
Cursos gerenciales  

G6. DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA 
DE PINTURA 

Objetivos do curso: Conhecer o processo de instalação e 
configuração do software de cores da PPG e as suas principais 
funcionalidades para uma utilização otimizada na secção de 
pintura.

Dirigido a: Profissionais, técnicos do setor de repintura.

Conteúdo: 

1. Processo de instalação e configuração do PaintManager®.

2. As principais funcionalidades para o pintor na sala de pintura 
(pesquisa de cores, RFU, fórmulas pessoais) e uso do RapidMatch ™ 
GO.

3. Módulo de gestão de stock e administração de utilizadores.

4. Configuração do módulo de preços para a apresentação de 
informações de consumo de tintas de acordo com o perfil (gestão, 
perito, pintor).

5. Configuração e planificação de relatórios de controlo e identificação 
do painel de instrumentos.

6. Integração de pedidos e gestão de stock de material de pintura com 
Inventory.

E0. SOFTWARE 
DE CORES

Duração do curso: 
1,5 dias

(50% teórico - 50% prático) 

Participantes: 
8

Cursos específicos 
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Cursos específicos 

Objetivos do curso: Conhecer os princípios básicos da colorimetria e 
a sua aplicação na correspondência de cores; conhecer as ferramentas 
que a PPG disponibiliza à oficina para identificar e reproduzir cores 
numa reparação, bem como as orientações a seguir para ajustar ou 
retocar cores para aplicação posterior.

Dirigido a: Profissionais técnicos do setor de repintura de veículos.

Objetivos do curso: Adquirir conhecimentos técnicos sobre a 
classificação dos tipos de tinta, preparação de diferentes 
superfícies, ferramentas de medição e regulamentos do setor 
industrial.

Dirigido a: Profissionais, técnicos e comerciais da distribução do 
setor industrial.

Contenidos: 

1. EHS. Segurança e higiene na secção de pintura.

2. Teoria básica da cor e a roda das cores

3. Processos de retoque e ajuste de cor

4. Técnicas básicas de esbatimento da cor

5. Ferramentas específicas para ajuste de cores: 
PaintManager®, RapidMatch™ GO.

Conteúdo: 

1. EHS. Segurança e higiene na secção de pintura.

2. Introdução à teoria da corrosão.

3. Linha completa da gama Selemix® (produtos de preparação, primários e 
acabamentos). Produtos à base de solvente e à base de água.

4. Guia de sistemas, processos de preparação de superfícies e escolha 
dos produtos adequados de acordo com o tipo de suporte (aço, aço 
inoxidável, alumínio, fibra).

5. Conhecimento geral de ferramentas de cores, ferramentas de medição e 
certificações.

E2. COLORIMETRIAE1. SELEMIX®.  PRODUTOS 
E PROCESSOS

Duração do curso: 
2,5 dias

(30% teórico - 70% prático) 
Duração do curso: 
2,5 dias

(50% teórico - 50% prático) 

Participantes: 
8

Participantes: 
10
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