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Empresa holandesa coloca nas lojas uma nova linha da marca Ypiranga, a Ambiance, para 
decoração.  
 
Moda e decoração são dois segmentos que têm muita identidade entre si. O que a multinacional 
holandesa Akzo Nobel está fazendo agora é aproximar ainda mais estes dois mundos. Toda a 
estratégia de lançamento da nova linha de tintas decorativas Ambiance, que pertence à marca 
Ypiranga, vem com um toque fashion. A começar pela comunicação, que traz uma mulher 
"vestida" de tinta amarela. Duas explicações para esta escolha: 70% das decisões de pintar a 
casa e com que cor são das mulheres. Outro detalhe: amarelo é tendência mundial no mundo da 
moda, segundo diz os estudos da Akzo Nobel.  
 
"O mercado de tintas decorativas está carente de novidades. Fomos entender melhor este 
consumidor e vimos que há poucas ações dedicas às mulheres", comenta o diretor comercial da 
área de tintas imobiliárias da Akzo Nobel, Júlio Moreira. Esta identificação com o mundo da moda, 
conta a empresa, se confirmou pelos Esthetics Centers da Akzo Nobel.  
 
"Na Europa, existe um grupo chamado Analogue, com especialistas de vários países. Eles se 
reúnem todo ano para discutir o universo das cores. Foi neste grupo que percebemos que o 
mundo da moda está influenciando tanto os arquitetos quanto os consumidores nas suas 
decisões", diz Moreira.  
 
O executivo define a linha Ambiance como uma gama de produtos "top nos segmentos acrílico e 
superlavável" - é vendida a partir desta semana em todo o Brasil nas versões silk e easy wash. A 
escolha das cores teve a colaboração de profissionais do setor como arquitetos e decoradores, em 
parceria com estilistas de moda, informa a companhia. Questionado sobre a diferença entre uma 
tinta Ypiranga Ambiance e a Ypiranga convencional, Moreira diz que a primeira é mais top, com 
preço de 10% a 15% superior.  
 
No dia 7 de novembro entra no ar uma campanha de R$ 5 milhões, assinada pela agência Grey 
Brasil, que cuida de todas as marcas do portfólio de tintas decorativas da Akzo Nobel - Ypiranga, 
Wanda (mais popular), Sparlak e International. Na década de 70 a empresa adquiriu a Wanda, na 
de 80, a Ypiranga e a Sparlak, e nos anos 90, a International, um produto bem focado, pelo preço 
de mercado mais elevado.  
 
Moreira explica ainda que a nova propaganda fica no ar até o fim do ano. Depois do carnaval, 
volta uma campanha de sustentação, com peças de mídia exterior e revistas. A verba anual de 
marketing para as tintas decorativas da Akzo Nobel é de US$ 3 milhões, no momento "boa parte" 
dedica ao lançamento de Ambiance. O público-alvo do produto é formado por mulheres com mais 
de 25 anos, classes A e B, arquitetos e decoradores.  
 
Moreira ressalta que a linha Ambiance tem como um dos diferencias o visual da embalagem. "As 
latas de tintas, geralmente, trazem imagens de ambientes, com uma certa poluição visual. A 
nossa proposta é de uma embalagem clean, com um forte apelo humano. Criamos um símbolo 
que expressa todo o conceito da marca, a mulher usando o vestido de tinta. Com isso temos a 
visão do ciclo virtuoso, o mundo da moda cria a tendência para as paredes, mas o mundo das 
paredes gera inspiração para o mundo da moda."  
 
O diretor da Akzo Nobel explica que o mercado de tintas decorativas não vem registrando altos 
crescimentos porque as pessoas estão adiando esta decisão. "Isso em função de despesas que há 
poucos anos não existiam, como celular, TV paga, internet, entre outras."  
 



Com o lançamento do Ambiance, a divisão de tintas da Akzo Nobel estima um aumento de 5% no 
volume de vendas da marca Ypiranga no primeiro ano, o que significa um crescimento de 10% no 
faturamento da divisão. O mercado brasileiro de tintas imobiliárias registrou em 2004 uma 
produção de 600 milhões de litros, o que significa um faturamento superior a R$ 1,3 bilhão. O 
resultado foi 7% maior que o de 2003. Para 2005, a previsão é crescer 3%.  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 out. 2005, Comunicação, p. C-6. 


