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CRESCIMENTO ORGÂNICO REFORÇA POSIÇÕES  

FRANCISCO RÁCZ & WASHINGTON YAMAGA (RÁCZ, YAMAGA & 

ASSOCIATES)  

As 20 maiores empresas de tintas em 2010 somavam 53 % do mercado global. Hoje 

as dez maiores atuais representam 48 % do mercado. Nos outros agrupamentos 

também se observa o mesmo tipo de queda.  

O que se observou no mercado global de tintas é um aumento do número de 

empresas com faturamento acima de US$ 100 milhões por ano, com crescimentos 

orgânicos, através de especialidades, focos regionais e nichos de mercado.  

O mercado global de tintas, tem anunciado consolidações ao longo de uma 

perspectiva histórica nas últimas décadas, gerando uma percepção de 

concentração no mercado. A evolução mostrada na figura 1 & 2 e, analisada pela 

RY & Associates segundo dados da Coatings World, conclui a presença de outros 

fatores e indicativos distintos dessa percepção.  

 

                                                Figura 1 – Concentração no mercado global de tintas  

As 3 maiores empresas de tintas após um pequeno salto em 2007 (consolidação 

AKZO NOBEL /ICI) continuam com 24 % de mercado apesar das consolidações 

posteriores mais recentes.  (os dados já refletem a recente consolidação SW/ 

VALSPAR). 
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Ou seja, as consolidações têm apenas compensado às perdas de posição nos 

negócios existentes, simplificando as consolidações buscam contrabalançar os 

decrescimentos orgânicos.  

 

 

Figura 2 – As atuais maiores empresas de tintas e sua evolução ( incluindo a recente consolidação SW / 

VALSPAR ) 

 

O Mercado Brasileiro 

Tem se observado no mercado Brasileiro de tintas uma desconcentração de 

mercado nos últimos anos. Na figura 3, se pode observar a participação das seis 

empresas chamadas de lideres globais de tintas, com uma participação decaindo 

de quase 58 % em 2010 para 53 % em 2016. 

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$ 2,2 Bilhões em 2016, uma queda próxima a 15 

% 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 empresa 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. 
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As empresas globais ao contrario, 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.  

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.  

Um grupo de empresas internacionais, de participação em nichos, também cresceu 

em importância no período, novamente, de uma maneira geral, por preservar seus 

valores e suas tecnologias. 

 

 

Figura 3 – Concentração de mercado de tintas no Brasil 

 

O crescimento orgânico estruturado aumenta o valor das empresas. 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 não.  
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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 expansão de negócios passaram pela migração a mercados de 

maior valor agregado, expansão a mercados internacionais e a reestruturação dos 

canais de distribuição.  
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