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O palco do mercado sul americano de tintas é ocupado por milhares de figurantes-

fornecedores. O que pode soar assustador, mas é natural para um mercado 

maduro e subsegmentado, como o de tintas: de baixo risco e retorno sobre 

investimento razoável. Tendo em vista a complexidade da distribuição e 

segmentação tecnológica, é também natural que menos de uma centena de 

fornecedores ocupem quase 90 % do mercado que em 2018 consumiu US$ 8, 1 

bilhões de tintas, para um volume de 3,1 bilhões de litros. 

5 Grupos Competidores 

Os fornecedores de tintas podem ser agrupados de varias maneiras. Nossa 

consultoria tem utilizado um sistema que considera com um grupo as chamadas 

EMPRESAS GLOBAIS que historicamente fazem parte das 10 maiores 

fornecedores de tintas do mundo, e que tem participado ativamente em vários 

países com subsidiarias atuando em múltiplos segmentos de tintas, na maioria das 

vezes com posições de liderança mercadológica ou tecnológica em vários setores. 

Incluem-se nesse grupo: AKZO NOBEL, AXALTA, BASF, JOTUN, PPG e 

SHERWIN WILLIAMS.   

Um segundo grupo de empresas internacionais com sede/origem fora do 

continente, são as denominadas OUTRAS INTERNACIONAIS. Essas empresas 

fazem parte do grupo de 100 maiores empresas internacionais de tintas, e estão 

participando fortemente com distribuição de produtos/marcas em vários países e 

mantém subsidiárias em alguns países. Destacam se aí: 3M, CAR POLY, 

CARBOLINE, HEMPEL, KOLOR, LECHLER, MANKIEWITZ, MONTÓ, NIPPON, 

NOROO, REDSPOT, ROBERLO, TITAN, YATU entre outras.  

O cenário competitivo traz também outro grupo de empresas com características 

notáveis. São empresas com sede/origem em um país da  América do Sul , mas 

com atividades em múltiplos países da região através de subsidiarias e atuação 

multissegmentadas. No geral elas têm participado nos vários mercados 

competindo com as empresas internacionais e buscado segmentos de mais alto 

valor agregado e ou tecnologia. Elas foram denominadas como empresas 

MULTINACIONAIS REGIONAIS e neste grupo incluem-se: GRUPO ORBIS 

(PINTUCO) origem Colômbia, GRUPO QROMA do Peru, GRUPO CODELPA do 



Chile, GRUPO SINTEPLAST de origem Argentina, e as de origem brasileira: 

GRUPO RENNER/SAYERLACK   e GRUPO WEG.  

Completando o cenário de 85/90 % de fornecimento do mercado sul-americano, 

existem cerca de 35 empresas locais, que denominamos NACIONAIS MEDIAS. 

São empresas de atuação predominante em um país, mas com forte presença e 

muitas vezes em um segmento com liderança característica.   

Na figura 1, se pode observar o balanço da situação competitiva atual desses 

grupos.  

 

 

                                                                       Fig. 1 – Concorrência América do Sul  

 

 

O Lado Atlântico e o Lado Pacífico 

Por características geográficas e similaridade de mercados, analisamos o 

mercado Sul Americano, dividindo-o pelas regiões costeiras. A região banhada 

pelo Oceano Atlântico, que compreende a Argentina, o Brasil e o Uruguai com a 

anexação por proximidade da Bolívia e Paraguai. A região Pacífica engloba os 

países Chile, Colômbia, Equador e Peru e a região Caribenha, que considera a 

Guiana, a Guiana Francesa, o Suriname e a Venezuela.  
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Historicamente, a entrada de empresas Globais se deu através do maior mercado, 

Brasil, sobretudo com aquisições de porte em décadas passadas, fazendo com 

que a situação competitividade quando se compara os dois lados da América do 

Sul sejam não uniformes. Na figura 2, se observa a liderança das empresas 

Globais no Lado Atlântico da América do Sul, um mercado de US$ 5,7 BL em 

2018  

 

 

 

                                               Fig. 2 – Concorrência América do Sul – Lado Atlântico 

 

A Figura 3 traz a liderança no Lado do Oceano Pacífico pelas chamadas 

MULTINACIONAIS REGIONAIS e com forte presença de outras empresas 

internacionais, sobretudo com distribuição. O mercado do Lado Pacífico é 

estimado em 2018 US$ 2,1 BL.   
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                                                      Fig. 3 – Concorrência América do Sul – Lado Pacífico  

 

Tendências Gerais 

De uma maneira geral se observou na ultima década que as empresas Globais, 

exceto Jotun e SW, perderam mercado no continente, sobretudo no lado Atlântico, 

alinhando-se as estratégias globais de portfólio de maior valor e produtividade.  

Indicações são para estabilização deste cenário, a menos que ocorram aquisições 

no continente. 

 

A outras empresas Internacionais ganharam mercados, sobretudo em segmentos 

específicos incluindo nichos de diferenciação e serviços. 

Varias das Multinacionais Regionais tem avançado no mercado nas ultimas 

décadas, através de aquisições, expansão geográfica e algumas delas através de 

alianças tecnológicas de portfólios focados.  

As empresas Nacionais Medias também cresceram nos últimos anos, contribuindo 

para a maior consolidação do mercado. 

Apesar da fatia de centenas de Outras Empresas Locais ser relativamente 

pequena na visão macro do mercado, muitas destas empresas têm participação 

significativa em segmentos especifico em vários países, com bons resultados 

competitivos.  
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Aquisições, consolidações e associações são atrativas no continente, pois o 

mercado deverá manter taxas de crescimento real perto de 4 % ao ano, pela 

continua evolução da classe média e novos hábitos de consumo. A indústria busca 

a escala nos valores agregados mais altos em continua melhoria de margens.   

FZR/WTY- setembro 2019 


