
 

Covestro lança iniciativa para incentivar uso de resinas de 
revestimento de base biológica 

 

A Covestro apresenta hoje uma nova iniciativa, com foco na indústria de tintas e 

revestimentos, a fim de promover a adoção de soluções de base biológica, com resinas 

compostas de até 52% de seu conteúdo de carbono de material vegetal. A partir de insights 

de clientes e dados de mercado, e aproveitando sua liderança de mercado em matérias-

primas de base biológica, a Covestro irá envolver ativamente parceiros em diálogos de 

sustentabilidade para a aplicação de sua inovadora tecnologia Decovery®, recém-adquirada 

da DSM. 

 

Desta forma, a Covestro visa ampliar a conscientização sobre as tecnologias disponíveis e 

abrir novos horizontes para inovação e sustentabilidade em soluções de tintas e 

revestimentos. Com o impacto ambiental dos produtos de base fóssil cada vez mais claro, os 

últimos anos viram uma demanda sem precedentes por produtos e marcas sustentáveis. Em 

toda a indústria global de tintas e revestimentos, os órgãos reguladores vêm estabelecendo 

padrões cada vez maiores de sustentabilidade e transparência, enquanto os consumidores 

voltam seu poder de compra por soluções ambientalmente amigáveis.  

 

Um recente relatório do European Painter Insight Monitor[1] mostrou que tintas com apelo 

ambiental são hoje a inovação mais procurada entre os pintores, com 36% dos pintores 

profissionais da França escolhendo esta como sua inovação mais desejada.  

 

Insights a partir de inteligência artificial e Big Data 

Para atender às mudanças no cenário de mercado e ajudar as indústrias de tintas e 

revestimentos rumo a uma maior sustentabilidade, a Covestro lança uma nova iniciativa 

marcada pela transparência, diálogo e colaboração – intitulada ‘Paint with Nature’. A 

partir de insights de mercado advindos da inteligência artificial e big data, a Covestro irá 

trabalhar com parceiros em toda a cadeia de valor a fim de compartilhar conhecimento e 

apoio com relação a matérias-primas de base biológica. Adicionalmente, iremos 

implementar um “Compromisso de Sustentabilidade”. 

 

Por meio destas iniciativas e de sua família de resinas Decovery®, cujo conteúdo de base 

biológica é validado pelos padrões C14, a Covestro quer aumentar a conscientização 

sobre as soluções de base biológica como uma alternativa aos produtos de base fóssil e 

acelerar sua adoção por toda a indústria.  

“Estamos muito felizes e orgulhosos com o lançamento de uma nova iniciativa para 

aumentar o uso de tintas e revestimentos derivados de vegetais, além de conectarmos às 

necessidades dos usuários finais e dos fabricantes a tecnologias amigáveis ao meio-

ambiente”, afirma Tim Gratzke, gerente de Marketing Decovery®. “Com a nossa liderança 

de mercado poderemos compartilhar conhecimento e acelerar a jornada de 

sustentabilidade de nossos clientes. Isso os ajudará a atender às demandas do mercado e 

proteger o meio-ambiente”.  

 
[1] https://www.usp-mc.nl/files/painter-insight-monitor-2020-report-impression.pdf  

https://www.usp-mc.nl/files/painter-insight-monitor-2020-report-impression.pdf


 

Sem risco à performance 

“Mais do que nunca, a transição de tintas e revestimentos de base fóssil para base 

biológica está a nosso alcance e não envolve nenhum risco à performance funcional. 

Estamos comprometidos em desafiar os limites da sustentabilidade – que venha uma nova 

era de materiais”, complementa.  

 

Para saber mais sobre o portfólio Decovery®, e a iniciativa da Covestro, acesse o site: Paint 

with Nature    

 
[1] https://www.usp-mc.nl/files/painter-insight-monitor-2020-report-impression.pdf 

 

Sobre a Covestro: 

Com 10,7 bilhões de euros em vendas em 2020, a Covestro é uma das empresas líderes 

mundiais em polímeros. Suas atividades comerciais concentram-se na produção de 

polímeros de alta tecnologia e no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis 

para produtos usados em muitas áreas da vida cotidiana, mostrando compromisso total com 

a economia circular. As principais indústrias atendidas são automotiva e de transportes, 

construção, móveis e processamento de madeira e os segmentos eletroeletrônicos e de 

aparelhos domésticos. Outros setores incluem esportes e lazer, cosméticos, saúde e a 

própria indústria química. Ao final de 2020, a Covestro tinha 33 unidades de produção no 

mundo todo e empregava aproximadamente 16,5 mil pessoas.  

Declarações prospectivas 

Este press release pode conter declarações prospectivas baseadas nas suposições e previsões correntes feitas pela 

diretoria da Covestro AG. Diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores podem levar a 

diferenças materiais entre os resultados futuros reais, a situação financeira, o desenvolvimento ou o desempenho da 

empresa e as estimativas aqui apresentadas. Esses fatores incluem os discutidos nos relatórios públicos da Covestro, que 

estão disponíveis em www.covestro.com. A companhia não assume qualquer responsabilidade por atualizar tais 

declarações prospectivas ou ajustá-las a eventos ou desenvolvimentos futuros. 

 

https://www.dsm.com/decovery/en/Plant-powered-coatings-and-inks/paint-manufacturer.html
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