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TÍTULO: Projeto Tinta à Base d’Água SulAmérica 

Repintura automotiva em oficinas referenciadas 

 

INTRODUÇÃO 

ORIGEM DO PROJETO 

O projeto “Tinta à Base d’Água SulAmérica” surgiu em 2008 quando uma equipe da 

área de automóveis se deparou com informações sobre a utilização, na Europa, de 

uma linha de tintas de repintura automotiva que utilizava água em sua composição 

em substituição aos solventes, normalmente utilizados na fabricação de tinta de 

repintura automotiva. 

Os solventes são elementos químicos responsáveis pelo odor forte e marcante, 

característico das tintas em geral. Os VOCs (volatile organic compounds, em inglês, 

ou COVs compostos orgânicos voláteis, em português) são elementos químicos 

poluidores da atmosfera sendo também reconhecidos por seu potencial alergênico e 

cancerígeno, afetando diretamente a saúde das populações expostas a seus 

elementos.  Além disso, contribuem para o efeito estufa, principal responsável pelos 

eventos climáticos extremos, impactando tanto os negócios da companhia como dos 

parceiros e a vida dos segurados e da sociedade em geral. 

A tinta à base d’água foi desenvolvida nos anos 90 e utiliza 90% menos solvente em 

sua composição do que as tintas comuns, diminuindo a emissão de COVs na 

atmosfera e tornando-se uma das tecnologias mais avançadas do mercado 

mundial.1  

                                                           
1
 Informações cedidas pelo parceiro fabricante das tintas, BASF. 
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Figura 1: Diferenças entre tinta à base de solvente e tinta à base d’água. 

 
Em toda a Comunidade Europeia, uma legislação específica, criada em 1999, 

obrigou a indústria de tintas a desenvolver novos produtos com baixo teor de COVs, 

a fim de fornecer à indústria automobilística e de reparação automotiva, uma opção 

para migrar seus processos de pintura à base de solventes para a tecnologia de tinta 

à base d’água. Desde novembro de 2006, não se utilizam mais tintas à base de 

solvente em toda Europa.2 Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia aprovou uma 

legislação específica limitando a quantidade máxima de emissões de COVs em 

tintas e vernizes, estabelecendo o prazo até julho de 2010 para a adequação da 

indústria de pintura automotiva.3   

 
Figura 2: Dados sobre regulamentação internacional da utilização de tintas na repintura automotiva. 

                                                           
2
 A European Union Directive 2004/42/CE (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0087:EN:PDF) 

3
 US EPA (United States Environmental Protection Agency)  Code of Federal Regulations 

(CFR) (http://www.epa.gov/lawsregs/regulations/) e http://www.ec.gc.ca/indicateurs-

indicators/default.asp?lang=en&n=64B9E95D-1  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0087:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0087:EN:PDF
http://www.epa.gov/lawsregs/regulations/
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=en&n=64B9E95D-1
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=en&n=64B9E95D-1
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Já no Brasil, a utilização de tintas à base d’água ainda é incipiente e algumas 

regulamentações foram aprovadas nos últimos 20 anos. Em 2010, o prefeito da 

cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, sancionou a lei municipal nº 15.121 que 

obriga as empresas que industrializam tintas, vernizes e solventes, de uso domiciliar 

ou industrial, a aceitarem os recipientes com as sobras desses materiais, para 

reciclagem ou reaproveitamento. A lei também rege que as empresas devem dar 

destinação final adequada, tendo como prioridade a preservação do meio ambiente, 

proibindo o descarte como lixo comum dos recipientes com sobras desses 

produtos.4 

A Lei nº 4.735, de 2006, baseada no projeto de lei 633 de 1999, de autoria do então 

Deputado Carlos Minc e sancionada pelo governo de Rosinha Garotinho, estabelece 

medidas para evitar a intoxicação dos trabalhadores por substâncias químicas 

presentes em tintas e anticorrosivos, além de condicionar o uso de revestimento e 

pinturas anticorrosivas à comprovação de atoxidade à saúde do trabalhador e ao 

meio ambiente.5  

Em fevereiro de 2008, entrou em vigor a lei federal nº 11.762 que restringe o uso de 

chumbo em tintas imobiliárias para menos de 0,06% do peso do produto. Os 

fabricantes tiveram seis meses para se adaptar à norma e, hoje, nenhuma grande 

marca leva o metal em suas fórmulas. O próximo alvo, seguindo a tendência 

mundial, devem ser os COVs, substâncias tóxicas presentes, principalmente, em 

tintas à base de solvente.6  

A partir dessa extensa pesquisa e levantamento das tendências mundiais e 

nacionais, a equipe entrevistou e classificou os quatro maiores fabricantes de tintas 

e vernizes globais BASF, PPG, Du Pont e Akzo Nobel, identificando que o mais 

                                                           
4
 Retirado do site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

(http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=20571) 

5
 Retirado do site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 

(http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/121c0261324ab86b832571

450068102f?OpenDocument) 

6
 Texto reproduzido pela Revista Química e Derivados, edição 480, dezembro de 2008 

(http://www.quimica.com.br/revista/qd480/tintas_solventes_01.html) 

http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=20571
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/121c0261324ab86b832571450068102f?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/121c0261324ab86b832571450068102f?OpenDocument
http://www.quimica.com.br/revista/qd480/tintas_solventes_01.html
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preparado para implantar o projeto na época e que atendia todas as expectativas da 

SulAmérica era a BASF. 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Diante desse cenário e sabendo que a repintura automotiva é uma das principais 

etapas da reparação de um veículo, a equipe trouxe essa discussão para a 

SulAmérica. Visto que a seguradora tem uma atuação expressiva no mercado de 

seguros de automóveis e tem como estratégia, desde 2005, melhorar a qualidade de 

reparos automotivos, a iniciativa foi adotada pela companhia em 2009.  

A BASF foi o fabricante identificado como tendo as melhores condições na época 

para atender a demanda da SulAmérica. Dessa parceria surgiu o projeto “Repintura 

Automotiva à Base d’Água”, mais conhecido como projeto “Tinta à Base d’Água 

SulAmérica”. Alinhado a estratégia da companhia de expandir os Centros 

Automotivos de Super Atendimento (C.A.S.A.s) incorporando os serviços pioneiros e 

inovadores no reparo de veículos de segurados, decidiu-se que o projeto iniciaria 

com as oficinas referenciadas que atendem estes Centros. 

Após analisar os impactos e benefícios econômicos, sociais e ambientais do projeto, 

a SulAmérica decidiu incluir a tecnologia de repintura automotiva no rol de serviços 

de reparação de veículos, entendendo a importância da preservação da saúde e do 

meio ambiente, associada a maior agilidade e rentabilidade nos negócios.  

 

OBJETIVO DO PROJETO 

O objetivo principal do projeto é incentivar as oficinas parceiras da SulAmérica 

(1.103 oficinas credenciadas no Brasil) a migrar da atual tecnologia de pintura com 

tintas à base de solvente para uma tecnologia ecologicamente mais eficiente 

conhecida como tinta à base d’água.   

Além disso, o projeto buscou aliar a melhoria nos processos das oficinas 

referenciadas para gerar a redução dos prazos de reparação e das despesas 

derivadas deste processo. Essa nova tecnologia trouxe também ganhos 

socioambientais para os parceiros e segurados, além dos habitantes do entorno 

destas oficinas. 
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DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

A PARCERIA COM AS OFICINAS REFERENCIADAS 

Para auxiliar nesta primeira fase do projeto, a SulAmérica e a BASF iniciaram uma 

busca dos melhores parceiros para implantação da nova tecnologia. As oficinas 

foram convidadas a participar de uma demonstração do produto na planta do 

fabricante, onde conheceram o conceito do projeto e os benefícios gerados para as 

oficinas participantes. 

As oficinas convidadas a integrar o projeto foram orientadas e treinadas por técnicos 

do fabricante durante o processo de migração para utilização da nova tecnologia. 

Além do treinamento de pessoal, os técnicos auxiliam na melhor adequação da 

infraestrutura e logística do processo de repintura. Esses técnicos permaneceram 

atuando dentro das oficinas o tempo necessário para se atingir a produtividade ideal 

e garantir o retorno financeiro das oficinas participantes do projeto.  

 
Tabela 1: Lista das oficinas participantes do projeto até junho de 2012 (fonte: BASF). 
 

Normalmente as adequações são poucas e estão, em sua maioria, relacionadas à 

troca ou a uma boa manutenção da cabine de pintura e na implementação de 

equipamentos adequados (de maior eficiência de cobertura e menor desperdício de 

material), além do treinamento de preparadores de superfície, pintores e coloristas. 
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A parceria entre a SulAmérica, as oficinas e a fabricante garante os seguintes itens:  

 Avaliação da estrutura física e operacional das oficinas com 

recomendações de alterações necessárias para melhoria dos processos e, 

consequente, no aumento da produtividade. Uma vez no projeto, as 

oficinas se comprometem a implantar tais recomendações para garantir os 

melhores resultados. Algumas oficinas contaram, inclusive, com o apoio 

do fabricante para reformas dos espaços. 

 
Foto 1: Antes e depois da consultoria de adequação da oficina Amarauto em Porto Alegre, primeira 

oficina a aderir ao projeto (2009). 

 Consultoria para indicar as melhorias necessárias para o incremento da 

produtividade, tais como melhor utilização dos insumos no processo de 

repintura com o objetivo de evitar desperdícios e nas questões financeiras, 

para demonstração do custo em relação à produtividade, entre outros 

tópicos demandados pelas oficinas parceiras durante o processo de 

implantação. 

 Investimentos em equipamentos cedidos em comodato pelo fabricante que 

incluem: três pistolas e equipamentos adjacentes (engate e mangueira) 

para pintura, filtros de ar para cabine de pintura, balança de precisão para 

medição dos insumos, máquina tintométrica e kit completo de bases de 

tintas e resinas, tudo com valor aproximado de R$ 50.000,00 sem geração 

de custos adicionais para as oficinas parceiras. 
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Foto 2: Funcionário de oficina parceira utilizando equipamentos apropriados e cedidos pela BASF para 

repintura automotiva (2010). 

 Treinamento constante para os funcionários das oficinas integrantes ao 

projeto no processo de colometria e pintura automotiva. 

       
Fotos 2 e 3: Treinamento dos funcionários das oficinas participantes do projeto. 

 

A BASF investiu dois anos no desenvolvimento de um banco de cores que abrange 

todas as cores utilizadas na fabricação de veículos dos últimos dez anos. Com isso, 

a parceria garante às oficinas uma assessoria imediata em casos de eventuais 

dificuldades na identificação de fórmulas para as cores mais antigas. Também foi 

criada uma central de atendimento para que os parceiros pudessem tirar dúvidas, 

fazer agendamento de visitas com o fabricante e passar suas reclamações sobre o 

andamento do projeto para melhoria constante. 
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Foto 4: Equipamento de colometria cedido para oficinas parceiras. 

 

BENEFÍCIOS E RESULTADOS OBTIDOS 

No início do projeto, em março de 2009, tínhamos 32 oficinas credenciadas. Essas 

oficinas repintaram mais de 26,4 mil veículos, o que representa uma redução de 

mais de 31 toneladas de COV.7 Atualmente, o projeto conta com 18 oficinas ativas 

utilizando a repintura automotiva à base d’água. Desde o início do projeto, mais de 

600 pintores de oficinas referenciadas participaram de treinamentos práticos e 

palestras sobre a tecnologia e o projeto. Além disso, outros profissionais, como 

técnicos, distribuidores e colaboradores da SulAmérica, também puderam participar. 

Em 2011, a SulAmérica passou a permitir que as oficinas utilizassem tintas de outros 

fabricantes, uma vez que a maioria deles conseguiu avançar na implantação dessa 

tecnologia e passou a oferecer o produto como um diferencial. 

O projeto tem dois principais benefícios: o ganho de produtividade e a redução dos 

impactos socioambientais no processo de reparação de veículos. 

GANHO DE PRODUTIVIDADE 

A produtividade é um dos fatores chave da migração da tecnologia de tintas à base 

de solvente para tinta à base d’água, uma vez que essa mudança de tecnologia 

acelera o processo de entrega dos veículos e as mudanças exigidas melhoram a 

eficiência do processo, reduzindo também o desperdício de material. Alguns dos 

benefícios alcançados são: 

                                                           
7
 Informação auditada por Auditoria Externa e publicada no Relatório Anual SulAmérica 2011. 
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 Maior agilidade no processo de repintura: a tinta à base d’água possui 

uma maior quantidade de pigmentos em sua composição e, por isso, há 

um aumento no poder de cobertura da pintura de aproximadamente 40% 

por metro quadrado ², se comparado a outras linhas de tintas à base 

solvente. Menos demãos de tinta e de material empregado agilizam a 

aplicação do produto, reduzindo o tempo de permanência do veículo na 

oficina e, consequentemente, geram maior produtividade no mesmo 

período de tempo.  

 Redução de custos com materiais: O trabalho de limpeza dos materiais 

empregados no processo de pintura também é facilitado, uma vez que as 

pistolas, recipientes e demais materiais são limpos apenas com água. 

Eliminando a utilização de solventes e removedores, a oficina economiza 

com materiais. Ainda em relação a custos, a nova tecnologia pode ser até 

30% mais cara que a linha tradicional à base de solvente, dependendo da 

cor. Porém, essa diferença é minimizada e, muitas vezes, eliminada em 

função do maior poder de cobertura e ganho de produtividade adquiridos 

no processo de conversão. 

 Melhora na qualidade da entrega: Os produtos utilizados são 

homologados e aprovados pelas maiores montadoras mundiais, similar à 

pintura original de fábrica. Com isso, as reparações realizadas com a tinta 

à base d’água concede aos proprietários dos veículos uma garantia 

estendida por um período de dez anos, contra cinco anos da repintura com 

tintas à base de solvente. 

 Melhoria da eficiência das oficinas: A readequação física das áreas e 

postos de trabalho, decorrentes da avaliação da estrutura física, gera 

maior eficiência do processo de repintura ao disponibilizar os 

equipamentos adequados no local devido, facilitando os fluxos do 

processo. 
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 Treinamento do pessoal envolvido: Todos os profissionais envolvidos 

no projeto tiveram a oportunidade de participar de jornadas de treinamento 

e cursos específicos para conhecer o produto, aprender como reduzir 

desperdício e utilizar a tecnologia da forma mais eficiente possível. 

REDUÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Os impactos socioambientais da emissão de COVs atingem não somente o meio 

ambiente, mas também as pessoas envolvidas no processo de repintura. A 

utilização de tintas à base d’água traz benefícios para a qualidade de vida das 

pessoas e reduz os impactos ambientais que os resíduos podem gerar na 

contaminação do solo e da água (lençol freático). Podem-se listar alguns benefícios: 

 Saúde e segurança do trabalho: A baixa emissão de poluentes na 

atmosfera contribui de forma decisiva para uma maior segurança no 

ambiente de trabalho, trazendo benefícios imediatos para a saúde dos 

profissionais que atuam dentro de uma oficina, reduzindo risco de 

doenças, absenteísmo e processos trabalhistas. Com efeito, evita que os 

profissionais da oficina e, principalmente, o pintor, tenham contato com o 

produto tóxico, melhorando sua saúde e qualidade de vida. 

 Qualidade de vida do entorno: As comunidades estabelecidas ao redor 

das oficinas também são beneficiadas, já que é comum receber 

reclamações de vizinhos incomodados com o cheiro dos solventes 

contidos nas tintas e removedores aplicados na limpeza dos equipamentos 

utilizados no processo de repintura dos veículos. 

 Gestão de resíduos: Outro ponto muito importante é que os resíduos das 

tintas utilizadas nas repinturas dos veículos não são descartados. Toda 

sobra do material (tinta) é colocada em um recipiente onde é adicionado 

um pó coagulante para o decantamento (ação de purificar o líquido - vide 

foto 5 abaixo) que separa o líquido do sólido. Consequentemente, a água 

pode ser reaproveitada para limpeza de produtos ou ambientes e a parte 

sólida deve ser enviada para a própria fabricante ou empresas de coleta 

para o reaproveitamento. 
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      Foto 5: Processo de decantação da tinta (fonte: BASF). 
 

  

 Redução nas emissões de COV: As tintas à base d’água reduzem em 

até 90% a participação de solventes em sua composição, diminuindo 

assim a emissão de COVs no ambiente das oficinas e, consequentemente, 

na atmosfera. Para entender a redução do nível de poluição que o 

processo de repintura automotiva à base d’água gera em relação às tintas 

à base de solvente, o fabricante elaborou uma metodologia para medir o 

volume de COV emitido nesse processo. Se considerar uma média de 

reparação de quatro peças por veículo, pode-se verificar, na tabela abaixo, 

que há uma redução de mais de 30% nas emissões de COV por veículo 

reparado.  

 
Tabela 2: Comparação de emissões de COV entre tinta à base de solvente e tinta à base d’água 
(fonte: BASF). 
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CONCLUSÃO  

Hoje, os clientes estão cada vez mais informados e conscientes da importância de 

seu papel como precursor da inclusão de produtos menos agressivos ao meio 

ambiente. A disseminação deste conceito junto a sociedade, seja por meio da 

comunicação direta com os clientes segurados ou da mídia com o público em geral, 

ressalta os benefícios da utilização de uma tecnologia menos poluente, o 

posicionamento da SulAmérica com a preservação do meio ambiente e a melhora da 

qualidade de vida das pessoas. 

Essa exposição positiva do projeto provoca ainda melhoria no mercado de reparo 

automotivo e de seguros, uma vez que a concorrência entre as companhias estimula 

a criação de novos serviços e produtos, o que reforça também a disseminação dos 

conceitos de sustentabilidade.  

O impacto na mudança comportamental dos reparadores de veículos foi muito 

positivo. Atualmente, todos entendem que o mercado e o mundo estão passando por 

um momento de transformação e que somente aqueles que puderem oferecer um 

serviço de qualidade em tempo apropriado estarão preparados para atender a essas 

novas demandas. 

Um dos resultados dessa transformação foi que, com a entrada dessa nova 

tecnologia no mercado de repintura automotiva e sua consequente valorização e 

exposição, vários fabricantes iniciaram a implantação de tintas à base d’água. Com 

isso, o mercado passou a ter acesso à mesma tecnologia já imposta por 

regulamentações em outros países de forma voluntária.   

A necessidade de ser sustentável não pode ser apenas um discurso da empresa. É 

preciso que seus funcionários e públicos de interesse sejam sensibilizados para 

entender os benefícios e a relevância destes conceitos e que seja um estimulo para 

a provocação de mudanças socioambientais.  O projeto “Tinta à Base d’Água 

SulAmérica” conseguiu atingir esse objetivo com o engajamento de parceiros de 

negócios e a aprovação de nossos clientes. 
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LISTA DE ANEXOS 

ANEXO I – Vídeo de divulgação do Projeto “Tinta à Base d’Água SulAmérica” 

Descrição: vídeo elaborado para divulgação do projeto durante a fase inicial em 

2009/2010 também veiculado no Relatório Anual da Companhia de 2010. 

Nome do arquivo: AnexoI_Vídeo divulgação tinta a base dagua_2009_SulAmérica  

Link:  http://www.youtube.com/watch?v=HSk_Sz3S5B4&feature=youtu.be 

 

ANEXO II – Vídeo demonstrativo do processo de repintura com tinta à base d’água 

Descrição: vídeo fornecido pelo fabricante e disponibilizado nos C.A.S.A.s e oficinas 

participantes do projeto para apresentação do processo de repintura aos clientes. 

Nome do arquivo: Anexo II_Vídeo Tinta a base dagua_orientações 

oficinas_SulAmérica.  

Link:  http://youtu.be/lB0CASE2dpM 

 

ANEXO III – Spot para rádio “Tinta Verde” 

Descrição: spot veiculado nas rádios parceiras para divulgação do projeto junto aos 

segurados e potenciais clientes. 

Nome do arquivo: Anexo III_Sualmerica_Spot_TintaVerde 

Link: http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/sualmerica_spot_tintaverde.mp3 

 

ANEXO IV – Spot para rádio lançamento Projeto “Tinta à Base d’Água SulAmérica” 

Descirção: spot veiculado nas rádios parceiras da SulAmérica para divulgar o 

lançamento do projeto e disseminar a questão de preservação do meio ambiente. 

Nome do Arquivo: Anexo IV_SulAmérica_Spot_Lançamento tinta a base dagua 

Link: 

http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/sulamerica_spot_lanc_tinta_a_base_dagua.mp3 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HSk_Sz3S5B4&feature=youtu.be
http://youtu.be/lB0CASE2dpM
http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/sualmerica_spot_tintaverde.mp3
http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/sulamerica_spot_lanc_tinta_a_base_dagua.mp3
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ANEXO V – Apresentação do Projeto “Tinta à Base d’Água SulAmérica”  

Descrição: apresentação com fotos de antes e depois das oficinas participantes, 

inaugurações, reportagens e peças publicitárias. 

Nome do arquivo: Anexo IV_Case Tinta a base de agua_SulAmérica 


