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na melhor qualidade e 
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Acompanhando o momento de 

transformações e inovações da 

empresa, a Tintas Eucatex apresenta 

mais uma grande novidade: a Revista 

Pintando Notícias. O lançamento 

representa mais um importante canal 

de comunicação da nossa marca, 

fortalecendo ainda mais a parceria 

que temos com você. A cada nova 

edição, a publicação irá trazer as 

novidades do mundo da Tintas 

Eucatex com um visual bem atrativo. 

Nessa primeira edição apresentamos 

as novas embalagens da linha, a cor 

do ano 2019 - um projeto que traz as 

tendências de cores para o próximo 

ano - e algumas ações realizadas 

recentemente.

Boa leitura!

Flavio Maluf
Presidente do Grupo Eucatex
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Imagina poder transformar totalmente 
um ambiente de forma fácil e funcional. 
Pois é, mudar as cores das paredes pode 
ser uma excelente opção para o cômodo 
ganhar uma aparência diferente e 
completamente original. Com o Eucatex 
Protege Acrílico Premium, essa reforma 
fica muito mais fácil. Ele proporciona 
mais cobertura e maior durabilidade por 
muito mais tempo, possui fórmula lavável 
e sem cheiro, e é ideal para ambientes 
externos e internos.

Editorial

Tintas Eucatex
lança nova revista

Índice

Que tal algumas dicas para 
transformar os ambientes?

SEM TINTAS EUCATEX COM TINTAS EUCATEX

Para acessar,
BASTA LER O QR CODE ACIMA

com seu celular

Confira algumas inspirações
e a matéria completa no 
nosso blog Morar Bem.
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Confira
o nosso catálogo

e encontre a tinta ideal 
para o seu projeto.

PINTANDO NOTÍCIAS - EDIÇÃO 01

Estamos sempre em busca de novos 
ambientes para inspirar os nossos leitores. 
Se você amigo pintor realizou recentemente 
algum projeto usando Tintas Eucatex e 
gostaria de compartilhar a ideia, basta 
seguir o passo a passo abaixo.

01 - Faça o login no Facebook;

02 - Entre no Clube do Pintor (procure o 
grupo “Clube do Pintor – Tintas Eucatex” e 
clique em “solicitar participação”);

03 - Poste a foto do seu projeto com 
a hashtag #QualidadeComTintasEucatex, 
indicando o produto que usou e a cor.

- As fotos mais curtidas vão para uma 
galeria especial na página oficial da Tintas 
Eucatex e ainda podem aparecer aqui na 
revista. Participe!
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Quando o assunto é pintar 
um quarto, a primeira coisa 
que vem à cabeça são tons 
claros, não é mesmo? Mas você 
sabia que também é possível 
utilizar tonalidades escuras e 
alcançar a mesma sensação 
de aconchego? Assim como 
qualquer outra cor, seu uso 
exige bom senso e alguns 
cuidados especiais.

Para balancear a decoração 
e trazer leveza para o 
ambiente, basta brincar com 
outros tons. O branco pode 
aparecer no teto ou nos objetos 
de decoração, como cortinas 
e lençóis. A atmosfera escura 
também pode ser contraposta 
por elementos estampados 
ou com cores vibrantes, que 
acabam injetando mais 

energia no quarto. Para 
ganhar mais profundidade é 
só pintar uma ou duas paredes 
com cores escuras e as demais 
claras. Quanto a iluminação, 
ela deve ser pensada de 
forma a dar mais amplitude 
ao cômodo, sensação que 
também é possível alcançar 
com espelhos. Uma técnica 
certeira, por exemplo, é mesclar 

preto, branco e amarelo. A 

combinação do preto com 

dourado é praticamente um 

clássico no assunto. Já as cores 

metalizadas, como o cobre 

e o alumínio, trazem um ar 

sofisticado. Enquanto que a 

madeira, seja nos móveis ou no 

piso, pode quebrar o preto de 

forma positiva.

www.tintaseucatex.com.br

Quarto com tom escuro: 
sim, é possível

Quer ver o seu projeto
aqui na revista?

Será mesmo?

Pintou bem



Presente nos segmentos de construção civil e indústria moveleira, o Grupo Eucatex 
se mantém como um dos maiores produtores de pisos, divisórias, portas, painéis 
MDP e MDF, chapas de fibras de madeira e tintas e vernizes do Brasil. Com 
mais de dois mil funcionários, exporta para mais de 40 países e possui 
seis modernas fábricas, localizadas em Botucatu e Salto, no interior de 
São Paulo, e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, destinada 
a atender exclusivamente as regiões norte e nordeste do país com 
o portfólio da Tintas Eucatex. A empresa conta ainda com um 
Viveiro de mudas, localizado em Bofete (SP), que abastece 
as suas fazendas para produção de eucalipto bem como 
o mercado, com capacidade para produzir 13 milhões de 
mudas por ano. Aos 67 anos, a Eucatex exibe a maturidade 
de um grupo que soube ajustar as suas linhas de produtos 
e responder às novas exigências do consumidor brasileiro, 
tanto no seu jeito de morar como nas diferentes maneiras 
de pensar o ambiente de trabalho.
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1951
Início da Eucatex

1954
Inauguração da

unidade Chapas (Salto/SP)

1956-1965
Instalação de escritórios

 de representação em várias
capitais brasileiras e na Argentina

1965
Começou a exportar

para a Europa
1989

Encerrou a década exportando
para mais de 50 países

Linha do tempo

Eucatex constrói uma história
de sucesso há mais de seis décadas

1994
Inauguração da unidade

Tintas e Vernizes (Salto/SP)

Presente nos segmentos de construção civil e indústria moveleira, o Grupo Eucatex 
se mantém como um dos maiores produtores de pisos, divisórias, portas, painéis 
MDP e MDF, chapas de fibras de madeira e tintas e vernizes do Brasil. Com 
mais de dois mil funcionários, exporta para mais de 40 países e possui 
seis modernas fábricas, localizadas em Botucatu e Salto, no interior de 
São Paulo, e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, destinada 
a atender exclusivamente as regiões norte e nordeste do país com 
o portfólio da Tintas Eucatex. A empresa conta ainda com um 
Viveiro de mudas, localizado em Bofete (SP), que abastece 
as suas fazendas para produção de eucalipto bem como 

1956-1965
Instalação de escritórios

 de representação em várias
capitais brasileiras e na Argentina

1965
Começou a exportar

para a Europa
1989

há mais de seis décadas

1962-1963
Aquisição de fazendas - início 

das atividades de reflorestamento
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O portfólio da Tintas Eucatex é um dos 
mais completos do mercado e destina-
se a diversos tipos de superfície. Além 
dos produtos em cores prontas, ou seja, 

de cartela, a empresa possui o sistema 
tintométrico E-Colors, com mais de 5 mil 

opções de cores. É fabricante ainda da marca 
Peg & Pinte, que atende ao segmento que busca 

produtos de fácil aplicação, mas não abre mão da 
qualidade e durabilidade. Desde 2013, a marca elege a Cor do 

Ano com base em estudos e pesquisas de tendências. Até o momento já 
foram eleitas: Tangerina (2014), Fúcsia (2015), Hortelã (2016), Arquipélago 
(2017), Eucalipto (2018) e, a mais recente, Especiaria Antiga (2019).

1996
Inauguração da unidade
Painéis e Pisos (Botucatu/SP)

1996
Produtos Eucatex ganham
reconhecimento internacional do FSC®
(Código de Licença FSC-C019524)

2010
A nova linha T-HDF/MDF começa a 
operar em Salto

2015
Inauguração
da unidade Tintas Nordeste 
(Cabo de Santo Agostinho/PE)

2018
Aquisição de linhas de chapas
finas de fibra de madeira
(Botucatu/SP)

Tintas Eucatex

2004
É instalada em Salto a primeira Linha de 
Reciclagem de Madeira para processamento 
de material captado por meio do Programa 
de Reciclagem de Madeira

Ano com base em estudos e pesquisas de tendências. Até o momento já 
foram eleitas: Tangerina (2014), Fúcsia (2015), Hortelã (2016), Arquipélago 
(2017), Eucalipto (2018) e, a mais recente, Especiaria Antiga (2019).

1996
Produtos Eucatex ganham
reconhecimento internacional do FSC®

2010
A nova linha T-HDF/MDF começa a 
operar em Salto

2004
É instalada em Salto a primeira Linha de 
Reciclagem de Madeira para processamento 
de material captado por meio do Programa 
de Reciclagem de Madeira



Tintas Eucatex investe em tecnologia, 
iNOVAÇÃO, reformulação de produtos e novas embalagens

Para aumentar a visibilidade da marca e a produtividade fabril, 
apostando na melhor qualidade e performance de seus produtos, 
a Tintas Eucatex passou por um processo de reestruturação nos 
últimos meses. A empresa investiu em novos equipamentos e nos 
seus laboratórios, automatizou setores, modernizou as embalagens, 
melhorou as fórmulas dos produtos e aumentou seu portfólio. A 
novidade já pode ser vista nos pontos de vendas pelos lojistas, 
balconistas, pintores e consumidores.

O gerente de Trade Marketing da Tintas Eucatex, Argemiro 
Sanches, destaca que há uma estratégia para reposicionar a 
marca no mercado, com um processo que começa pelo chão 
de fábrica, já que a Eucatex traz inovações em seus produtos 
por meio de investimentos no laboratório e em capital intelectual. 
“Estas aquisições visam melhorar a performance e a qualidade 
dos produtos, aprimorando a nossa capacidade de produção”, 
detalha.

NovaS  embalageNs

O conceito das novas embalagens segue um sistema de blocos 
de cores para facilitar a identificação do produto pelo consumidor 
no momento da compra. Assim, cada linha apresenta uma 
cor predominante. Os principais atributos aparecem agora em 
evidência e as informações completas estão no rótulo.

Novos produtos, novas soluções.

Baseados em inovação e tecnologia, os produtos ganharam 
fórmulas mais robustas e o portfólio cresceu com alguns 
lançamentos. Confira algumas novidades a seguir:

RENDIMENTO EXTRA

Tinta acrílica de alto rendimento, sem cheiro, 

com fórmula superconcentrada - de rendimento 

até 30% maior que os produtos convencionais. 

SUPER PISO

Tinta acrílica específica para pintura de pisos 

cimentícios, que agora está duas vezes mais 

resistente que a fórmula anterior. Rende até 

350m² por demão e possui um acabamento 

semiacetinado. Suas cores estão mais vivas e 

bonitas.
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EUCALUX SECA RÁPIDO

Esmalte que alia resistência e secagem extra 
rápida ao toque em apenas 30 minutos. Pinta 

até 75m² por demão e ainda facilita a limpeza, 
devido a sua fórmula siliconada indicada para 

superfícies de madeira e metal. 

PROTEGE ACRÍLICO PREMIUM

Tinta acrílica de alta performance, com 
altíssima cobertura, lavabilidade, ótima 

durabilidade e sem cheiro.

PINTURA IMPERMEÁVEL

Produto hidrorrepelente que sela e dá 
acabamento às superfícies, cobre pequenas 
fissuras e protege as paredes externas das 

batidas de chuva. Sua principal característica 
é formar um filme que não deixa a água 

penetrar.

SPECIAL ACRÍLICO PREMIUM

Tinta acrílica de boa performance que 
vem ocupar um nicho de mercado onde o 
consumidor compra por custo x benefício.

EUCATEX ZERO MOFO

Sanitizante que oferece ação prolongada 
contra mofo e fungos. Sua aplicação 

pode ser feita antes da pintura ou na 
repintura de paredes, em todos os tipos de 

alvenaria, rejuntes e tetos de banheiro.

LINHA INDUSTRIAL

Tinta epóxi de alta performance, bicomponente, 
super aderente e resistente a ataques físicos 
e químicos, para pintura de pisos industriais, 

máquinas e equipamentos.

PINTANDO NOTÍCIAS - EDIÇÃO 01
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NOVOS PRODUTOS

NOVOS SEGMENTOS

Tinta epóxi de alta performance, bicomponente, 
super aderente e resistente a ataques físicos 
e químicos, para pintura de pisos industriais, 



RAÍZES ANDINAS
Tendência composta por 
tonalidades solares e terrosas 
(quentes) em contraponto a um 

azul opaco e marítimo.

CONCRETO ROMÂNTICO
Mescla o romantismo dos anos 
80 ao moderno atual, fazendo 
referência a um estilo escandinavo 

“tropical”.

AREIAS DO TEMPO
Transmite um ar praiano, com 
frescor aconchegante, sendo 
naturalmente refinado, charmoso, 

tecnológico e natural.

CAOS GEOMÉTRICO
Apresenta uma paleta com cores 
divertidas e marcantes, que 
navega na releitura do retrô e na 
desconstrução de conceitos.

CANELA
2763E

VERDE CARIBE
2482E

VINHO TINTO
2210E

BRILHO VERMELHO
2217E

BISCOITO DE POLVILHO
2752E

ESPECIARIA ANTIGA
2145E

NOITE DE PRATA
2962E

ROSA PANAMÁ
2130E

COPA DA FLORESTA
2934E

CANYON
2836E

PREGUIÇA DA MANHÃ
2723E

ESPECIARIA ANTIGA
2145E

SONATA ROXO
2336E

CHOCOLATE C/ PIMENTA
2161E

PAISAGEM DE SOL
2019E

CREME DE PAPAIA
2089E

RELVA SECA
2885E

ESPECIARIA ANTIGA
2145E

SETE MARES
2384E

MADRI
2144E

NOZ DE PISTACHE
2557E

UTOPIA
2136E

CIDRA
2625E

ESPECIARIA ANTIGA
2145E

Especiaria Antiga
é a Cor do Ano 2019
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Uma cor que transita entre o étnico 
e o elegante. Uma cor versátil com 
uma pitada exótica capaz de trazer 
para os ambientes internos e externos 
a sensação de aconchego e cuidado. 
Assim é a Especiaria Antiga, eleita a 
Cor do Ano de 2019 pela Tintas Eucatex. 
Trata-se de uma aposta que reforça 
a tendência dos tons terrosos, que 
misturam as paletas rosadas e nudes. 
Sua tonalidade opaca (acinzentada) 
ajuda a quebrar com excessos de 
luminosidade, mas não ao ponto 
de escurecer o ambiente. Além da 
Especiaria Antiga, o estudo apresenta 
quatro grupos de cores com tendências 
para o ano. Confira abaixo.

grupoS  de tendÊncias

Todas as cores estão no E-Colors®



 e-colors O E-Colors® é um exclusivo sistema 
tintométrico de alta tecnologia da 
Eucatex, instalado em alguns dos 
melhores pontos de venda do país, 
que prepara automaticamente 
mais de 5 mil opções de cores. 
Você pode comprar exatamente o 
mesmo tom em lojas diferentes, em 
qualquer quantidade, sempre que 
precisar.

PINTANDO NOTÍCIAS - EDIÇÃO 01
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 DENTRO DA LOJA
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Águaluz – Mirandópolis (SP) Casa das Cores – Capivari (SP)

Chuveirão das Tintas – Assis (SP) Armazém das Cores - São João da Boa Vista (SP)

Chuveirão das Tintas – Assis (SP) DM Casa & Construção - Marabá (PA)

Altas Cores – Orlândia (SP) Belenus – Vinhedo (SP)

Aqui você irá ver algumas ações realizadas nos 
principais parceiros e lojistas, balconistas e pintores.



VOCÊ LOJISTA

PINTANDO NOTÍCIAS - EDIÇÃO 01
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Uma parceria de 22 anos que se fortalece cada vez mais. 
Assim, é o trabalho da loja Peruzzo Tintas, fundada em 1979, 
com a Eucatex. Depois de um trabalho dedicado para tornar a 
marca conhecida na região, hoje, ela é a campeã de vendas 
na linha imobiliária do estabelecimento. “O grande diferencial 
das Tintas Eucatex é a qualidade dos produtos e, também, o 
preço abaixo dos concorrentes. As novas embalagens ficaram 
muito bonitas e as tintas foram reformuladas para melhor. Vários 
pintores já usaram as tintas Protege e Máxima Proteção e 
ficaram encantados”, declarou Alexandre Peruzzo.

FITZ TINTAS – CERRO LARGO (RS)

HC TINTAS – PIRACICABA (SP)

FITZ TINTAS – CERRO LARGO – RS

Em 2010, a loja Fitz Tintas procurava uma marca com expressão 
nacional para incluir no seu catálogo de produtos, foi, então, 
que fechou parceria com a Eucatex. “Nosso principal motivo de 
escolha foi justamente esse: a Eucatex ser bem diferenciada das 
demais marcas. Ela tem um preço muito bom e diferenciado, e a 
qualidade do produto é excelente”, disse Eduardo Fitz . Segundo 
o proprietário, as mudanças que a marca vem passando estão 
sendo bem recebidas pelos consumidores, o que gerou um 
crescimento no faturamento. Hoje, a marca representa 70% das 
vendas da loja. “O produto já estava indo bem, agora com 
essas mudanças, ele está tendo mais aceitação, conseguindo 
conquistar outros tipos de clientes. Isso fortaleceu a marca e 
aumentou as vendas da loja também”, finalizou.

A Tintas Eucatex preza por uma parceria 
diferenciada com cada um de seus clientes. Confira 
o depoimento de alguns de nossos lojistas parceiros.

Localizada em Piracicaba, interior de São Paulo, a loja HC 
Tintas trabalha com as Tintas Eucatex há mais de 20 anos. Ao 
longo desse tempo, a marca foi ganhando cada vez mais a 
confiança dos clientes, tornando-se atualmente o seu principal 
fornecedor. De acordo com o proprietário Dirceu Favaro, a 
parceria é um sucesso, tanto em relação ao produto quanto 
na parte comercial. “O relacionamento com a marca está cada 
vez melhor. A aceitação dos clientes também está melhor. Essas 
mudanças ajudaram bastante. As vendas aumentaram e os 
clientes estão elogiando muito”, pontuou.

PERUZZO TINTAS – GRAVATAÍ (RS)
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Superfície
Paredes e tetos de quartos e salas, 
fachadas e superfícies de massa acrílica 
e corrida, texturas, concreto, fibrocimento 
e repinturas

Ferramentas
Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola

Diluição (com água limpa)
Acetinado: de 20% a 30% na 1ª demão e 
de 10% a 20% nas demais 

Pistola: diluir com 30% de água, pressão 
entre 2,2 e 2,8kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol²

Rendimento
Lata 18L: até 330m² 
Galão 3,6L: até 66m²

Demãos
2 ou 3, com intervalo 
de 4 horas entre as 
demãos

Secagem
Ao toque: 30 minutos 
Entre demãos: 4 horas 
Final: 12 horas

Pinte com Tintas Eucatex! 
É a garantia de um excelente 
resultado e de cliente satisfeito.
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Ficha técnica

PROTEGE ACRÍLICO 
PREMIUM
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