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Uma declaração recente do CEO da Axalta no Coatings Summit em Paris no 

mês de fevereiro de 2019, Charles Shaver, pode ser interpretada como reforço 

de muitas reflexões do setor, em regiões como a América do Sul:  

 

“A Industria de Tintas possui um balanço financeiro robusto e está bem 

posicionada para a continuidade das atividades de fusões e aquisições”.  

 

Esta declaração estava inserida em uma apresentação feita ao grupo da mais 

alta direção das principais empresas de tintas do mundo e de seus 

fornecedores globais, presentes ao encontro mencionado.  

A apresentação trazia uma serie de pontos de ação recomendados à indústria 

em geral além de constatações referentes ao ambiente de negócios que a 

indústria enfrenta.  

 

• Os mercados emergentes permanecerão importantes; 

• Os consumidores estão demandando mais soluções especificas; 

• As consolidações continuarão; 

• As regulamentações estão se tornando mais amplas e restritivas; 

• A digitalização esta atravessando/integrando  as várias áreas funcionais; 

• Aceleração dos modelos de inovação 

 

Nossos artigos e palestras têm abordado estes temas dentro de nosso contexto 

regional e reflete em muitos dos comentários publicados no artigo da edição 

janeiro/fevereiro 2019 desta revista, e anteciparam respostas regionais às 

afirmações globais mencionadas pelo palestrante: 

 

“Um novo ciclo de consolidações? 
As empresas locais, as novas multinacionais focaram os seus esforços nas 

fortalezas de suas marcas, novas alianças tecnológicas a nível global, alianças 

mercadológicas com reciprocidade e formação de centros de excelência. 

Tornaram-se barreiras estratégicas a novos entrantes. O crescimento orgânico 

estruturado aumentou o valor das empresas e o mercado provavelmente 

passará por novo ciclo de consolidações. 

Os grandes exemplos das empresas locais que ganharam posições ao longo dos 

últimos 5 anos, cresceram mais rapidamente que o mercado e geraram um ROI 

acima das grandes corporações e, para o próximo período se movem para outros 

mercados adjacentes ou mercados globais.  



O potencial de agregação de valor na América do Sul será ainda mais alto nos 

anos que se seguem com a recuperação do mercado. As empresas locais que 

tiveram sucesso experimentarão daqui para frente o mesmo componente da 

influência do clima de negócios. Mas estarão focados na internacionalização de 

seus clientes desenvolvendo alianças mercadológicas e tecnológicas locais e 

internacionais. 

A preservação e a expansão de negócios passarão pela migração a mercados 

de maior valor agregado, expansão em mercados internacionais e a 

reestruturação dos canais de distribuição.”  

No artigo da revista Paint & Pintura do mês de outubro 2018, fizemos 

observações com referência à rentabilidade do setor na América do Sul e as 

perspectivas na área de geração de valor crescente aos acionistas:  

 “Desempenho Histórico 
Segundo as analise da RY & Associates, a indústria local no continente, 

historicamente, tem atingido níveis de rentabilidade sobre as vendas na casa de 

dois dígitos baixos e ROIs perto dos 20%, mas algo oscilante.  

A busca é por uma rentabilidade sobre as vendas acima de 15 % e ROI entre 20 

e 25 %.  

O nível de despesas, em indústrias locais com escala razoável, tem estado em 

níveis otimizados se comparados com os níveis observados pela indústria de 

tintas global. Em empresas locais, as despesas comerciais, distribuição, 

administração, suporte técnico e relacionado, estão na casa dos 25% das vendas 

liquidas, enquanto que nas empresas de âmbito global este nível está acima dos 

30%.  

Já o custo das vendas- ingredientes e custos de produção, em empresas globais, 

têm sido ao redor de 55 %, e nas empresas locais fica muitas vezes acima dos 

60 %.  

A percepção do desafio das empresas locais é trazer o custo das vendas abaixo 

dos 60 %, atingindo assim os níveis de rentabilidade acima de 15 % sobre as 

vendas, gerando um ROI ao redor de 25 % e muitos segmentos cerca de 30 %. 

Valor Agregado 
A crescente evolução do mercado mundial de tintas, em particular o mercado 

asiático, alinhando se à modificação dos padrões de consumo globais não exclui 

mercados como a América do Sul onde já existem investimentos em capacidade 

e novos padrões de consumo estabelecidos. 

 

A modificação da capacidade de consumo, comportamento do consumidor e 

regulamentações são as perceptíveis respostas à demanda por tintas de maior 

funcionalidade em resposta aos novos parâmetros como mobilidade, economia 

de energia, saúde entre outros.” 

 

 



UM MERCADO CRESCENTE E SÓLIDO 
O mercado de tintas da América do Sul de um valor (a nível de preços da 

indústria) de cerca de US$ 8,5 Bl em 2017 atingirá níveis acima de US$ 22 Bl 

em 2030, com continua geração de valor real aos acionistas. O que confirma a 

sua importância no cenário mundial  

Mas o ambiente competitivo estará em continua evolução: seja por 

consolidações e/ou por associações. Sempre com o foco, de atender as 

demandas especificas dos consumidores, satisfazer as regulamentações e a 

crescente busca de produtividade com digitalização multifuncional.  
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