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O “Relatório Global de Popularidade de Cor Automóvel 2016” da 
Axalta Revela a Forte Preferência por Tons Neutros... mas a Cor Está 
a Regressar 
 
Clinton Township, Michigan, EUA – 14 de Dezembro de 2016: A Axalta Coating Systems 

(NYSE: AXTA), um dos principais fornecedores globais de tintas líquidas e em pó, divulgou 

hoje o seu Relatório Global de Popularidade de Cor 2016, que confirma a continuação da 

preponderância global do branco, enquanto algumas notas coloridas animam os tons neutros a 

fim de reintegrar a cor no panorama cromático.  

 

“Assistimos a uma clara preferência pelos tons neutros, mas em contrapartida, verificamos que 

são adicionados apontamentos de cor para criar tons mais atraentes. No futuro será possível 

encontar corantes e efeitos que acrescentam profundidade e beleza a estes tons neutros,” 

explica Nancy Lockhart, Color Marketing Manager da Axalta na América do Norte.  

 

Os destaques regionais do Relatório de Popularidade de Cor 2016 da Axalta incluem: 

• A nível mundial: O branco permanece em primeiro lugar, sendo a escolha mais popular 
em cerca de quatro de cada dez veículos novos.  
 

• África: As cores claras são aqui uma preferência: o prateado e o branco em conjunto 
constituem 63 por cento das novas compras.  
 

• Ásia: Na China, mais de metade dos veículos vendidos são brancos. O branco liso 
supera a popularidade do branco pérola em mais de 39 pontos percentuais. Pelo 
contrário, o Japão prefere o branco pérola (27 por cento), enquanto comparado com o 
branco liso (sete por cento). 
 

• Europa: Com 17 pontos percentuais, a cor cinza é mais popular na Europa do que em 
qualquer outra região. A popularidade do preto está a decrescer e encontra-se a sete 
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pontos percentuais do primeiro lugar, o branco.  
 

• América do Norte: A cor cinza está a marcar presença com o aumento de popularidade 
de dois pontos percentuais, ampliando a sua vantagem sobre o prateado.  
 

• Rússia: O bege/castanho detém oito por cento das preferências, assim como na China. 
Nenhuma outra região atinge este marcador.  
 

• América do Sul: É nesta região, juntamente com a Rússia, onde o verde, com cinco 
por cento de popularidade, possui maior incidência.   
 

De acordo com Elke Dirks, Automotive OEM Color Designer da Axalta para a região de Europa, 

Médio Oriente e África, a Axalta utiliza os dados de popularidade de cor para apoiar os clientes 

nas suas tomadas de decisão. “O nosso relatório de tendências permite-nos maior agilidade, 

uma vez que trabalhamos com os fabricantes de automóveis sobre futuras cores,” comentou. 

“Perceber as preferências do consumidor proporciona uma percepção que nos ajuda a prever 

futuras escolhas com uma antecedência de alguns anos.” 

 

“A avaliação do consumidor sobre as nuances de cor, como as existentes entre o branco liso e 

o perlado na Ásia, reflecte as diferenças subtis verificadas entre as preferências dos 

consumidores,” acrescenta Annie You, OEM Color Designer da Axalta, sediada na China. “A 

consciência destas diferenças permite-nos relembrar, uma e outra vez, que é necessário rever, 

de forma continuada, a nossa paleta de cores para acompanhar as escolhas dos proprietários 

dos veículos e dos fabricantes de automóveis que confiam na Axalta para as opções de cor.” 

 

O Relatório Global de Popularidade de Cor Automóvel 2016 da Axalta, completo, encontra-se 

disponível através do site: axaltacs.com/colorreport. 
 

 

Sobre a Axalta Coating Systems – Comemoração de 150 Anos na Indústria das Tintas 

A Axalta é uma empresa líder global dedicada exclusivamente a tintas líquidas e em pó e a 

proporcionar aos seus clientes soluções inovadoras, sustentáveis e que aportam cor e beleza. 

Desde os veículos ligeiros das OEM’s, veículos comerciais e aplicações de repintura, aos 

motores eléctricos, construção e “pipelines”, as nossas tintas foram desenvolvidas para evitar a 

corrosão, aumentar a produtividade e possibilitar maior durabilidade aos materiais que 

pintamos. Com um legado de 150 anos na indústria de tintas, os 12,800 funcionários da Axalta 

continuam a desenvolver as melhores soluções para atender, cada dia, através dos nossos 

melhores sistemas, e processos de aplicação e tecnologia, os mais de 100,000 clientes da 



 

Axalta espalhados por 130 países. Para obter mais informação visite o site 

axaltacoatingsystems.com e acompanhe-nos no Twitter através de @Axalta e no LinkedIn. 
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