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Em todas as regiões do pais é claro que a evolução e consolidação dos canais de distribuição de 

tintas é um fato resultante principalmente da demanda do usuário final mais bem informando 

e mais exigente na compra de tintas tanto pela funcionalidade oferecida como pelo produto e 

rápida pela disponibilização do mesmo.    

Se por um lado os fabricantes atualizam a tecnologia de seu portfólio de produtos através de 

opção de cores e sistemas completos, protegendo suas marcas regionais e nacionais através de 

distribuição seletiva ou até proprietária, de outro lado a distribuição de tintas existentes, como 

lojas e home-centers, modernizam sua maneira de se relacionar com o mercado através de 

plataformas digitais onde se encontram toda gama de informações, alternativas de produtos e 

custos. 

Expansão Geográfica 
As lojas de tintas igualmente ágeis consolidam a escala, produtividade e eficácia no ponto de 

venda e nas compras. É clara a expansão geográfica e especializada desses conceitos. A fatia de 

lojas de tintas ou cadeia de lojas para soluções de pinturas deve aumentar nos grandes centros 

consumidores com crescimento maior. 

 

Valorização do produto 
Nesse processo se revigora o processo de valorização do produto para o mercado profissional e 

amplia os parâmetros de conhecimento de decisão do usuário final de forma organizada, precisa 

e completa como solução em tintas e revestimentos. Os valores regionais das marcas influentes 

são enaltecidos. 

 



É um fato que se observa: a consolidação da distribuição independente, quer através das lojas 

de tintas se transformando em cadeias/redes, quer através da expansão de home centers em 

áreas urbanas de médio porte (e forte crescimento), ou mesmo através da transformação de 

comercio tradicional de material de construção em grandes organizações para suprir o mercado 

construtor/reformador. As pequenas organizações de distribuição/revenda estão perdendo 

espaço para uma distribuição corporativa e profissional, sobretudo com a urbanização crescente 

do país. Fenômeno similar já ocorreu em mercados desenvolvidos e já se observa uma evolução 

nesta direção em outros mercados em desenvolvimento vizinhos ao nosso país.  

 

Historicamente, a indústria de tintas tem buscado alternativas para melhorar seu valor agregado 

ou reduzir seu custo de vendas direto para os diversos canais. 

Uma solução óbvia tem sido o approach direto ao consumidor, quer seja através de distribuição 

própria, quer seja através de atendimento direto ao mercado profissional. Em ambos os casos a 

busca de valor agregado mais alto, tem implicado em custos de vendas mais altos, e por ora a 

resultante liquida não tem sido favorável aos fabricantes de tintas, de uma maneira ampla e 

geral.  

 
 

Reorganização das marcas 
Contudo, a regionalização das marcas, apesar de não aumentar o valor agregado tem trazido 

resultados líquidos mais favoráveis, pela redução dos custos diretos das vendas aliados a ganhos 

de produtividade internos.  

O fortalecimento das marcas regionais, que se observa nos últimos anos no Brasil poderá vir a 

ser um contraponto, para balancear os resultados líquidos da indústria de tintas na próxima 

década. Os ganhos do controle de custos diretos de vendas com os progressos feitos nas 

melhorias de produtividade interna, poderão ser otimizados com um próximo passo: a 

consolidação de marcas regionais, com ganhos adicionais nos custos internos sem perda dos 

valores e da fortaleza de cada marca, perante uma cadeia de distribuição cada vez mais forte.  

O equilíbrio entre a indústria de tintas mais produtiva com fortes marcas regionais e custos de 

venda e distribuição adequados, com um canal de distribuição que se consolida e fortalece, 

deverá levar a um acréscimo no valor agregado das tintas, com benéfico final ao consumidor 

com maior desempenho nos produtos, sobretudo em durabilidade.  

Cada novo arranjo da distribuição traz resultados diferentes no nível de vendas e custos 

associados. Demandas estratégicas como a seleção dos membros por cobertura geográfica e 



competências o marketing vertical e das marcas dos produtos, treinamento e motivação dos 

profissionais são ingredientes para o sucesso desta expansão estratégica. E parte das decisões 

da indústria de tintas. E este é o desafio! 
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