


As armas pouco convencionais do presidente da
Sherwin-Williams para ir além das cores e
conquistar novas trincheiras no mercado

MÁRCIO KROEHN

Onorte-americano Mark Pitt escapou de pin-
tar o rosto na guerra do Vietnã, que abalou
uma geração inteira nos anos 60, mas não fu-
giu da batalha. Agora, porém, sua luta é co-

mercial. Pitt é uma espécie de guerreiro das tintas,
missão que recebeu há quatro anos quando assu-
miu o comando da filial brasileira da Sherwin-Wil-
liams, dona de um faturamento de R$ 1,04 bilhão, o
que a coloca na terceira posição no ranking do se-
;or. Desde então, ele traçou um plano de ataque ao
mercado, com armas que podem mudar a forma
som que o público encara seus produtos: novos ma-
teriais e a implementação de tecnologia para criar
diferenciais. "O mercado sempre apresentou novi-
dades em cima de cores, e não em funcionalidade",

afirma. Um exemplo da estratégia de Pitt chega às lojas ago-
ra em setembro. Ele pretende usar as tintas como um elemen-
to de combate à dengue. É isso mesmo. A empresa está deter-
minada a ajudar na eliminação do mosquito transmissor da
doença e lançará uma nova linha de produtos que, além de em-
belezar paredes, se propõe a atuar como repelente de insetos.

Há dois anos os laboratórios da Sherwin no País pesquisa-
vam uma fórmula para um novo produto que ia além da recu-
peração do colorido ou da mudança estética. Para isso, Pitt in-,
veste por ano R$ l milhão em pesquisa e desenvolvimento,
área que está sob os cuidados de 12 pessoas. Recentemente,
a equipe venceu uma batalha. Chegou a um coi
to que auxilia no combate a pragas, como
pernilongos, aranhas, moscas, baratas,
além do mosquito da dengue. "A com-
posição do material é 100% brasilei-
ra, mas é segredo de Estado", brin-

ca Pitt. A tinta não contém inseticida e a fórmula é à base de
água, com a mesma toxicidade de produtos similares - a efi-
cácia mínima prometida pela Sherwin é de um ano. A tinta
repelente ganhará a companhia de outros produtos em bre-
ve. Um deles já está na gaveta do comandante da Sherwin no
Brasil e pode chegar ao mercado ainda este ano. "Só posso
adiantar que continuarão a ter funcionalidades", despista ele.

O alvo principal das tintas com "algo a mais" da
Sherwin é conquistar um mercado com faturamento
de US$ 2 bilhões anuais. Essas estratégias já mostraram
resultado. A primeira mudança foi na logotipia da marca. A
antiga causava muita confusão e tinha a leitura dificultada. A
segunda é mais longa e procura mudar a visão de que as tin-
tas são todas iguais. Começou com o lançamento de tintas à
base de água há al-
guns anos, que ga-
nhou o sugestivo
nome de Eco. Em
vez do cheiro forte
do solvente, elas têm uma composição que não exala odor. E,
principalmente, facilitam a retirada com água corrente. "Foi
um projeto pensando nos pintores", diz o diretor de marke-
ting David Ivy Jr. Para comprovar que em casa de bons fer-
reiros o espeto é de metal, Mark Pitt concordou, para esta re-
portagem, em pintar o próprio rosto com a mesma tinta uti-
lizada na pintura de paredes.

Atrás das concorrentes Suvinil e Coral, comprar é um
verbo que..Mark Pitt não descarta conjugar. Mas, para
aportar uma grande soma de dinheiro, é preciso que o

.concorrente tenha um diferencial para a Sherwin-Wil-
liams. Nos últimos anos, nenhum conseguiu colorir os

olhos de Pitt. "Comprar apenas para ganhar partici-
pação de mercado não nos interessa", diz.

Tem dado certo. Afinal, até a concorrên-
cia duplicar a nova fórmula repelente
das tintas da Sherwin, Pitt já estará
algumas pinceladas à frente. H

ecarvalho
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