Pargas destaca que “o estabelecimen-
to deve dispor de um espaço físico laboratorial, com cabine de 
aplicação de amostras, bancadas de apoio e equipamentos de 
pintura adequados a sua realidade. A loja ou oficina deve optar 
por locais arejados, afastados de residências e com boa captação 
de luz ambiente. Poderíamos somar a este tema o profissional ca-
pacitado, que apesar de não ser parte da estrutura é fundamental 
no funcionamento deste tipo de sistema”.

O Diretor da Roberlo explica que o retorno do investimento 
“vai depender do potencial de seu mercado, mas o ideal é pensar 
em meses, não em anos”.

Pargas destaca que a instalação é rápida. “A verdade é que a 
instalação é feita em poucas horas. O suporte vai desde treina-
mentos específicos em nossas ferramentas, demonstrando suas 
vantagens e características até uma formação mais técnica em 
no que concerne o acerto de cores e comportamento dinâmico 
de nossos pigmentos e concentrados”.

A Roberlo tem como “linha de maior destaque o sistema Di-
crom de Base Poliéster. É uma linha no segmento de alta tecno-
logia com desempenho e praticidade diferenciada. Desenvolvida 
para os mais diferentes processos de reparação”.

Para Luciano Trindade Alves, Supervisor de Centro de Trei-
namento da Sherwin-Williams, “com um sistema tintométrico as 
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oficinas podem produzir exatamen-
te a quantidade de tinta necessária 
para a pintura de cada veículo, 
evitando desperdício de material. 
Outro benefício é o banco de dados 
que o sistema possibilita criar com 
informações sobre o veículo (por 
exemplo, o número da placa do 
automóvel), personalizando a cor 
exata para cada cliente. Isso resolve 
o problema da variação existente 
entre as carrocerias dos veículos e 
é uma forma de fidelizar o cliente. 
Através da utilização desse sistema 
os lojistas e as oficinas conseguem 
ter menor nível de estoque e eco-
nomizam muito, pois podem repro-
duzir milhares de cores com poucos 
pigmentos”.

Trindade explica que, “no caso 
de lojas, o sistema tintométrico é 
indicado independente do porte, 
pois, com a crescente necessidade 
de desenvolver cores específicas 
para cada cliente, apenas as cores 
prontas podem não atender toda a 
demanda. Já para oficinas, a She-
rwin-Williams Divisão Automotiva 
recomenda o uso do sistema tinto-
métrico apenas para aquelas que 
possuem um fluxo maior que 60 
carros por mês”.

O Supervisor do Centro de 
Treinamento da Sherwin-Williams 
afirma que é importante analisar os 
seguintes pontos antes de adquirir 
um sistema tintométrico: demanda da oficina; profissionais trei-
nados e comprometidos; área destinada para laboratório; área 
destinada para acerto de cores; manter estoque de bases impor-
tantes como alumínios, brancos e pretos; e manter o laboratório 
limpo e organizado adequadamente.

Trindade ressalta que “além de um fluxo maior que 60 carros 
por mês, é necessário que o sistema tintométrico seja alocado 
em uma área reservada, ou em um laboratório de cores fechado, 
para que não haja interferência dos demais ambientes e das áreas 
externas. A instalação da máquina é rápida e fácil, e a Sherwin
-Williams oferece treinamentos ao operador da máquina, além de 
curso de produtos e colorimetria, que capacitam o profissional a 
utilizar corretamente o sistema Visual Lazzumix”. 

A Sherwin-Williams Divisão Automotiva oferece ao mercado o 
sistema tintométrico Visual Lazzumix que “possibilita a reprodu-
ção de mais de 100.000 cores de veículos nacionais e importados 
e está disponível nas linhas: Base Água AWX, Base Solvente HS 
e MS, Esmalte PU, Esmalte Sintético, Laca Nitrocelulose e Sher-
truck, para frotas. Todas as fórmulas de cores estão disponíveis e 
as consultas podem ser feitas de duas formas: online, pelo site da 
Sherwin-Williams (www.sherwin-auto.com.br), através do menu 

Lazzumix Fórmulas online; ou off-line, todos os clientes que pos-
suem o sistema Visual Lazzumix recebem um e-mail mensalmente 
com um link para baixar as fórmulas no computador e realizar 
as consultas, sem a necessidade de estar conectado a internet”.

Para Vanessa Rossi, Analista de Marketing da Skylack, “o 
mercado nacional de repintura automotiva está a cada dia mais 
exigente, buscando produtos de alta qualidade e alto desempenho. 
Cada vez mais, a rapidez na entrega de um veículo pela oficina 
significa economia, e a certeza de novos clientes procurando 
pelo serviço bem feito. Por outro lado, sempre que se usar um 
produto de baixa qualidade e baixa fidelidade de cor, esta prática 
acarretará em retrabalho, gerando prejuízos para a oficina e prin-
cipalmente a insatisfação do cliente com o trabalho realizado em 
seu veículo. A principal solução dos últimos anos, foi sem dúvida, 
o sistema tintométrico, que permitiu às lojas trabalharem com 
um estoque otimizado de bases, que proporcionam a produção 
de todas as cores utilizadas no segmento automotivo. Hoje, com 
o nosso mercado aberto para a importação de carros do mundo 
inteiro, seria impossível a manutenção de estoques de tintas 
prontas, tanto pelos lojistas como pelos fabricantes”. 

Vanessa explica que “o maior percentual de sistemas tinto-

métricos está dentro das lojas, 
porém a sua aquisição por uma 
oficina se torna viável àquelas 
que possuem de médio à gran-
de giro de passagem de carros 
mensalmente, tendo em vista a 
facilidade e rapidez no preparo da 
cor, e o retorno do investimento”.

A Analista de Marketing da 
Skylack destaca que “a aquisi-
ção de um sistema tintométrico 
pelas lojas de tinta é essencial, 
já que ele permite trabalhar com 
um estoque otimizado. Já para 
as oficinas, o ideal é que elas 
tenham um volume mínimo de 
carros pintados mensalmente”.

Vanessa explica que “o inves-
timento para a aquisição do siste-
ma é definido entre o distribuidor 
e a oficina, conforme acordo entre 
ambos. De qualquer maneira, a 
oficina precisa ter um laboratório 
de cores, onde serão instalados a 
máquina mixing, o computador 
que receberá o sistema Skymix e 
uma balança de precisão para a 
formulação das tintas. É importante frisar que, com a colocação de 
cada sistema, a Skylack oferece um treinamento sobre pesagem 
de cores, o que é extremamente importante para a garantia da 
fidelidade da cor produzida. Além disso, a Skylack disponibiliza 
um treinamento que abrange desde a confecção das tintas, o 
modo de ajustá-las e até a aplicação dos produtos. O curso de 
Colorimetria é realizado no Centro de Treinamento da Skylack, 
localizado na fábrica em Salto (SP) e ministrados por profissionais 
especializados em produtos e técnicas de repintura automotiva. A 
duração do curso é de dois dias e as turmas são de, no máximo, 
10 participantes. Neste curso são  abordados aspectos teóricos da 
colorimetria e, na sequência, os alunos passarão à parte prática, 
elaborando uma cor  específica a partir do nosso sistema tintomé-
trico Skymix, pintando uma peça, comparando com a cor padrão 
e como deverá proceder para eventuais ajustes”. Ela também 
afirma que “a instalação da máquina, da balança e do sistema é 
muito rápido, já que a Skylack presta total apoio à loja ou oficina”. 

A Skylack Tintas e Vernizes é uma empresa 100% nacional, 
com tecnologia própria, especializada em repintura automotiva e 
possui o Skymix, sistema tintométrico premiado por dois anos con-
secutivos como Melhor Sistema Tintométrico Nacional no prêmio 
da Artesp. Ele é composto por uma máquina mixing, uma balança 
de alta precisão e um programa a ser instalado no computador da 

loja ou oficina. Este conjunto permite a produção de mais de 9600 
cores, em sistema tinta-tinta, garantindo facilidade e agilidade 
na produção, com extrema fidelidade de cor. O sistema comporta 
quatro linhas de produtos: Skydur Poliéster, Skydur Poliuretano, 
Skylux Esmalte Sintético e Skylac Laca Nitrocelulose, todos eles, 
como informado anteriormente, pelo sistema tinta-tinta.

O Skydur Base Poliéster é um produto monocomponente, 
indicado para pintura parcial ou geral em veículos automotivos 
e peças metálicas em geral. Possui excelente estabilidade, fácil 
aplicação, secagem rápida, alto poder de cobertura e excelente 
fidelidade de cor. O Skydur Base Poliuretano é um produto bicom-
ponente. Possui secagem rápida, alto brilho, boa cobertura e 
ótimo alastramento, utilizado em retoques e repintura em geral, 
reproduzindo enorme variedade de cores originais de fábrica. O 
Skylux Esmalte Sintético é indicado para pintura parcial ou 
geral em veículos automotivos e peças metálicas em geral. 
Possui secagem rápida e alto brilho. Utilizado em retoques e 
repintura em geral, reproduzindo enorme variedade de cores 
originais de fábrica. Já o Skylac Laca Nitrocelulose é indicado 
para pintura parcial ou geral em veículos automotivos e peças 
metálicas em geral. Possui fácil aplicação, excelente secagem 
e fácil polimento, utilizado em retoques e repintura em geral.

Vanessa destaca que “o portfólio de produto da Skylack, so-

http://www.sherwin-auto.com.br
http://www.gbeditora.com.br
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mados ao seu sistema tintométrico Skymix, e uma equipe técnica 
altamente capacitada, permite aos nossos clientes e usuários 
um trabalho rápido e de excelente qualidade, características que 
estão garantindo a crescente participação da Skylack no mercado 
brasileiro de repintura automotiva”.  

Márcio Alencar, Coordenador do Laboratório de Repintura da 
Tintas Brazilian, afirma que “o sistema Colormix, além de oferecer 
um ótimo custo/beneficio para o cliente, evita sobras e desperdí-
cios. As máquinas contribuem com atitudes mais responsáveis, 
pois se pode adquirir apenas a quantidade necessária e na cor 
desejada. Não existe a necessidade de adquirir mais tinta do que 
o necessário, pois o cliente tem a opção de comprar em quanti-
dades bem menores do que é oferecido convencionalmente (900 
ml). Ao mesmo tempo, permite a preparação de tintas das mais 
diversas cores dentro da própria revenda ou oficina. As máquinas 
de mistura (Mix Machine) fazem com que toda a cadeia trabalhe 
com menos estoque. Com tudo isso não é preciso ter um enorme 
volume de tintas prontas nas prateleiras para atender aos clientes. 
Estas vantagens ficam evidentes em termos de investimentos, 
redução do volume de tintas e espaço. Portanto, o que se destaca 
é a maior oferta de cores, desenvolvendo-as na própria loja, de 
acordo com a variante da carroceria do veículo”.

Alencar destaca que “o sistema tintométrico da Brazilian pode 
ser adaptado a diversos tipos de estabelecimentos, desde o cliente 
de grande porte, que tem um giro muito alto de cores pesadas 
na máquina, até um menor que tenha um nicho de mercado 
específico, e necessita apenas de uma linha de produto. Dentro 

desta possibilidade podemos oferecer 
ao cliente uma linha mais específica, 
desde que tenha o volume mínimo 
necessário de cores a serem pesadas”.

Alencar explica que “o estabele-
cimento tem que avaliar em primeiro 
lugar, se o sistema tintométrico ofe-
recido atende as exigências e neces-
sidades de seus clientes e parceiros. 
A Tintas Brazilian oferece uma linha 
completa de tintas Base Poliéster, 
Poliuretano Alto e Médio Sólidos, Es-
malte Sintético e Laca Nitrocelulose. 
Dentro deste mesmo sistema existem 
cores desenvolvidas para caminhões, 
ônibus, motocicletas e veículos pesa-
dos. São mais de oito mil cores de veí-
culos nacionais e importados. O nosso 
sistema tintométrico também pode ser 
instalado em oficinas, porém a equipe 
técnica da Tintas Brazilian faz uma 
visita ao local para avaliar se é viável 
sua instalação. Aconselhamos que a 
oficina tenha um giro de pelo menos 
20 carros semanais. O custo/beneficio 
também é um fator a ser avaliado, 
onde se obtêm a tinta muito mais rá-
pido, podendo ser pesada e avaliada 
no cliente final onde a agilidade é o 
diferencial”.

O Coordenador do Laboratório de Repintura da Tintas Brazilian 
explica que “a estrutura necessária para obter o sistema tinto-
métrico, além dos equipamentos fornecidos pela empresa, como 
máquina de mistura das bases (mix machine), os tampadores 
(dosadores) e a balança, precisa ter um espaço para um pequeno 
laboratório. Este espaço tem que alocar um computador para visu-
alização das fórmulas, cabine de pintura (pequena), compressor e 
uma pistola de pintura para fazer as aplicações das cores”. 

Em relação ao investimento, Alencar destaca que “o retorno 
é relativamente rápido, uma vez que a Tintas Brazilian avalia 
a viabilidade junto com o cliente. Em média, em cerca de seis 
meses o cliente já começa a perceber o retorno, porém, conforme 
a demanda, este período pode levar até um ano, mas através da 
avaliação o cliente é alertado sobre a viabilidade do negócio”.

A Tintas Brazilian oferece aos seus clientes uma equipe técni-
ca treinada e capacitada para instalação e treinamento dos seus 
clientes e usuários do sistema tintométrico Colormix. “A instalação 
é feita em média de duas horas, para montagem da máquina e 
instalação do programa, a partir disto já se pode realizar a pesa-
gem obtendo a tinta final para uso”, explica Alencar.

“Preocupada em atender a necessidade de seus clientes, em 
2008 a Tintas Brazilian ingressou no segmento de sistema tinto-
métrico. Após dois anos de muita pesquisa, com a finalidade de 
definir a melhor combinação de pigmentos para atender o mercado 
de repintura automotiva de veiculos nacionais e importados, a 
Tintas Brazilian colocou a disposição de seus clientes seu sis-
tema tintométrico. Nosso sistema foi desenvolvido baseado em 

pesquisa de mercado que permite ao usuário encontrar a cor do 
veículo com muito mais velocidade e segurança. Entendemos que 
dada a característica do mercado de repintura e suas inúmeras 
cores, nosso sistema foi desenvolvido em plataforma Windows, 
sendo, portanto, mais amigável. O mercado tem se atualizado e 
se mostrado receptivo ao nosso sistema, buscando novidades e 
sempre o melhor custo/beneficio. O sistema Colormix vem tendo 
uma demanda ainda maior nos últimos anos, sua aceitação é 
ótima. Hoje nosso sistema possibilita fazer mais de 8000 cores de 
veículos nacionais e importados. O Software é de fácil manuseio 
e entendimento, realizando pesquisa de cores por montadora, ano 
de produção e código universal, facilitando e agilizando a rotina 
do usuário. A atualização do software é realizada online, o que 
agiliza a necessidade do cliente. Nossos padrões de cores estão 
sempre passando por uma avaliação, com o intuito de localizar 
novas anuências”, explica Alencar.

Sandro de Oliveira, Chefe de Marketing da WEG Tintas, explica 
que o sistema tintométrico “é indicado para revendas automotivas 
de todos os portes, porém, nas oficinas, é viável para aquelas que 
têm de médio a grande giro de passagens de veículos, onde o 
objetivo é a redução dos estoques, oferecendo fidelidade e dispo-
nibilidade da cor no momento que o cliente deseja”. 

Oliveira explica que “o estabelecimento deve avaliar a neces-
sidade do mercado em sua região. Verificar o sistema oferecido 
pelos diversos fabricantes, a qualidade das bases, a assistência 
técnica e a necessidade de se ter uma pessoa especializada para 
a elaboração. O sistema tintométrico é, sim, uma boa escolha na 
redução dos estoques e para ofertar produtos na necessidade do 
cliente”.

Sobre a estrutura do local, o Chefe de Marketing da WEG 
explica que “faz-se necessário um espaço de 3 x 3 metros para 
alocação da máquina tintométrica, uma bancada com uma ba-
lança de precisão, rede de energia, um computador com acesso 
à internet para a verificação das fórmulas, além de um espaço 
para guardar as bases a serem utilizadas”.

Oliveira destaca que o “sistema tintométrico da WEG W-MIX 
Color apresenta excelente relação custo/benefício e o lojista tem 
retorno de investimento garantido. Dependendo da movimentação 
do balcão, o Payback pode verificado em seis meses. O suporte 
técnico-comercial da WEG gera confiança ao cliente e a satisfação 

de ter um sistema tintométrico de qualidade notória”.  
O Chefe de Marketing da WEG Tintas explica que “a instalação 

do sistema tintométrico é feita através de um cadastro no site da 
WEG (https://wmix.weg.net/login.aspx). Com informações de 
CNPJ, Razão Social, telefone e e-mail, será autorizado o acesso 
às formulas do nosso sistema. Temos duas versões do programa, 
uma online e outra offline, porém para utilizar a versão offline 
precisa necessariamente ter a online. Para auxiliar o cliente, te-
mos o telefone 0800 771 1980, onde ele poderá ligar para receber 
o atendimento com acesso remoto e concluir a instalação. Além 
disso, o cliente conta com nosso apoio técnico na montagem da 
máquina e no suporte ao colorista, entre outros”.

A WEG Tintas possui o sistema tintométrico automotivo W-
MIX Color, desenvolvido para facilitar e simplificar a preparação 
das cores, aumentar a produtividade, a fidelidade e a cobertura, 
o que torna o sistema mais sustentável. “Ele permite a prepara-
ção de tintas das mais diversas cores em poucos minutos, além 
de possibilitar que a revenda trabalhe com um menor estoque, 
também elimina riscos que comprometam a qualidade e vida 
média de cada produto. O Sistema W-MIX Color comporta cinco 
tecnologias: W-MIX Poliéster, W-MIX PU SD, W-MIX Laca SL, W-
MIX Sintético SS e W-MIX PU SDP. Destacamos como algumas 
vantagens do nosso sistema tintométrico: calcular o valor final do 
produto a ser passado ao cliente; baixar dados constantemente 
atualizados com milhares de tonalidades de cores dos principais 
fabricantes do segmento automotivo; gravar combinações per-
sonalizadas de cores de acordo com seus clientes; fidelidade das 
cores originais; e facilidade no uso do programa, que pode ser 
usado mesmo offline”.

Como vimos, são diversas opções de sistemas tintométricos 
para oficinas e lojas. Desde as tecnologias mais tradicionais até 
as mais modernas, existem opções para todo tipo de negócio. 
Antes de optar por um sistema tintométrico entre em contato 
com as empresas e verifique as opções disponibilizadas, o suporte 
técnico e qual a melhor escolha para seu tipo de negócio. Além 
disso, lembre-se de sempre manter os profissionais qualificados 
para que possam usufruir ao máximo a tecnologia fornecida pelas 
empresas. Para mais informações sobre nossos entrevistados, 
bem como suas soluções para o segmento automotivo, acesse 
seus respectivos sites.

https://wmix.weg.net/login.aspx
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A Axalta, líder global no fornecimento de revestimentos 
líquidos e em pó, marcou presença de destaque no Salão Inter-
nacional do Automóvel de São Paulo, em novembro 2018. Várias 
montadoras apresentaram modelos pintados com cores exclusi-
vas, desenvolvidas especialmente pela Axalta para este, que é o 
maior evento do setor da América Latina.

A Hyundai apresentou o seu Creta Diamond em uma cor azul 
Deep Dive da linha Standox, desenvolvida em parceria com a 
equipe de Planejamento de Produtos da fabricante coreana. A 
italiana Fiat revelou o seu Argo Sting, todo pintado em amarelo 
e em destaque no stand da marca. Já a alemã Volkswagen expôs 
seu mais novo lançamento mundial, o T-Cross, em marrom.

Outra empresa do segmento e parceira da Axalta é a Mangels, 
fabricante de rodas com 90 anos de mercado, que nesta edição do 
evento lançou diversos modelos, dentre eles o modelo Smoothie, 
roda desenvolvida em estilo “retrô” que conta com um toque 
especial do revestimento vermelho da Axalta.

“Tivemos o imenso prazer de participar deste Salão do Au-
tomóvel por meio de nossos parceiros. As equipes de design da 
Axalta trabalharam intensamente, em conjunto com as monta-
doras, para desenvolver as cores ideais, alinhadas ao estilo e ao 
conceito de cada um dos novos modelos. Como resultado temos 
carros incríveis e com cores que destacam as suas características”, 
disse Mateus Aquino, Presidente da Axalta Brasil.

Axalta teve cores de destaque 
em várias montadoras no 
Salão do Automóvel 2018

Além dessas marcas, a Ford 
apresentou o conceito Ka Urban 
Warrior vermelho, exclusivo para 
o Salão. A Mitsubishi também 
expôs a sua pick-up de com-
petição L200, que participa do 
Mitsubishi Experience 4x4, e que 
conta com a Axalta como uma 
das patrocinadoras da categoria.

Além do Salão do Automóvel, 
em novembro, a empresa teve 
uma edição especial do “Portas 
Abertas”, ocasiões durante o 
ano onde abre suas portas para 
que os familiares de seus fun-
cionários conheçam  a empresa 
e passem um dia diferente com 
uma programação repleta de 
atividades. No mês de novembro, 
como parte das ações do movi-
mento denominado Novembro 
Azul, foi a vez de receber os pais 
dos funcionários.

Visitaram a Axalta 25 pais, com idades entre 50 e 78 anos, que 
tiveram a oportunidade de conhecer a fábrica, o centro de treina-
mento para cliente, conversar com o Presidente da empresa e, o 
mais importante, participar de uma palestra sobre a prevenção 
do câncer de próstata. Ao abordar orientações sobre causas, diag-
nóstico da doença, tratamento e prevenção, a palestra propagou 
a mensagem do Novembro Azul e chamou atenção para a saúde 
do homem. O “Portas Abertas” de novembro teve ainda como 
diferencial a possibilidade de cada um dos pais, participantes 
da atividade, pintarem a miniatura de um carro e, deste modo, 
conhecerem a variedade de cores da Axalta em uma experiência 
de vivência de um pintor automotivo.

Axalta é uma empresa líder global focada exclusivamente 
em revestimentos e em fornecer soluções inovadoras de pintura, 
coloridas, belas e sustentáveis aos clientes. Voltados para veículos 
leves no negócio de OEM, veículos comerciais e aplicações de re-
pintura, motores elétricos, edifícios e tubulações, os revestimentos 
são projetados para evitar a corrosão,aumentar a produtividade 
e permitir que os materiais revestidos durem mais tempo. Com 
mais de 150 anos de experiência na indústria de revestimentos, 
os mais de 13 mil colaboradores da Axalta continuam buscando 
diariamente a melhor maneira de servir os mais de 100 mil clien-
tes em130 países, sistemas de aplicação e tecnologias. Para mais 
informações acesse www.axalta.com.br

e-mail: eurotintas@yahoo.com.br

distribuidor:

3975.6323tel.: (11)
Av. General Edgar Faccó, 1408

CEP 02924-000 - Freguesia do Ó - SP.
infitintas@terra.com.br - www.infinitastintas.com.br
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Aqui
Tem !
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Tel.: (95)
3626.6167

Av. Glaycon de Paiva, 1481 - São Vicente - Boa Vista/RR
www.2bautotintas.com.br  -  vendas1@2bautotintas.com.br

Tudo em Tintas Imobiliárias e Automotivas
Máquinas e
Equipamentos

tintajai@brturbo.com.br

Rua Alfredo Eicke, 114 - Barra do Rio - Itajaí/SC
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Valor para um ano de assinatura (11 edições) R$ 80,00 (Oitenta Reais)
Ligar para (11) 3791.5044 p/pagamento em banco ou enviar

cheque nominal à GB Publicações e Edições Técnicas Ltda - Depto. Assinatura
Rua Montes Claros, 101 - Freguesia do Ó - CEP 02802-030 - São Paulo - SP.

Ipiranga: (11) 2914.0699
vendas@galpaotintas.com.br

Estrada da Lágrimas, 2026

Desenvolvimento de

Cores Especiais

AUTOMOTIVAS
INDUSTRIAIS
IMOBILIÁRIAS

FROTAS

http://www.automecfeira.com.br/
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http://www.roberlo.com

