
 
 
 
 

 
 

 

Experiência do Cliente 

Como sua solução pode nos ajudar a melhorar e ampliar a experiência 

de compra, uso, aplicação ou especificação dos nossos produtos? 

 

Hoje, vende-se cada vez menos produtos e serviços. Clientes e consumidores buscam 

ter experiências memoráveis de compra, priorizando as sensações causadas em 

interações por uma marca. Por isso, empresas buscam hoje mapear a jornada de 

consumidores e clientes, desde a decisão de compra, até que o produto seja adquirido 

ou o serviço completado.  

Como empresa de tintas e revestimento, a AkzoNobel atua em diversos mercados, 

incluindo arquitetura e decoração, repintura predial, repintura automotiva, proteção 

marítima, proteção industrial, entre outros.  

Pela diversificação de mercados de atuação, temos diferentes clientes, com 

necessidades específicas, e por isso estamos buscando soluções que possam 

endereçar estas questões dentro de cada jornada.  

 

Quem são nossos clientes, quais são suas necessidades e o que já oferecemos? 

Talvez aqueles que não estejam estão tão ambientados com o mercado de tintas e 

revestimentos, possam se surpreender com os vários tipos de consumidores e clientes 

com os quais lidamos. Por isso, será importante explorarmos aqui quem são eles e quais 

são as principais necessidades que identificamos.  

 

Consumidor final 

Principalmente para o mercado de tintas decorativas e repintura automotiva, o 

consumidor final é um público muito importante, uma vez que é ele o principal decisor 

em diversas fases do processo e o maior interessado no resultado final.  

Para a área de decoração, as necessidades dos consumidores estão ao redor do 

processo de pintura. Existem 2 grandes oportunidades: 1) de posicionar a tinta como o 

primeiro elemento de decoração e não o último do processo de construção; 2) de 

demonstrar que a tinta além de colorir também tem a função de proteger as superfícies 

dos desgastes do dia a dia. Quando bem executado, o ato de pintar uma parede ou um 

cômodo pode representar a opção mais barata para decorar a casa e quando a tinta 

escolhida é a correta para cada superfície, esta pode manter o aspecto de novo por 

mais tempo  

Uma das necessidades identificadas é fornecer ferramentas que ajudem os 

consumidores na escolha de cores. Cerca de 2 entre 3 paredes no Brasil são brancas 

ou neutras, muito pela insegurança dos consumidores no uso da cor. Outra dificuldade 



 
 
 
 

 
 

dos consumidores é na escolha do produto certo para cada necessidade ou superfície,

já que o mercado oferece uma ampla gama de opções, com atributos diversos. Em

média, o brasileiro pinta a residência a cada 3-4 anos, sendo que em mercados como

Reino Unidos isso acontece a cada 1-2 anos. Com isso, o processo de educação do

consumidor sobre as opções de produtos existentes torna-se mais complexo.

Um fator importante no processo de pintura é a escolha de quem o executará, seja

contratando um pintor ou fazendo por si mesmo. No primeiro caso, quando não se

conhece alguém confiável o bastante para isso, cria-se uma barreira que muitas vezes

pode levar à desistência do processo de pintura.

A questão econômica também está presente. Considerando o longo intervalo de tempo

entre uma pintura e outra, o consumidor pode perder a referência de qual é o a faixa de

valor praticada pelo mercado, por isso nem sempre está em uma posição confortável de

decidir sobre isso. O fato de se pintar a cada 3-4 anos faz com que as pinturas englobem

grande parte dos cômodos da casa o que faz com que a percepção do valor total da

pintura (serviço + produto) também seja elevado vs. uma alternativa onde se pintaria

anualmente renovando um cômodo por vez.

Por fim, a maioria das pessoas já passou por uma reforma ou pintura de casa e as

primeiras lembranças são relacionadas a bagunça, sujeira, atraso na conclusão do

serviço. A ruptura na rotina que o processo de pintura causa na vida das pessoas é

realmente algo negativo, que também pode adiar planos ou fazer com que desistam

disso. Apesar de muitos terem experiências positivas quando o resultado final é

concluído, o lado negativo é evidenciado nas lembranças na maioria dos casos.

Para o mercado de repintura automotiva, apesar da experiência do consumidor estar

bastante ligada a oficina escolhida, existem também similaridades em relação às

necessidades. A precisão de cor é um dos primeiros fatores quando busca-se um

reparo em carros. Isso também está relacionado ao serviço prestado pela oficina, ou

seja, quem executa o serviço. A questão do valor também está presente, sendo que

muitas vezes o consumidor tem dúvidas quanto ao real valor para isso. Por fim, o

processo de reparo de um automóvel também causa uma disruptura na rotina, já que

a maioria das pessoas no Brasil que possui carro, utiliza o mesmo diariamente, em

muitos casos.

Pensando nas necessidades dos consumidores, a AkzoNobel já conta com iniciativas

como:

• Ferramentas para promover o uso de cores na decoração, como o teste de cor

Teste Fácil

• Ferramentas digitais de cores, como Visualizer para consumidores e o Mixit para

oficinas

• Páginas coloridas, um portal que conecta pintores e pessoas em busca de

serviços

• Projetos em parceria com arquitetos, como patrocínio da Casa Cor
 

 



 
 
 
 

 
 

Pintor

É impossível falar de tintas e revestimentos e não mencionar a importância do papel do

pintor. A qualidade do resultado final de pintura requer não só o produto mais adequado

para as necessidades do cliente ou consumidor, mas também a aplicação do mesmo,

seja em residências, prédios, automóveis, indústria ou grandes construções.

Em geral, os pintores e aplicadores possuem necessidades similares. Como grande

parte deles presta serviço de forma autônoma, questões ligadas a profissionalização

do trabalho são desafiadoras, como manter-se ativo e “com a agenda cheia”, além de

capacitação da atividade.

Também pela falta de capacitação formal da profissão, o pintor busca formas de ser e

parecer profissional para o cliente, seja na residência ou na oficina. Isso valoriza o

trabalho, agregando mais valor e garantindo uma carteira maior de clientes.

Questões ligadas a segurança e saúde dos mesmos também aparecem como

prioridades. Tintas e revestimentos são produtos com componentes químicos e garantir

o uso de equipamentos de segurança é fundamental para proteção dos aplicadores,

bem como questões de ergonomia e preparo físico e suas consequências a longo prazo.

A AkzoNobel conta com diversos programas de capacitação para pintores de serviços

residenciais – como a Academia Coral, uma plataforma online de treinamento de pintura

– e para oficinas mecânicas, em que são abordadas as questões acima.
 

Especificador 

Um papel muito importante no processo de pintura é o especificador, seja ele um 

arquiteto, designer de interiores, colorista em oficinas automotivas ou um profissional 

que esteja no meio da jornada. Tem como principal função garantir que o resultado final 

atenda às expectativas do consumidor final, de forma que fique satisfeito.  

Para isso, é importante que o especificador saiba escolher o produto ideal para cada 

tipo de trabalho, considerando o amplo leque de opções. A questão da cor também 

aparece como uma necessidade. Na decoração, ainda são poucos os profissionais que 

se sentem seguros em sugerir projetos com paredes coloridas com tinta. Na área 

automotiva, isso aparece como precisão de cor, ou seja, como selecionar a cor certa na 

primeira vez do processo. Por isso, cada vez mais surgem ferramentas que auxiliam o 

profissional a se sentir mais seguro e utilizar mais cor ou garantir a precisão da mesma.  

A AkzoNobel conta com diversos portais de negócios, com informações técnicas de 

cada um de seus produtos, de forma a orientar profissionais na melhor escolha de 

produtos. Também oferece a oportunidade de profissionais adquirirem ferramentas que 

os auxiliam na escolha de cores, como leques, colorímetros, aplicativos, além do próprio 

Teste Fácil.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Cliente direto 

A AkzoNobel conta com uma rede de distribuidores e clientes para fazer com que seus 

produtos cheguem aos milhares de pontos de vendas existentes no país. Por isso, olhar 

para as necessidades das lojas também faz parte do que entendemos por experiência 

de compra, seja ela diretamente em uma loja física, por telefone, ou pela internet, além 

do atendimento pós-venda.  

Para isso, os donos de loja contam com uma série de ferramentas e precisam gerenciar 

muito bem seus recursos. A indústria oferece uma série de incentivos para o varejo, 

mas é importante que a loja saiba gerenciá-los. Precificação também é uma questão 

importante, uma vez que é a peça fundamental para cobrir os custos do ponto de venda, 

gerar lucratividade e maximizar o retorno. Aqui também está a questão de mix de 

produtos e o quanto a loja investe ou está capacitada para maximizar a venda dos 

produtos de maior valor agregado.  

Pensando na estrutura das lojas, a questão de mão de obra aparece como uma grande 

necessidade, seja para encontrar profissionais, capacitá-los ou retê-los.  

Os times comerciais da AkzoNobel trabalham diretamente com clientes e distribuidores 

de seus produtos. Oferecemos ferramentas e sistemas de forma a apoiá-los em várias 

das necessidades aqui identificadas.  

 

O que estamos procurando em sua solução

• Estamos em busca de soluções que nos ajudem a endereçar as principais

necessidades dos nossos clientes e consumidores.

• Sua solução não pode ser apenas uma ideia: ela precisa apresentar uma clara

prova de conceito de que está pronta para ser desenvolvida com esse propósito.

Não deixe de pensar também em possíveis necessidades que os clientes ainda nem

conhecem! Sua ideia deve nos ajudar a ultrapassar limites e exceder as expectativas-

vamos explorar juntos!

 

Você tem a solução?

Com a sua ajuda, esperamos melhorar a jornada de pintura de vários de nossos clientes

e consumidores, oferecendo melhores soluções e endereçando suas dores no

processo.

Compartilhe sua solução agora! Se você acha que sua ideia nos ajudará a responder a

questão do desafio, clique no botão "enviar". Responderemos a todos os contatos e

esperamos colaborarmos juntos!

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Como sua solução pode nos ajudar a melhorar e ampliar a experiência de compra,

uso, aplicação ou especificação dos nossos produtos?

Certifique-se de adicionar essas datas ao seu calendário:

28 de Abril de 2020: Encerramento do desafio

22 de maio de 2020: Você receberá um feedback e será notificado se o seu envio foi

selecionado!

Agradecemos pelo seu tempo e esforço. Fique à vontade para navegar por outros envios

e participar de discussões. Bem-vindo à comunidade!

 

 


