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A Deloitte apresentou no final de 2018 uma Agenda 2019 sobre as 

perspectivas, conduzida com 826 empresas representando cerca de 41% do 

PIB brasileiro. A conclusão indica que 97% dessas empresas vão realizar 

algum tipo de investimento no ciclo de recuperação que agora se inicia. 

Duas concentrações de iniciativas chamam a atenção. A primeira a 

preocupação das empresas para recuperar a capacitação de sua mão obra, 

acelerando a formação e os programas de qualificação. A segunda 

concentração está na procura de produtividade e tecnologias com foco na 

inovação.  

 

60% da indústria terão as iniciativas de lançamento de novos produtos e 

serviços, mas existe também uma preocupação não claramente resolvida de 

como equacionar a qualidade e competitividade se quisermos ser globalmente 

competentes. As empresas que se prepararam mesmo em tempos difíceis 

sairão a frente no posicionamento de mercados locais ou fora do país. 

 

O Mercado Brasileiro de Tintas 
Uma publicação recente da RY & Associates analisou a indústria de tintas sob 

esta perspectiva de competitividade e agregação de valor. 

Tem se observado no mercado Brasileiro de tintas uma desconcentração da 

participação da participação das cinco empresas chamadas de líderes globais 

de tintas, com uma participação decaindo de 58 % em 2010 para 53 % em 

2017. 

Considerando que o mercado de tintas no Brasil encolheu em volume e valores 

neste período, a queda que receita em tintas que estas empresas sofreram no 

período foi significativa. De uma venda liquida de quase US$ 2,6 Bilhões em 

2010, elas se reduziram a cerca de US$ 2,4 Bilhões em 2017, uma queda 

acima de 5 % nas receitas no mercado interno brasileiro. Em contrapartida as 

empresas locais cresceram em participação no mercado em vendas reais.  Em 

linhas gerais se observou que nestes anos de mercados em queda, as 

empresas locais, de maneira geral focaram em seus valores e os protegeram 

neste período. Protegeram seus nichos tecnológicos e ou geográficos, suas 

marcas e outros valores internos e muitas delas se expandiram para mercados 

do exterior. 

As empresas globais ao contrário, focaram em resultados de curto prazo e 

buscaram ganhos de produtividade através de racionalização generalizada e 

medidas similares sem agregação de valor. A resultante maior foi a 

sobrevivência com perda de posições e pouca agregação de valor.  

O resultado além da perda de participação de mercado se refletiu na perda de 

receita mencionada e os programas de racionalização não se mostraram 

suficientes para melhorar os resultados finais.   



O fato de grandes empresas mundiais perderem mercado em negócios 

tradicionais, por concentração de esforços no curto prazo, se observou também 

no mercado global: as cinco maiores empresas de tintas passaram de 32 % de 

participação somada em 2010 a pouco mais de 27 % em 2017 no mercado 

global (Coatings World). A perda em negócios tradicionais das grandes 

empresas internacionais é dramática se se considera que no período houve 

aquisições, consolidações e até novas operações na Ásia, que não foram 

suficientes para anular as perdas nos negócios tradicionais. Repete-se no 

cenário internacional o crescimento de empresas com fortalezas regionais ou 

em especialidades, e que mantiveram o foco em resultados de médio e longo 

prazo.  

No Brasil, um grupo de empresas internacionais menores, de participação em 

nichos, também cresceu em importância no período, passando de 1,2 % de 

participações em 2010 á 2,3 % em 2017, novamente, de uma maneira geral, 

por preservar seus valores e suas tecnologias trazendo valor ao consumidor 

final. 

 

 

Figura  – Concentração de mercado de tintas no Brasil 

 

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. 
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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.  
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