► O SITIVESP

► O QUE FAZEMOS

O Sitivesp – Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo foi
fundado em 1941, tendo como objetivo básico representar o setor de tintas e vernizes e
defender os interesses das empresas associadas junto aos órgãos do governo, federações
e confederações. Através de campanhas, eventos, seminários e parcerias, temos obtido
resultados positivos, atuando em benefício do nosso segmento, conquistando resultados
importantes para todo o setor.

Assessorias

Estatísticas

Publicações

Eventos

A nossa atuação foca a integridade e crescimento de nossos associados, além de fomentar
um segmento forte e estratégico em todo o estado, para todo o Brasil.

• NetTintas

Os associados do SITIVESP hoje representam 80% do mercado brasileiro de tintas.

► Os Pilares Estratégicos definem as nossas prioridades e nos 			
direcionam para o futuro
• Defesa de interesse e desenvolvimento setorial: desenvolvimento sustentável,
crescimento e competitividade do setor
• Gestão Estratégica: norteia as nossas atividades, embasadas em nossa Missão Visão
e Valores , e nos torna mais proativos
• Gestão administrativa e de recursos físicos e humanos: maior agilidade e eficiência
da estrutura
• Gestão de produtos e serviços: melhor oferta para os nossos associados
• Promoção associativa: fortalecimento associativo sindical de forma sustentável
• Comunicação: melhoria constante dos processos de comunicação

► NOSSOS VALORES
MISSÃO

VALORES

• Defender os interesses do setor
de Tintas e Vernizes, atendendo as
necessidades individuais e coletivas,
buscando crescimento e melhoria da
competitividade.

• Ética nas relações com seus associados,
imparcialidade nas suas ações;

VISÃO
• Ser um sindicato reconhecido junto as
empresas do setor como uma entidade
eficiente na defesa de seus interesses.

• Transparência nas relações com as
empresas e sociedade.

• Respeito às leis vigentes do país;
• Sustentabilidade nas nossas atividades e
ações;

Jurídica, matérias-primas, recursos humanos,
fiscal, segurança e regulação das atividades de
transporte de tintas.

• Manuais e guias especializados
• Manual de Pintura Imobiliária
• Manual de Repintura Automotiva
• Manual de Transporte de Produtos Perigosos

Serviços

Bolsas de matérias-primas e equipamentos

► COMO FAZEMOS

Balança comercial, nível de emprego e
consumo de tintas.

• Dia da Cor, promove e incentiva a 		
renovação através do uso da tinta
• Encontros com Pintores Imobiliários e
Automotivos
• Feitintas
• Fórum de Segurança e Regulação das
Atividades de Transporte
• Olitintas
• Prêmio SITIVESP Fornecedor do Ano

Os nossos Departamentos e Comissões, formados por profissionais das empresas associadas,
trabalham em favor do setor.

