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Relatório Mundial de Popularidade de Cores em Automóveis 

de 2022 da Axalta assinala o 70.° ano consecutivo a 

proporcionar informações sobre a indústria  

Os dados mostram que as cores neutras continuam a ser populares. 

 

GLEN MILLS, PA, 20 de janeiro de 2023 - A Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), uma das 

principais empresas mundiais de tintas, publicou o seu 70.° Relatório Mundial de Popularidade 

de Cores em Automóveis que revelou as três principais cores para automóveis de 2022: 

branco, preto e cinzento. Publicado pela primeira vez em 1953, o relatório anual de 

popularidade de cores da Axalta é o registo de cores mais antigo e mais abrangente da 

indústria. 

“Os atuais veículos são mais vibrantes do que nunca,” afirmou Robert Schnell, Vice President 

de Vendas Globais e Gestão de Produtos na Axalta. “Por exemplo, em comparação com as 

variações de branco dos anos 50, estes brancos são mais brilhantes e contêm partículas 

iridescentes. Em conjunto, os veículos em branco, preto, cinzento e prateado totalizam 82% 

dos carros que atualmente que circulam nas nossas estradas.” 

A nível mundial, os tons brancos lideram (total de 34%) com brancos perolados com 14% da 

popularidade e brancos lisos com 20%. Em seguida, os tons pretos intensos irradiam com 

efeitos brilhantes e totalizam 21% dos veículos na estrada. Por último, os tons cinzentos (19%) 

tinham efeitos brilhantes numa variedade de tons coloridos. De um modo geral, verificou-se que 

as variações coloridas de azul (8%), vermelho (5%) e verde (1%) tinham uma elevada 

intensidade de cor e efeitos brilhantes complexos. 

O Relatório de Popularidade de Cores em Automóveis completo da Axalta está disponível 
online. Em conjunto com o Relatório de Tendências de Cores da Axalta, a história e o futuro 
das cores para automóveis é elaborado pelos especialistas mundiais em cores da Axalta e 
oferece aos fabricantes de equipamento de origem para automóveis (OEMs) informações 
fascinantes sobre as preferências dos consumidores que os ajudam a tomar decisões 
informadas sobre cores para automóveis.   

 
 

Sobre a Axalta Refinish 
A Axalta Refinish, que faz parte da Axalta, uma empresa líder mundial especializada em tintas, é um 
parceiro valioso, fiável e global em reparações de pintura dos nossos clientes, que exigem nada menos do 
que satisfação total. Damos-lhes confiança graças aos nossos processos empresarias digitais integrais e 
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às nossas tecnologias de tintas rápidas, eficientes e de qualidade superior que permitem que todo o 
processo de reparação de pintura seja mais rápido, mais fácil e mais rentável. Com mais de 150 anos de 
experiência na indústria de tintas, a nossa dedicação à inovação e as nossas tecnologias em constante 
desenvolvimento permitem-nos oferecer aos nossos clientes um leque de cores ilimitado para uma 
correspondência de cores perfeita. Mas acima de tudo, trabalharmos incansavelmente para antecipar os 
requisitos dos nossos clientes para que possam responder aos desafios que enfrentam diariamente. 
Temos uma oferta excecional de marcas para todos os requisitos das oficinas, todos os segmentos do 
mercado e todos os níveis de maturidade do mercado. Para mais informações, visite refinish.axalta.eu e 
siga-nos em LinkedIn. 

 

Sobre a Axalta  
A Axalta é uma empresa líder global na indústria de tintas que oferece aos seus clientes soluções de 
tintas inovadoras e sustentáveis que proporcionam beleza e cor. Desde veículos ligeiros, veículos 
comerciais e aplicações de repintura até motores elétricos, fachadas de edifícios e outras aplicações 
industriais, as nossas tintas foram concebidas para evitar a corrosão, aumentar a produtividade e 
melhorar a durabilidade. Com mais de 150 anos de experiência na indústria de tintas, a equipa mundial 
da Axalta continua a desenvolver soluções para proporcionar, cada vez melhor e todos os dias, aos mais 
de 100 000 clientes que temos em 130 países, as melhores tintas, sistemas de aplicação e tecnologias. 
Para mais informações, visite axalta.pt e siga-nos em @Axalta no Twitterhttps://twitter.com/Axalta. 
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