fevereiro 2019 Funilaria & Pintura 1

editorial

Restauração de clássico, cor do ano e
brilho intenso, os destaques de fevereiro
Nesta edição nosso principal foco é o brilho perfeito. Essa sempre é a expectativa do cliente
e o resultado almejado pelos profissionais que trabalham com polimento automotivo. O profissional
deve saber avaliar a pintura e expectativa do proprietário para determinar entre embelezamento,
polimento técnico ou detalhamento automotivo. Por existirem diferenças, no que se refere à técnica
e ao mercado, trazemos duas matérias sobre polimento. Na nossa coluna em foco você acompanha
as principais diferenças entre embelezamento, polimento técnico e detalhamento automotivo, bem
como conhece soluções de importantes fabricantes para agilizar o polimento técnico nas oficinas.
Além disso, conversamos com o ITP para trazer mais informações sobre detalhamento automotivo,
serviço que agrega alto valor, mas que tem alta exigência técnica. Confira em nossas páginas!
Ainda sobre polimento, a Norton apresenta o Liquid Ice, polidor multifuncional, em
embalagem de 500ml. Já em relação a eventos, a Wimpel fala sobre sua participação nos Encontros
de Repintura do SITIVESP e a AUTONOR completa 20 anos como um evento referência para o
setor. Outra novidade foi apresentada pela Axalta. A empresa foca no mercado de customização e
apresenta o dourado “Sahara” como cor automotiva do ano.
Trazemos, também, informações sobre a restauração de um clássico da BMW. Confira
em nossa matéria a história do modelo e o resultado apresentado pelos aprendizes da fábrica que
trabalharam no conversível. Destaque em nossa capa, a linha 2020 do EcoSport chega com nova
versão Titaniun e design renovado, sem o estepe no exterior do modelo. Veja os detalhes em nossa
matéria.
Ótima leitura
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Editora
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evento

AUTONOR completa 20 anos
como uma referência para
o setor em sua região

Em 2019, a Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste (AUTONOR), que acontecerá de 11 a 14 de setembro, completa 20
anos de sucesso. Desde a sua primeira edição, em 1999, a feira
tem como foco disponibilizar para indústrias e distribuidores um
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espaço propício à divulgação de produtos e realização de negócios,
promovendo, de forma eficiente, a interação entre fornecedores e
clientes. O evento é bienal e, de acordo com seus organizadores,
hoje está consolidado como um dos maiores e mais importantes
eventos do segmento no país.
Os organizadores consideram a localização do evento estratégica. Em um raio de 800 km de Recife (PE), encontram-se sete das
nove capitais do Nordeste, abrangendo uma área que engloba 90%
do Produto Interno Bruto (PIB) da região, ponto importante para
os fornecedores do Brasil e do exterior garantirem a ampliação e
consolidação de suas marcas no Nordeste.
Ao longo dos anos, a AUTONOR teve uma significativa expansão, saltando de 40 expositores e oito mil visitantes no primeiro
ano, para mais de 380 expositores, 38 mil visitantes e 700 marcas
em 2017 (última edição do evento). A feira vem expandindo o
leque de atrações e atividades a cada edição, contribuindo, por
meio de cursos e workshops, para o aperfeiçoamento técnico dos
profissionais do mercado automotivo.
Como resultado do esforço e dedicação de todos os parceiros
envolvidos ao longo de sua história, a AUTONOR é hoje uma
referência nacional com resultados comprovados. Mantendo-se
nessa trajetória, os organizadores destacam que a Feira de Tecnologia Automotiva do Nordeste tem tudo para proporcionar, em
2019, mais um grande encontro entre fornecedores e compradores,
que terão renovadas as oportunidades para estreitar as relações
e realizar grandes negócios.
O evento será realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, de 11 a 13 de setembro das 15h às 21h e dia 14 de
setembro das 14h às 20h. Para mais informações acesse www.
autonor.com.br
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restauração

Aprendizes da fábrica da
BMW fazem o renascimento
de um modelo clássico

A coleção de veículos do BMW Group Classic, a área da empresa dedicada à herança e à tradição dos automóveis BMW, acaba
de ficar mais rica com a chegada de mais um modelo singular: o
único exemplar do BMW 1600 GT conversível. Tudo isso graças à
equipe de treinamento vocacional da fábrica da BMW em Dingolfing, na Alemanha, que trabalhou diretamente na restauração do
veículo. O projeto, que durou vários anos, teve a participação de
aprendizes sob a orientação de seus supervisores. O conversível
de quatro lugares, pintado em prata, tem um capô vermelho e sua
história incomum faz dele um representante revelador da época
em que a BMW fez a transição de uma montadora de nicho para
uma fabricante de automóveis de produção em massa, desfrutando de um crescimento constante e uma reputação internacional.
O modelo clássico irradia agora um novo brilho. Ele é o único
exemplar remanescente de dois
protótipos originais que a BMW
encomendou ao designer italiano
de carrocerias Pietro Frua. No
outono de 1967, os dois veículos
deixaram as dependências da fábrica de Dingolfing pela primeira
vez, mas um deles teve um triste
fim: acabou sendo descartado
após sofrer um acidente durante um test-drive. O outro carro,
por sua vez, recebeu uma honra
especial: foi entregue ao maior
acionista da BMW AG na época,
Herbert Quandt. O BMW 1600
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GT permaneceu nas mãos da
família Quandt por muitos anos
antes de ser repassado a outros
proprietários particulares, entre
eles uma modelo de Munique,
que desfrutou por algum tempo
do prazer de dirigir a céu aberto
e com os cabelos ao vento, seguida por um empresário de Fürth,
na Franconia. Posteriormente, o
conversível encontrou abrigo no
Centro Allianz de Engenharia, em
Munique, na Alemanha.
Para garantir que fosse preservado para a posteridade, o BMW
1600 GT foi submetido, pela primeira vez, a amplos e detalhados
trabalhos de restauração. Quando os especialistas do BWM Group
Classic souberam da existência deste raro tesouro e assim que o
processo de aquisição do veículo foi concluído, surgiu a ideia de
devolvê-lo à sua condição original no mesmo local onde ele surgiu:
a fábrica de Dingolfing. E, assim, o projeto de restauração acabou
se tornando parte integrante do treinamento de aprendizes que
almejavam tornarem-se mecânicos de carroceria e manufatura
de veículos.
O BMW Group Classic apoiou o projeto de várias formas, incluindo amplas possibilidades para aquisição de peças originais.
Além disso, réplicas de inúmeros componentes que não podiam
ser mais adquiridos foram minuciosamente remanufaturadas.
O renascimento do BMW 1600 GT conversível em Dingolfing

também reacendeu memórias de um capítulo particularmente excitante na história da
BMW. Quando ele surgiu, em 1967, a BMW
tinha acabado de assumir a fabricante de veículos Dingolfing Glas. Desde 1955, a empresa
produzia, com sucesso, o Goggomobile, um
pequenino modelo de duas portas. Anos mais
tarde, em 1964, a Glas lançou no mercado o
elegante e esportivo Glas 1300 GT, com estilo
assinado por Pietro Frua, e, um ano depois, o
poderoso Glas 1700 GT. A Glas estava à procura de um parceiro forte e a BMW inicialmente
concordou com uma operação de distribuição
conjunta. Contudo, isso acabou levando à
aquisição completa pela montadora de Munique. O esportivo compacto foi então equipado
com os mesmos eixo traseiro, assentos e motor
de 105cv do BMW 1600 TI, assim como uma
grade dianteira da BMW e os mesmos faróis
redondos do BMW Série 02.
A ideia de lançar, ao mesmo tempo, um
cupê esportivo e um conversível veio dos
EUA. A proposta para desenvolver novas versões (sendo o cupê
equipado com motor de 2.0 litros) foi feita pelo importador Max
Hoffmann. Em outubro de 1967, Frua entregou uma carroceria
conversível montada sobre um chassi com assoalho reforçado. O
conjunto foi então pintado em Dingolfing, onde todos os trabalhos
de montagem foram realizados. No dia 16 de novembro, o BMW
1600 GT conversível entrou para os registros de produção da
fábrica. No entanto, os planos de produção em série do modelo e

Equipe de treinamento da fábrica de Dingolfing
posa ao lado do BMW 1600 GT conversível restaurado
posterior exportação para os EUA nunca se concretizaram.
Apenas um único exemplar do conversível bávaro-italiano foi
homologado para rodar em vias públicas. 51 anos após a primeira
unidade do modelo ter sido fabricado, a segunda foi, finalmente,
concluída. Desta vez, a restauração do carro foi comemorada para
dar ao BMW Group Classic outra joia para a sua coleção. Para
mais informações sobre a restauração desse verdadeiro clássico
acesse www.bmw.com.br
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Ford apresenta linha 2020 do
EcoSport com design
renovado e nova versão

A Ford inicia em fevereiro a venda do EcoSport 2020 com a
nova versão Titanium, que vem com design renovado. Com o
lançamento do EcoSport 2020 a Ford introduz novidades que
reforçam a gama mais completa de SUVs do mercado brasileiro
e ampliam as opções para o consumidor. A nova linha é formada
por sete modelos: SE e FreeStyle, ambos com motor 1.5 Ti-VCT e
transmissão manual ou automática, Storm 2.0 4WD automático
e Titanium 1.5 automático, além do SE Direct 1.5 automático,
exclusivo para vendas diretas. A linha agora vem equipada com
a tecnologia de pneus Run Flat, inédita na categoria.
Apresentado no último Salão do Automóvel, o EcoSport Titanium 2020 foi um dos modelos mais comentados da mostra
por renovar um dos elementos mais identificados com o design
original do veículo. Sua nova traseira de linhas modernas e elegantes segue a tendência de SUVs de vocação mais urbana. “Os
consumidores que quiserem um EcoSport completo agora têm
a possibilidade de optar por uma versão mais urbana ou mais
aventureira, de acordo com a sua preferência e perfil de uso”, diz
Adriana Carradori, Gerente de Produto da Ford.
A renovação visual vem acompanhada de um recurso importante de segurança. Os pneus Run Flat, ou ZP (Zero Pressure), se
caracterizam pelas laterais reforçadas que permitem continuar
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rodando mesmo se um deles perder totalmente a pressão, dentro
de certos limites de distância e velocidade. Ou seja, em caso de
furo o motorista é avisado pelo sistema de monitoramento de
pressão dos pneus e não precisa interromper a viagem, podendo
fazer o conserto depois, com segurança, no momento e local mais
convenientes.
O novo EcoSport Titanium vem com pneus Michelin ZP que
podem percorrer até 80 km à velocidade de 80 km/h com pressão zero. Usando o kit de reparo que acompanha o veículo, essa
distância é ampliada para 200 km, mantendo o mesmo limite de
velocidade. Por essa razão, veículos equipados com a tecnologia
Run Flat dispensam o uso de estepe, macaco e chave de roda.
A marca destaca que o EcoSport é o primeiro SUV no mercado
brasileiro a trazer a tecnologia Run Flat, até então disponível somente em carros do segmento premium. Sua principal vantagem
é a tranquilidade de não precisar parar o carro em situações que
poderiam representar um risco à segurança.
Equipado com o avançado motor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros, de 137 cv, e transmissão automática de seis velocidades
com teclas “paddle shift” no volante, o EcoSport Titanium 2020
também chama a atenção pelo conteúdo e preço extremamente
competitivos. Por R$103.890, ele já vem com: teto solar elétrico,

sete airbags, sistema de monitoramento de ponto cego e tráfego
cruzado, painel “soft touch”, bancos de couro ecológico, sensor
de presença para acesso inteligente e partida sem chave, central
multimídia SYNC 3 com tela de 8”, luzes diurnas de LED, sensor
de chuva e rodas de liga leve de 17”.
O time de engenharia da Ford também desenvolveu uma nova
calibração da direção elétrica e revisou os sistemas de suspensão
e freios para garantir o desempenho, a dirigibilidade e a economia
de combustível do EcoSport Titanium, que ficou 13 kg mais leve.
Esse trabalho de refinamento envolveu também o conforto acústico da cabine, que continua a ser um dos melhores da categoria.
Os pneus Run Flat são usados por veículos especiais e do
segmento premium no mercado mundial. Eles estão presentes
principalmente na Europa, além da China, América do Norte,
Índia e África. Sua tecnologia avançada foi desenvolvida com
foco na segurança. Durante o desenvolvimento do novo modelo,
a Ford fez uma pesquisa com clientes para medir a sua aceitação e a maioria afirmou que se sentiria mais segura com essa
tecnologia no veículo. “Durante o Salão do Automóvel em São
Paulo, quando explicamos essa tecnologia para as pessoas, 72%
disseram que comprariam o veículo devido à segurança que ele
traz”, diz Adriana.
A linha EcoSport 2020 oferece uma gama completa de opções
para o consumidor que busca um SUV moderno, completo e de
personalidade. A versão de entrada, SE, com motor 1.5, já vem
equipada com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema de proteção anticapotamento,
rodas de liga leve de 15” e central multimídia SYNC 2.5 com
tela sensível ao toque de 7 polegadas. Os itens de série incluem
também: ar-condicionado, travas e vidros elétricos dianteiros e
traseiros com fechamento a um toque, abertura e fechamento
global das portas e vidros, retrovisores elétricos com indicador
de direção, computador de bordo, painel de instrumentos com
tela configurável de 2,3”, rádio AM/FM com conexão Bluetooth,
entrada USB, controles de áudio no volante e grade dianteira com
controle ativo. Banco do motorista com ajuste de altura, volante
com ajuste de altura e profundidade, descansa-braço no console
central, banco traseiro bipartido e rebatível, porta-malas com abertura elétrica e ganchos para sacolas são outras funcionalidades
presentes na cabine. Na parte de segurança, o SUV oferece alarme
antifurto, aviso de portas abertas e faróis acesos, assistente de
frenagem de emergência, controle automático em descidas, faróis
com temporizador (Follow me Home), freios ABS com distribuição
eletrônica de frenagem (EBD), duplo airbag, gancho Isofix para
cadeiras infantis e chave programável de segurança MyKey.

O modelo FreeStyle, com motor 1.5 e acessórios de estilo diferenciado, acrescenta itens como ar-condicionado automático
e digital, câmera e sensor de ré, bancos em couro ecológico e
tecido e rodas de liga leve de 16”, por R$85.890 na versão manual
e R$91.890 na automática.
O EcoSport Storm é o único da nova linha equipado com motor
2.0, de 176 cv, e tração 4WD, além de transmissão automática e
design exclusivo. Vem com capa de estepe rígida personalizada,
teto solar elétrico e outros equipamentos da versão Titanium,
por R$108.390.
O EcoSport Titanium 2020, equipado com motor 1.5 e transmissão automática, oferece como equipamentos adicionais: central
multimídia SYNC 3 com tela de 8”, sistema de monitoramento de
ponto cego com alerta de tráfego cruzado, sete airbags (frontais,
laterais, de cortina e joelho para o motorista), acesso inteligente
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AKZO
e partida sem chave, acendimento automático dos faróis, sensor
de chuva, espelho retrovisor eletrocrômico, bancos em couro
ecológico Light Stone com ajuste lombar, som Sony Premium
com nove alto-falantes, teto solar elétrico e rodas de liga leve de
17”, além de pneus Run Flat ZP Michelin 205/50 R17 e sistema
de monitoramento de pressão dos pneus, por R$103.890.
Outra vantagem da linha EcoSport 2020 é o custo de posse
atraente, com preço competitivo de revisões, peças e seguro. As
três revisões anuais do EcoSport Titanium, por exemplo, cobrindo
o período de 36 meses de garantia, saem por R$1.837, pelo sistema
preço fixo da Ford. Além disso, como promoção de lançamento os
clientes que financiarem o SUV pela Ford Credit podem contratar
o seguro da Mapfre pela taxa de 2,01% do valor do veículo, o mais
barato do segmento.
O EcoSport tem uma trajetória marcada pela inovação. Entre
outros pioneirismos, foi o primeiro SUV com tração 4WD e motor
flex, o primeiro a receber cinco estrelas de segurança do Latin
NCAP e o primeiro a oferecer central multimídia com tela flutuante
e espelhamento do Waze. Recentemente, introduziu dois novos
motores, o 2.0 de injeção direta, com 176 cv, e o 1.5 Ti-VCT de três
cilindros, com 137 cv, e nova transmissão automática.
“Mesmo com o lançamento de vários concorrentes o EcoSport
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continua a ser a referência do segmento e é o utilitário esportivo
com maior número de buscas no Google Trends. A inovação faz
parte do seu DNA”, diz Adriana. Com mais de um milhão de
unidades produzidas somente no Brasil, e os aprimoramentos
introduzidos em suas duas gerações, o EcoSport é um produto
evoluído e completo, com design de personalidade e atributos reconhecidos de desempenho, conforto, tecnologia e equipamentos.
De acordo com a marca, a vantagem do novo modelo frente
aos competidores diretos aumenta quando se avalia também o
custo de peças de manutenção não programada (como radiador,
alternador, bombas, correia, motor de partida, amortecedores,
rolamentos e palhetas do para-brisa) e das peças de colisão
(como capô, capas de para-choques, portas, para-lamas, faróis,
lanternas e espelhos).
O veículo será comercializado nas cores sólidas Vermelho
Arpoador e Branco Ártico, nas metálicas Prata Dublin e Azul Belize e na perolizada Preto Bristol. Além destas, a versão Titaniun
ainda tem a opção da pelorizada Cinza Moscou. A versão top de
linha Storm será comercializada na cor sólida Branco Ártico, nas
metálicas Prata Dublin e Marrom Trancoso e na perolizada Preto
Bristol. Para mais informações e valores de venda atualizados
acesse www.ford.com.br
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Wimpel confirma presença nos
Encontros de Repintura do SITIVESP
Equipe Wimpel mostrando
seu portfólio em
Encontro de
Repintura SITIVESP

A Wimpel, uma das principais fornecedoras de equipamentos
para pintura do país, acaba de confirmar a presença em todos os
eventos que o Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes de São
Paulo (SITIVESP) promoverá em 2019.
Denominadas Encontros de Repintura e Complementos Automotivos, as atividades estão agendadas, em princípio, para os dias
23 de março, em Curitiba (PR); 18 de maio, em São Paulo (SP); 13 de
julho, em Bauru (SP) e 26 de outubro em Cotia ou Caraguatatuba,
ambas no estado de São Paulo, com local a confirmar.
“Os encontros promovidos pelo SITIVESP são excelentes oportunidades para esclarecer dúvidas e dar dicas sobre a utilização
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Norton apresenta
Liquid Ice em embalagem
de 500ml
Comprometida em desenvolver
novas soluções para o aumento contínuo da produtividade no processo de
reparação automotiva, a Norton está
ampliando sua linha de polidores com
o lançamento do Liquid Ice, agora em
embalagem de 500ml.
Especialmente desenvolvido para
uso profissional, o novo Liquid Ice
500ml é prático e fácil de ser aplicado.
Remove arranhões de lixas, marcas
circulares de boina, vapor ou oxidação em pinturas frescas ou curadas,
e proporciona brilho.
Seu sistema permite que todas as
etapas do polimento (corte, refino e
lustro) sejam realizadas com o mesmo

produto, com a troca apenas das boinas, evitando, assim, retrabalhos e proporcionando às oficinas considerável redução no tempo
de execução das tarefas.
Versátil, a linha Liquid Ice da Norton conta, além de líquidos
polidores, com boinas de lã e de espuma, suporte para boina, spray
de acabamento e pano de microfibra. Os produtos são 100% a base
de água, sem silicone ou outros componentes que impossibilitam
o uso na repintura automotiva.
Marca líder de abrasivos, a Norton oferece há mais de 150
anos uma completa linha de produtos projetados para executar qualquer aplicação em seus diferentes níveis de exigência. A
empresa é mundialmente reconhecida como sendo de vanguarda,
oferecendo soluções às demandas dos seus usuários. Anualmente
são feitos substanciais investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento, que contribuem com a geração de ideias inovadoras que
têm como objetivo revolucionar os processos de abrasivos. Para
mais informações acesse www.nortonabrasives.com/pt-br

dos nossos equipamentos aos profissionais especializados
em pintura automotiva”, afirma Vitorino Arruda, Diretor
da Wimpel.
Além de expor parte do seu portfólio, composto por mais
de 50 itens, entre pistolas HVLP e LVLP, compressores e
filtros, a Wimpel será responsável pela apresentação de
uma palestra a cada encontro. “Abordaremos as melhores
práticas para o dimensionamento e utilização dos equipamentos de pintura, além de pontos relacionados à melhoria do
acabamento e à economia de tinta”, conta o Diretor.
Fundada em 2000, na cidade de São Paulo (SP), a Wimpel
fornece o que há de mais avançado no mundo em termos de
equipamentos para pintura. Seu portfólio é formado por mais de
50 itens, entre pistolas, compressores, filtros, lixadeiras, pulverizadores, tanques, cabines e aerógrafos. Com forte presença no
setor automotivo, a Wimpel comercializa os seus produtos por
meio de distribuidores localizados em todos os estados do Brasil,
além de diversos canais de e-commerce. Para mais informações
acesse www.wimpel.com.br.
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Axalta apresenta “Sahara”
como a cor automotiva
do ano de 2019

Wimpel

Pela primeira vez, em cinco anos, a Axalta, líder global em
revestimentos líquidos e em pó, anuncia uma cor preparada para
a customização de veículos, tanto em pintura original quanto no
mercado de repintura. Sahara, um tom de bronze-dourado, irradia calor, robustez e força para veículos de todos os tamanhos,
especialmente para o mercado global de caminhonetes e SUVs
que está se expandindo, e pode servir como a cor principal para
as possibilidades de dois tons, incluindo tetos pretos.
“Na Axalta, nós estamos vendo designers de carro inclinados
a opções de tetos e listras de dois tons”, disse Nancy Lockhart,
do Marketing Global de Cores da Axalta. “Quando se trata de
customização em massa, Sahara é o tipo de cor que serve como
a base para opções premium”.
Originada da linha ChromaDyne™, de cores para cobertura,
e formulada para fabricantes globais de automóveis, Sahara é
parcialmente inspirada pelas tendências mundiais para os tons
mais quentes, destacadas no Relatório Global de Popularidade
de Cor Automotiva da Axalta. Veículos amarelos/dourados são os
mais populares na Índia e na China enquanto carros marrons/
beges aumentaram na América do Norte, mais do que em qualquer outra região.
Sahara é a quinta cor divulgada pela empresa, após Radiante
Red (2015), Brilliant Blue (2016), Gallant Gray (2017) e StartLite
(2018). StarLite, um branco perolado, introduziu tecnologia de
repintura ao debate sobre veículos autônomos. As cores em
desenvolvimento da Axalta são testadas por leitura de sensores
14 Funilaria & Pintura fevereiro 2019

autônomos e, conforme destaca a empresa, Sahara é formulada
para visibilidade.
De acordo com Dan Benton, Gerente de Marketing de Cores
Axalta Refinish, a Cor do Ano da Axalta é um outro exemplo de
como a marca transfere a tecnologia de pintura original ao mercado de reposição e reparo. “Nós recebemos ligações todos os anos
de alguns dos melhores customizadores da indústria procurando
por cores que deixem seus trabalhos diferenciados”, disse ele.
“A Sahara está formulada e pronta para uso em nossas linhas
líderes de mercado, incluindo Cromax™ e Standox™. Sahara irá
empolgar e inspirar a indústria, pois reúne estilo atemporal e
customização luxuosa para um acabamento estiloso e poderoso”,
afirmou Lockhart.
A Axalta iniciou o ano de celebração da Sahara durante o Auto
Show Internacional da América do Norte (NAIAS), em Detroit.
Destaques incluem um vídeo na premiação EyesOn Design, em
15 de janeiro, e um display no Charity Preview, evento patrocinado
pela Axalta, no dia 18 do mesmo mês.
A 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 repintura, motores elétricos, edifícios e tubulações, os revestimentos
são projetados para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e
permitir que os materiais que revestidos durem mais tempo. Para
mais informações acesse www.axalta.com.br
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ITP fala sobre detalhamento
automotivo: a perfeição do
polimento nos mínimos detalhes

Instituto ITP oferece
cursos para Estética
Sênior e explica os
diferenciais do
detalhamento automotivo

Existe uma discussão muito grande sobre o que separa a estética automotiva e o detalhamento automotivo, conhecido como
“detail”, mas, de uma maneira simplificada, podemos dizer que
no detalhamento não importa muito a produção e sim a qualidade
do acabamento final. Para trazer as principais diferenças entre
os dois tipos de polimento, conversamos com o Instituto ITP, que
forma profissionais aptos para o segmento, inclusive o de detail.
Pode-se dizer que o técnico em detalhamento, o “detailer” é
um artesão com nível técnico muito elevado. Este profissional,
que já superou o nível da estética automotiva convencional, deve
ter um profundo conhecimento de todos os tipos de produtos
disponíveis no mercado, tanto na parte de vernizes e tintas automotivas como, também, conhecimentos sobre todos os materiais
plásticos, couro e demais superfícies do acabamento, externo e
interno, dos automóveis.
O objetivo final do profissional detailer é atingir as características da qualidade de acabamento no nível do veículo saído
da linha de montagem ou, até mesmo, superar esta qualidade,
ficando em segundo plano o tempo necessário para atingir este
resultado. Este técnico/artesão deve ter o conhecimento profundo
sobre todos os tipos de vernizes e ser capaz de avaliar os riscos e
danos na pintura, escolhendo os materiais e técnicas necessárias
para atingir o resultado desejado.
O que faz a diferença do sucesso deste profissional é como
o próprio nome diz, a atenção máxima nos detalhes como, por
exemplo, polir e tirar os riscos até por trás de maçanetas, remo16 Funilaria & Pintura fevereiro 2019

vendo os riscos causadas pelas unhas do usuário do veículo e
até remover para a limpeza as rodas, fazendo também a limpeza
de toda a suspensão e freios. A descontaminação e até mesmo
recuperação das lentes dos faróis e luzes de sinalização não podem
ser esquecidas. Equipamentos especiais como mini politrizes para
alcançar pontos de difícil acesso e produtos específicos para cada
situação são utilizadas nestes processos.
Diferentemente da estética automotiva, o detalhamento
também passa pela parte interna do veículo com o tratamento
das superfícies do painel, descontaminando toda a superfície e
restabelecendo a aparência original dos componentes, passando
pelos bancos, carpete e forro de teto.
O ITP enfatiza que um cuidado especial deve ser dado na
pintura do veículo, fazendo o processo em etapas, onde cada
uma delas possui a utilização de produtos e técnicas especiais,
conforme a avaliação dos danos. Uma estratégia no início do
processo deve ser traçada para que o resultado final seja obtido. Por exemplo, em uma pintura não muito danificada, muitos
produtos que são utilizados em uma pintura em mal estado, não
devem ser aplicados. Muitos produtos como coatings protetores
cerâmicos de pintura também exigem técnicas especiais, correndo
o risco de danos irreparáveis que podem causar a necessidade
de repintar o veículo
Ao contrário de uma estética convencional onde alguns micro
riscos podem ser perdoados, em um detalhamento isto seria inadmissível, pois a perfeição é o objetivo desejado. Em alguns casos,

onde a pintura está muito danificada e
que as técnicas da estética automotiva
não conseguem atender, mas é ainda
recuperável, as técnicas de detalhamento podem salvar a pintura.
O Instituto destaca que para clientes especiais, onde o nível de exigência
supera a simples estética automotiva,
o serviço de um detailer se tornou
uma verdadeira “assessoria”, como
um advogado ou médico da família,
onde a confiança nos serviços se torna
um diferencial de grande importância.
Clientes que possuem veículos de
grande valor financeiro, e até mesmo
sentimental, buscam cada vez mais
este tipo de profissional que se destacou no mercado.
Muitos profissionais da estética
automotiva atualmente se dedicam
ao serviço de detailer, buscando a
melhoria da sua clientela com grandes resultados obtidos, com
uma menor quantidade de passagem de veículos ou até mesmo
montando uma área separada para o estúdio de detalhamento,
separando este serviço dos demais. Os resultados financeiros são
muito bons, com a valorização da mão de obra e a fidelização
destes clientes especiais.
O Instituto destaca que para se tornar um detailer o profissional precisa se diferenciar dos demais. É necessária a atualização
técnica para que se obtenha o resultado desejado, um profundo
conhecimento dos produtos, dos materiais e das técnicas envolvidas, são extremamente necessários. Portanto, o estudo e
a dedicação são os fatores principais para que o detailer tenha
sucesso. Cursos e workshops dedicados ao detalhamento automotivo estão disponíveis no mercado, e são muito importantes
para o conhecimento necessário deste profissional.
Existe uma certificação internacional concedida pelo International Detailing Association (IDA). O IDA é uma Associação
Internacional de profissionais de estética automotiva. Com origem
Americana, a Associação tem por objetivo certificar os técnicos
que possuem os conhecimentos necessários para realizar serviços de detalhamento automotivo. Esta certificação valoriza o
profissional junto ao mercado e o cliente final tem a certeza do
altíssimo nível dos serviços prestados.
O ITP disponibiliza cursos e workshops periodicamente de-

dicados para estética automotiva e detail e, inclusive, possui
instrutores certificados pelo IDA. O curso de estética automotiva
está dividido em três partes: limpeza ecológica (6 horas/aula),
higienização interna (9 horas/aula) e polimento com proteção de
pintura (15 horas/aula). Estes três módulos compõe um pacote
chamado de Estética Sênior (30 horas/aula).
Alexandre Felske, Coordenador de Cursos do ITP, destaca que
“no curso de limpeza ecológica, priorizamos a limpeza técnica do
veículo com o máximo de economia de água, para isso, utilizamos
produtos de tecnologia que são capazes de envolver a sujeira ao
mesmo tempo que lubrifica a pintura do veículo, evitando assim
o surgimento de riscos. Outra técnica que ensinamos em nosso
curso é a limpeza técnica com o uso de vapor, esse método de
remove a sujeira da pintura com grande eficiência e rapidez elevando o brilho do verniz”. Ainda neste módulo, o aluno aprende
a limpeza interna por aspiração, acabamento e hidratação de
plásticos e borrachas, tanto internos quanto externos, limpeza de
rodas e pneus, limpeza técnica de motores com o uso de máquina
de vapor e descontaminação de chuva ácida nos vidros com o
condicionamento deles com produtos hidro-repelentes.
O módulo seguinte é o de higienização interna, onde o aluno
aprende a fazer uma limpeza mais profunda nos bancos, carpetes, tapetes, plásticos e borrachas internos e forro de teto. A
higienização interna dos veículos requer do profissional pleno
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conhecimento de materiais e produtos envolvidos, pois nesta parte
do veículo, todo cuidado é necessário para uma limpeza efetiva
sem causar danos, pois os componentes internos dos veículos são
sensíveis a muitos produtos, que se não forem bem preparados e
aplicados, podem causar algum tipo de dano, como descolamento, manchas, ressecamento e outros. “Também utilizamos nas
aulas a higienização interna com o uso de vapor que tem muitas
vantagens sobre o método convencional, como ação bactericida,
e rapidez na entrega do veículo, pois é feita com pouca umidade
e após o término do serviço os tecidos estarão praticamente secos. No caso de veículos com bancos em couro, ensinamos como
limpar e hidratar com o mínimo de impacto sobre esse tipo de
material”, explica Felske.
O último módulo abordado no curso é o polimento técnico e
proteção de pintura. As aulas são desenvolvidas em dois ambientes: o laboratório de polimento e o estúdio de estética automotiva.
No laboratório de polimento, o aluno tem seu primeiro contato com
politizes, compostos, massas de polir e tipos diferentes de boinas.
“Essa iniciação no laboratório é muito importante para construir
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os conceitos desta atividade, que
se não for bem trabalhada pode
acarretar danos na pintura quando
executada. Nesta primeira fase, o
aluno trabalhará em peças avulsas,
experimentando os limites desta
remoção de camadas. Essa construção de conhecimento promoverá
neste profissional maior segurança,
tanto com sua própria integridade,
quanto com o patrimônio de seu
cliente. Somente quando os alunos
atingirem a capacidade de executar
o trabalho com segurança que o
instrutor irá propor um novo desafio.
Executar o polimento de um veículo
no estúdio de estética automotiva.
A execução do polimento de um
veículo coloca o aluno em uma situação mais real, mas tudo isso com
o acompanhamento e orientação do
instrutor”, afirma Felske.
Após o polimento técnico do veículo, os alunos aprendem
como proteger a pintura com produtos da mais alta tecnologia do
mercado de estética automotiva. Desde a aplicação de ceras sintéticas e de carnaúba, até a aplicação de selantes e vitrificadores
(coatings) com nano tecnologia. As aplicações destes coatings de
alta tecnologia exigem do profissional um conhecimento técnico
mais avançado, pois se não forem bem executadas, em todas as
etapas requeridas, podem deixar marcas de difícil remoção.
O módulo sênior atende a formação de um profissional de estética automotiva na sua mais ampla necessidade, mas é importante
ressaltar que no decorrer do desenvolvimento deste profissional,
“uma especialização no segmento pode elevá-lo a outro patamar, o
de detalhador automotivo (detailer), que exigirá deste profissional
conhecimentos técnicos de materiais, equipamentos, produtos e
técnicas mais avançadas para atingir um mercado ainda mais
exigente, porém, compensador”, destaca Felske.
Além de cursos o Instituto ITP tem uma loja que comercializa
produtos e equipamentos de alta tecnologia. Para mais informações acesse www.institutoitp.com.br

automec
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Polimento, da estética ao
detalhamento, as diferenças
técnicas para o brilho perfeito
O polimento é um trabalho de suma importância dentro de
uma oficina. Seja para recuperação, manutenção ou eliminação de
micro riscos na pintura, o profissional deve ser atento aos detalhes
para alcançar o brilho perfeito, sem comprometer a superfície. O
uso de produtos muito abrasivos, ou parar por muito tempo com
a politriz em uma mesma parte pode, por exemplo, remover a
tinta, exigindo a repintura. Assim, é de suma importância que o
profissional saiba diagnosticar e determinar qual a técnica para
executar o trabalho indicado.
Existem diferenças técnicas em relação aos tipos de polimento: embelezamento, técnico e detalhamento. No embelezamento
o objetivo é fazer uma manutenção do brilho. No técnico, por
exemplo, é preciso lixar a superfície para a remoção de pequenos
riscos. No detalhamento, o que importa não é a alta produtividade, mas sim o brilho em cada detalhe. Por isso, o profissional
deve ter conhecimento técnico e estar antenado as novidades em
ferramentas, produtos e tipos de serviços prestados.
Pensando no polimento técnico, o profissional deve optar por
ferramentas mais ergonômicas, que facilitem seu trabalho. Deve,
também, estabelecer uma metodologia que facilite e agilize sua
rotina. Trabalhar de modo organizado confere produtividade
e evita retrabalho. Além disso, criar um padrão evita perda de
tempo desnecessária. No caso do polimento em questão, antes
de fazer o diagnóstico, é imprescindível a limpeza do veículo, para
avaliar os micro riscos da pintura e descontaminar a peça. Feito
isso, verifica-se a necessidade de lixamento e a linha de produtos
que será utilizada. Em relação aos produtos, quantidade não é
qualidade, use somente o necessário, de acordo com a orientação
de cada fabricante.
No processo de polimento se removem pequenos riscos,
contaminações (impurezas) e alguns defeitos, como excesso de
“casca de laranja” ou pequenos escorridos da camada superficial

Nelson Bezerra de Mello Jr, Diretor da Lincoln
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da pintura. É importante verificar se a pintura está “curada” e
avaliar a textura da superfície, para identificar pequenos defeitos. Por isso o conhecimento, para avaliar qual técnica deve ser
aplicada é fundamental.
Conforme explica Nelson Bezerra de Mello Jr, Diretor Comercial e de Desenvolvimento da Lincoln, “existe o polimento comum,
muitas vezes feito por curiosos ou profissionais com técnicas
antigas, e o polimento técnico. No polimento técnico temos o de
repintura e o destinado a estética automotiva. Já no polimento
técnico de estética automotiva temos o comercial e o detail (detalhamento). A diferença entre os serviços é o nível de exigência
do proprietário do veículo e, consequentemente, o tempo gasto
no serviço gerando um valor de custo homem/ hora”.
O Diretor da Lincoln destaca, que entre os principais requisitos
de um bom profissional em detalhamento automotivo, “ele deve
saber analisar o estado de uma pintura. Deve saber definir o que
deve ser feito e como será feito, definindo os materiais corretos
para cada situação”.
Mello enfatiza que “temos um mercado de estética automotiva
em franco crescimento, e o polimento técnico faz parte disso. É um
mercado em franco crescimento em um país onde o povo é louco
por veículo. No Brasil e no mundo, os serviços mais executados
são os de polimento técnico comercial de níveis bons e muito
bons, erroneamente chamados de detail, e em outros países, como
nos Estados Unidos, temos o Fast Detail, que seria um polimento
técnico comercial de bom nível”.
Em relação à estrutura, Mello afirma que “o básico para se
trabalhar em um estúdio, ou em domicílio, é ter uma boa iluminação (hoje temos ótimas lâmpadas portáteis), politrizes rotativas, roto orbitais, panos de microfibra, revelador de hologramas,

vários tipos de boinas e compostos de polimento, pois
cada pintura pode necessitar de um equipamento, e
acessórios diferentes”.
O Diretor destaca que “A Lincoln tem, hoje no Brasil, a mais completa linha para o polimento técnico
comercial e detail. Disponibilizamos a linha de polidores da Linha LPD, Lincoln Pro Detail, e as boinas
de lãs especiais e espuma que são exportadas para
o Japão e Ásia”. Entre o portfólio da empresa encontram-se: Polidor de Corte Pesado Hi Cut Power (HCP),
Polidor de Corte Hi Cut + e HC+, Polidor de Corte
Leve e de Refino Hi Gloss (HG+), Polidor de Lustro e
Super Lustro Hi Finish (HF+), Boina de Corte Pesado
Pirulito com Interface para Politrizes Rotativas, Boina
de Corte Pesado Pirulito sem Interface para Politrizes
Roto Orbitais, Boina de Corte Pirulito com Interface
para Politrizes Rotativas, Boina de Corte Pirulito sem
Interface para Politrizes Roto Orbitais, Boina de Corte
Leve Pirulito com Interface para Politrizes Rotativas , Boina de
Corte Leve Pirulito sem Interface para Politrizes Roto Orbitais,
Boina de Corte Leve de Espuma Laranja para Politrizes Rotativas
e Roto Obitais, Boina de Refino/Lustro Espuma Azul para Politrizes Rotativas e Roto Obitais, Boina de Lustro Espuma Preta para
Politrizes Rotativas e Roto Obitais. As boinas são comercializadas
nos tamanhos de 1” até 6”.
Luciano Alves
Trindade, Supervisor de Centro de
Treinamento da
Sherwin-Williams,
afirma que “o polimento técnico é o
processo realizado
pelas oficinas especializadas em repintura automotiva
com o objetivo de
realçar o brilho do
carro, protegendo
a pintura com os
produtos corretos e
utilizando as ferramentas adequadas
Luciano Alves Trindade,
para este serviço. A
Supervisor da Sherwin-Williams
Sherwin-Williams
possui em seu portfólio uma linha de produtos profissionais para polimento que
são utilizados na seguinte ordem: 1° lixamento localizado com
lixa de grão 2000 e utilização da Massa de Polir Base d’água 106
com boina normal ou agressiva; 2° aplicação do Eliminador de
Risco de Lixa 104 e polimento com boina macia; e 3° utilização
do Líquido Polidor para Finalização 110 com boina de espuma e,
para finalizar o processo, utilização do Pano de Microfibra para
remover o excesso. Estes passos fazem com que o polimento
tenha o acabamento ideal e com alto brilho. Vale ressaltar que
os produtos utilizados no processo de polimento são base d’água
e que são recomendados para a utilização nos processos de
repintura. Já o detail é um segmento de serviços automotivos,
que também oferece o polimento técnico, porém é mais focado
na melhora do aspecto visual do veículo e oferece serviços como

espelhamento, vitrificação, lavagem detalhada, higienização
interna, entre outros”.
Trindade destaca que para garantir um resultado de qualidade superior é fundamental que a oficina siga procedimentos
como organização, limpeza e técnica. “É necessário que a área
de polimento seja isolada, ou de preferência separada da área
de pintura, para evitar possíveis contaminações. É importante,
também, que cada profissional utilize os EPI’s, equipamentos e
produtos de polimentos individuais. Antes de iniciar o polimento
é fundamental que seja realizada a limpeza do automóvel e da
área reservada para efetuar o trabalho, pois é um processo que
deve ser realizado em um ambiente livre de contaminantes. O
profissional deve receber o treinamento adequado para exercer a
função, pois para se obter um bom resultado do polimento, deve-se
seguir a sequência correta de utilização dos produtos e também
usar as boinas indicadas”.
Para realizar um trabalho eficiente, o Supervisor do Centro
de Treinamento destaca que é necessário “realizar a lavagem
dos automóveis para eliminar impurezas e sujeiras que podem
prejudicar o polimento. Deve-se, também, remover os resíduos de
graxa e piche com Solução Desoleante. É preciso isolar as partes
de borracha e peças plásticas para evitar alteração das características originais. Deve-se seguir sempre as instruções de uso de

Vanessa Rossi, Analista de Marketing da Skylack
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poder de corte e excelente rendimento. Já o segundo passo é o Skyfinish Lustrador. Ele deve ser
utilizado para eliminar hologramas e marcas de
boinas de lã. No último passo do processo deve-se
utilizar o Skyfinish Brilho. Ele é um produto base
d’água utilizado por polidores dentro de oficinas e
em pinturas ainda não curadas (com até 30 dias).
Para finalizar, a Cera Cristalizadora Skyfinish.
que apresenta alta quantidade de silicone e carnaúba, proporcionando maior duração no brilho,
além de formar um filme de proteção, resistente
à poluição, maresias e intempéries”.
A Skylack também possui em sua linha a
Massa para Polir Base Água nº02. “Com ótimo
poder de corte, ela não deixa risco na pintura, não
mancha as borrachas, não empasta na boina, tem
ótimo rendimento e claro, apresenta alto brilho”,
cada produto, conforme sequência indicada nas embalagens ou
nas fichas técnicas”.
Trindade afirma que “o grande diferencial dos produtos para
polimento oferecidos pela Sherwin-Williams Divisão Automotiva
é a sequência de uso, que facilita o trabalho por estabelecer uma
ordem de utilização, ou seja, dos mais abrasivos até o acabamento
final com uma película protetora”.
Algumas outras grandes empresas do mercado nacional
oferecem em seu portfólio soluções para polimento. Podemos
destacar produtos com nano tecnologia, como os disponibilizados
pela Skylack. Vanessa Rossi, Analista de Marketing da empresa,
destaca “Skyfinish, linha de polidores desenvolvida especialmente
para o mercado de repintura automotiva. Tratam-se de produtos
modernos que empregam a nanotecnologia para garantir ótimos
resultados. Essa tecnologia garante alto rendimento e remoção
com muita facilidade de pequenos riscos de lixas proporcionando
um brilho intenso e profundo”.
Vanessa explica que a linha é composta por quatro produtos
“polidor, lustrador, brilho e cera cristalizadora. O Skyfinish Polidor
é um produto base d’água desenvolvido com nanotecnologia e
deve ser utilizado logo após a Massa de Polir, como primeiro passo
dentre os polidores. Ele realça o brilho da pintura, apresenta ótimo

Sandro de Oliveira, Chefe de Marketing da WEG Tintas
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afirma Vanessa.
Além de nano tecnologia algumas empresas também disponibilizam soluções para agilizar o processo com os produtos
multifuncionais, capazes de realizar todas as fases do polimento
com um único produto,
como o disponibilizado
pela WEG Tintas. Sandro de Oliveira, Chefe de
Marketing da empresa,
destaca no portfólio da
multinacional brasileira, a “W-Perfection Massa de Polir n° 2. Trata-se
de um produto três em
um, que possui como
principal característica
o fácil lixamento. É extremamente leve e não
deixa poros na superfície. Por ser base d’água,
possui odor suave e não
empasta na boina nem
mancha as borrachas,
podendo ser aplicado com qualquer boina (branca, amarela ou
espuma). A massa possui grande poder de corte para polimentos
convencionais e alto nível de acabamento quando utilizada em
espelhamento. O destaque da W-Perfection é alinhar mais de
uma função em um único produto de qualidade, aumentando
a produtividade, e refletindo em ganho de tempo e economia”.
Existem outras diversas soluções para polimento. Entre produtos e equipamentos, o mercado oferece opções para as oficinas que
preferem produtos mais convencionais ou mais modernos. É preciso que o proprietário avalie o tipo de serviço que pretende prestar
para optar pela linha que irá lhe oferecer a melhor relação custo/
benefício. Fazendo cursos para aprimorar a técnica, conhecendo
as novidades em produtos e equipamentos, e inserindo metodologia de trabalho, seu negócio pode lucrar muito com trabalhos
em estética automotiva. Para conhecer a fundo as soluções para
polimento de nossos entrevistados acesse seus respectivos sites.

check color
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vendas@galpaotintas.com.br

Tudo em Tintas Imobiliárias e Automotivas

Máquinas e
Equipamentos

Tel.: (95)
3626.6167
Av. Glaycon de Paiva, 1481 - São Vicente - Boa Vista/RR
www.2bautotintas.com.br - vendas1@2bautotintas.com.br

tintajai@brturbo.com.br

Rua Alfredo Eicke, 114 - Barra do Rio - Itajaí/SC

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.
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