
 
 
 
 

 
 
 

Novas Funcionalidades 

Como sua tecnologia ou seus ingredientes podem trazer novas e 

empolgantes funcionalidades para o negócio de tintas e revestimentos? 

 

O que já era bom ficará ainda melhor 

Da mais alta qualidade, nossas tintas e revestimentos são baseadas em séculos de 

pesquisa e experiência - principalmente utilizando a química tradicional. Agora, 

queremos sua ajuda para darmos um passo adiante, seja incorporando novos conceitos 

às formulações, funcionalidades, embalagens e até mesmo na sua forma de aplicação. 

Por séculos, nossos produtos conferiram cor e proteção aos materiais. Hoje, além de 

seguir fazendo isso, eles podem apresentar funcionalidades extraordinárias, como 

proteger do fogo e ambientes extremos, reduzir a absorção de calor e o consumo de 

energia em um prédio, ajudar a purificar o ar e repelir bactérias, ou até mesmo melhorar 

a aerodinâmica do seu veículo! Mas sabemos que juntos conseguimos melhorá-los 

ainda mais, os tornando mais competitivos e prontos para o futuro. 

 

O que entendemos por novas funcionalidades? 

Além desses exemplos do que já podemos fazer com tintas e revestimentos, estamos 

sempre buscando nos antecipar para ampliar as funcionalidades dos nossos produtos. 

Buscamos oferecer tintas e revestimentos que tragam soluções diversas às 

necessidades do mercado, já conhecidas ou não, sempre alinhados ao nosso 

comprometimento com a produtividade e sustentabilidade do processo. 

A história está cheia de ótimos exemplos. As pessoas queriam um cavalo mais rápido, 

e o carro foi inventado. Elas pediram uma vela melhor e mais segura, e conseguiram a 

eletricidade. Perceberam os problemas da queima de combustíveis fósseis e inventaram 

um meio de obter energia do Sol.  Quem poderia imaginar precisar do iPad? Ou até 

mesmo substituir revestimentos tradicionais, como a pintura de embarcações, por uma 

junção de tinta e lâmpadas led. 

 

O céu é o limite 

Você já pensou na área de tintas e revestimentos como um campo interessante e cheio 

de possibilidades? Queremos ouvir suas soluções para juntos mudarmos este mercado! 

Procuramos inovações em diversas áreas, como por exemplo: 

• Revestimentos inteligentes que interagem com o ambiente, respondendo a 

estímulos externos e adaptando suas propriedades para fornecer um benefício 

de desempenho, como aumentar o bem-estar ou melhorar a manutenção. Pense 



 
 
 
 

 
 

em áreas como self-healing, sensores, transmissão de energia, customização 

do ambiente, captação e geração de energia. 

• Superfícies mais limpas e por mais tempo: pense em propriedades como 

repelência a manchas, autolimpante, antiaderente, anti-impressão digital, 

atividade antimicrobiana, dentre outros. 

• Simplificação de processos de aplicação e novas ferramentas (formas de uso). 

 

Pintando o Futuro na AkzoNobel

A AkzoNobel tem sido pioneira e inovado na oferta de produtos que atendem às

necessidades dos clientes. Vamos ver o que podemos aprender e alcançar juntos –

infundindo tecnologias das ciências da vida para aprimorar o desempenho de nossos

produtos e fornecer benefícios adicionais.

Nosso revestimento Intersleek, além de ser livre de biocidas, possui uma superfície
extremamente fina e de baixo atrito que evita incrustações no casco, reduzindo o
arrasto e economizando custos com combustível para uma indústria de transporte
mais sustentável. Veja nosso mais recente desenvolvimento aqui: https://
www.international-marine.com/news/akzonobel-develops-fouling-prevention-solution.

 

O que estamos procurando em sua solução 

• 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.  

• Uma funcionalidade para resolver uma necessidade do cliente ou aumentar a 

atual perfomance ou competitividade do produto. Na verdade, é importante ser 

útil!  

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 

dos clientes - vamos explorar juntos! 

 

Você tem a solução?

Com a sua ajuda, esperamos expandir a gama de funcionalidades que nossas tintas e

revestimentos podem oferecer. Juntos, vamos ampliar as possibilidades de nossos

produtos ou até mesmo obter uma mudança radical no desempenho e competitividade

dos revestimentos já existentes.

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 

envios e esperamos colaborarmos juntos!

 

 

 

https://international.brand.akzonobel.com/m/3f089b9d11d7d43a/original/Intersleek-970_Brazilian.pdf
https://international.brand.akzonobel.com/m/3f089b9d11d7d43a/original/Intersleek-970_Brazilian.pdf
https://international.brand.akzonobel.com/m/3f089b9d11d7d43a/original/Intersleek-970_Brazilian.pdf
https://international.brand.akzonobel.com/m/3f089b9d11d7d43a/original/Intersleek-970_Brazilian.pdf


 
 
 
 

 
 
 

Como sua tecnologia ou ingredientes podem trazer novas e empolgantes 

funcionalidades a tintas e revestimentos? 

Certifique-se de adicionar essas datas ao seu calendário: 

28 de Abril de 2020: Encerramento das inscrições 

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

selecionado para o evento final! 

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

e participar de discussões. Bem-vindo à comunidade! 

 


