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O grupo químico e petroquímico Mexichem, do México, obtém resultados com a aquisição no 
Brasil da Amanco – uma das marcas mais fortes em tubos e conexões – além de outras 
empresas, e anuncia investimentos de R$ 148 milhões para a subsidiária brasileira. A 
presidente da Mexichem Brasil, Marise Barroso, conta ao propmark como está o apetite de 
crescimento da holding para abocanhar mais espaço nos segmentos de atuação, já que a maré 
é favorável. O setor de materiais de construção, por exemplo, cresce mais do que o PIB 
brasileiro. As vendas de fevereiro deste ano subiram 11,46% em relação a mesmo mês de 
2010, segundo a Abramat (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção). No 
ano passado, as vendas da Mexichem Brasil atingiram R$ 946 milhões. 
 
A adoção do nome Mexichem Brasil como marca guarda-chuva do grupo é uma 
estratégia para reforçar a marca no País? Por quê? 
 
A Mexichem vai ser a holding no Brasil. A razão social da empresa vai ser Mexichem Brasil, 
mas as marcas vão continuar sendo Amanco, Plastubos e Bidim. Do ponto de vista de 
comunicação, do produto, cada um tem sua estratégia, sua marca para o consumidor final, 
que vai ser mantida. O que estamos fazendo é juntando. Antes tinha três empresas 
independentes. A Amanco tem quatro fábricas, a Plastubos quatro, a Bidim uma. A gente não 
tinha flexibilidade no sentido que uma planta pudesse fabricar e faturar outra marca, porque 
eram empresas totalmente separadas. Agora vamos passar a ter nove fábricas, nove centros 
de distribuição no Brasil inteiro. Vamos ter sinergias em produção e distribuição, e toda parte 
de backoffice da empresa. Isso não significa menos pessoas, não tem previsão de redução de 
estrutura, mas tem série de benefícios em termos de otimizar estrutura e ganhar mais 
flexibilidade. 



 
Essa é uma forma de acelerar o crescimento? 
 
Sem dúvida. Inclusive, nos investimentos deste ano vamos aumentar capacidade em 20%. 
Nesse aumento de capacidade de produção, já previu que poderia colocar máquinas para 
fabricar produtos Amanco em planta de Plastubos e vice-versa, a gente já considerou isso. Faz 
com que tenhamos mais flexibilidade. 
 
Vai ter comunicação institucional para Mexichem? 
 
Não vai haver mudança alguma nem na estratégia comercial nem na comunicação das marcas. 
O que muda é que institucionalmente, como corporação, antes cada empresa fazia sua 
comunicação. Cada empresa falando com a imprensa, públicos de interesse, separadamente. 
Agora vamos ter uma comunicação só. Institucionalmente, como corporação quem vai 
começar a se comunicar é a Mexichem. Do ponto de vista publicitário, não. Mas na perspectiva 
de comunicação junto à imprensa, já vai começar a preparar série de publicações. A 
comunicação interna também sofrerá alterações. Do ponto de vista de alguns projetos que vai 
levar à frente, como agora que acabamos de fazer o lançamento do 4º volume do Hydros, para 
o Dia Mundial de Água. Essa comunicação originalmente era da Amanco, que era a principal 
marca no segmento de tubos e conexões e sempre teve uma estratégia muito vinculada à 
sustentabilidade, condução de água. Este ano já lançou o quarto livro sob o guarda-chuva da 
Mexichem Brasil. 
 
Entre Amanco, Bidim, Plastubos e Doutores da Construção, qual é a mais forte e que 
traz mais lucro para o grupo? 
 
Do ponto de vista de venda total, a Amanco é bem maior. No mercado de tubos e conexões, a 
Amanco tem 32% de market share. A Tigre é líder. O mercado de marcas representa 68%. Já 
o outro segmento do mercado, que é o de preço, tem 32%, com 58 fabricantes de tubos. O 
apelo é totalmente diferente. A Plastubos é um produto que está dentro das normas, 
qualificado, mas é bastante mais econômico, com portfólio muito mais restrito. A Amanco 
concorre com a Tigre e a Plastubos com o restante do mercado de preços. A Bidim faz 
geossintéticos, como malhas, basicamente, para aplicações em infraestrutura. Todo o chão do 
Maracanã, por exemplo, tem malha Bidim, quando chove a água não fica empossada. Já a 
Doutores da Construção é uma empresa de serviços, foi criada a partir de uma iniciativa da 
Amanco. Junto com o varejo de construção criamos um sistema permanente, bem estruturado, 
para aperfeiçoar mão de obra para construção civil. Quando iniciamos estratégia da Amanco 
vimos que não existia curso técnico para profissão de instalador hidráulico no Brasil. Ele 
aprendia do pai, do tio. Então trabalhamos em duas frentes: uma junto com o Senai, na qual 
criamos um curso em todos os estados. Formamos neste ano que passou 10 mil novos 
técnicos em hidráulica. No caso da Doutores, nosso objetivo é pegar os 300 mil encanadores 
que trabalham no Brasil e dar essa base técnica. Junto com lojas de varejo criamos centros de 
treinamento. Isso teve tanto sucesso nas lojas de material de construção que houve demanda 
para ampliar a grade. Hoje, a Doutores da Construção, em parceria com os lojistas, já tem 28 
cursos. Todos os cursos são gratuitos. Quem fizer os 28 módulos, é um mestre de obras, 
conhece tudo que compõe a construção de uma casa inteira. 
 
Quando a Mexichem ingressou no mercado brasileiro? Como é a formação do grupo 
no País? 
 
Em fevereiro de 2007, a Mexichem, que é a maior fabricante de resina de PVC da América 
Latina, comprou o Grupo Amanco em toda a América Latina, numa estratégia de verticalização 
de cadeia. A Amanco era parte do grupo suíço Nueva, que estava no Brasil há algum tempo. 
Em 2006 converteu todos os produtos na marca Amanco. Em abril de 2006 foi feito o 
lançamento da marca. 
 
Qual o projeto de crescimento para o Brasil? 
 



A prioridade é a expansão da nossa capacidade, de 20% em 2011, e explorar dentro do 
segmento no cloro vinil oportunidades de negócios. A Mexichem começou com a aquisição da 
Amanco, e depois da Plastubos. Novas aquisições devem acontecer. A empresa tem planos de 
investimento, de crescer, não só na parte de tubos e conexões, mas em toda parte química e 
petroquímica. 
 
O investimento de R$ 148 milhões para este ano no Brasil será distribuído de que 
forma entre as empresas? 
 
A maior parte do investimento é na Amanco. Tem aumento de capacidade, lançamento de 
novos produtos e investimento em marketing. 
 
Como a empresa trabalha a comunicação de suas marcas? É um segmento difícil para 
divulgar? 
 
O crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi de 7,5% e o material de construção 
cresceu 10,6%. Ou seja, já é um mercado que cresce acima do que o País cresce. É um 
segmento que gera muito emprego, que tem bastante visibilidade e que praticamente todo 
mundo tem uma relação. 
 
E há entendimento? 
 
Diria que quanto mais básico o material de construção, maior é a interferência do técnico que 
aplica o produto e recomendação para o consumidor final. No caso de acabamento, o 
consumidor é quem escolhe. O tubo é o encanador. 75% das vendas de tubos e conexões no 
Brasil são intermediadas por um encanador. Daí a importância de dar uma boa formação, 
maiores condições de trabalho a esse profissional. 
 
Qual é a agência de publicidade que atende Mexichem no Brasil? 
 
Da Amanco é a DM9DDB. Estamos com uma campanha nova da Amanco [intitulada “Prodígio”, 
que comemora 6 anos da Amanco e a marca histórica de 1 bilhão de metros de tubos e 
conexões vendidos no Brasil] e também fazendo desenho de material de PDV. A comunicação 
da marca é dirigida ao consumidor final, mas o target primário é o encanador, motivo pelo 
qual nossa mídia principal é o futebol. A gente está no futebol da Globo desde 2007 e também 
nas emissoras de rádio, patrocinando jornadas esportivas. 
 
Qual é o retorno para a marca? 
 
Nosso crescimento tem sido extraordinário em termos de conhecimento de marca e 
favorabilidade, que é o quanto o consumidor gosta da marca. Segundo a Ipsos, Amanco é um 
case no Brasil em termos de rapidez de construção de marca, tanto em chegar a um ponto de 
nível de conhecimento total como também a aceitabilidade, recomendação, favorabilidade. 
Amanco tem um posicionamento claro, como marca inovadora e com produtos diferentes. O 
slogan é “Inovação em tubos e conexões”. 
 
Qual o valor do patrocínio ao futebol? 
 
O investimento da marca Amanco é de R$ 22 milhões para o ano. Investimos no futebol 
porque temos um público formado principalmente por homens. Tanto da perspectiva do 
encanador, como do dono do material de construção e consumidor final, o futebol é o principal 
programa. 
 
E qual o seu desafio na empresa? 
 
Vou fazer seis anos na empresa, comecei na diretoria de marketing da Amanco e assumi a 
presidência em 2009. Pela perspectiva do marketing, era um segmento novo para mim. O 
desafio era abrir espaço no mercado. Na época, as pesquisas mostravam que o público só 
conhecia uma marca. Era um grande desafio trazer uma marca nova, e não só fazer dela uma 



marca conhecida, mas também com um posicionamento diferente. No último ano superamos 
as expectativas de meta. Crescemos 18% em vendas, com faturamento de R$ 946 milhões, 
enquanto o mercado cresceu 10%. 
 
Qual a principal diferenciação de marca entre a Amanco e a Tigre? 
 
Hoje, quando se olha o mapa de posicionamento, a Tigre é muito conhecida, é vista como 
marca de qualidade. A Amanco é vista como uma marca de qualidade, internacional e também 
ligada à inovação. Porque a nossa comunicação, além de ser inovadora, fez muita coisa 
diferente, inclusive filmes que viraram viral, como o daqueles que eles gritam no tubo. Teve 
super repercussão no YouTube, é uma comunicação com mais humor. E sempre apresentando 
um produto novo no mercado brasileiro. Ano passado lançamos tubos para pressão de água 
em plástico que ainda não havia no mercado brasileiro, até o ano passado era em ferro 
fundido. 
 
Qual importância do mercado para holding? 
 
Na cadeia de flúor, cloro vinil, nesta cadeia de soluções integrais, em que transforma matéria-
prima para o consumidor final, o Brasil representa 29%. É bastante expressivo. E projeta 
crescimento de 10% para 2011. 
 
Qual é a verba de publicidade e marketing da Mexichem no Brasil? 
 
É de R$ 50 milhões, incremento de 10% em comparação a 2010. 
 
Como é a atuação da empresa na área da sustentabilidade? 
 
O nosso eixo é a condução da água. Temos revista que se chama Aqua Vitae, que circula entre 
governo, formadores de opinião, líderes comunitários, uma revista que tem circulação a cada 
quadrimestre, editada para toda a América Latina. Hoje a sustentabilidade faz parte da cultura, 
DNA da empresa. A gente vê nossa cadeia completa de valor e analisa quem são os pontos e 
stakeholders que participam. Meta é fazer que todos cresçam do ponto de vista econômico, 
social e ambiental. A gente vê a sustentabilidade dentro da nossa cadeia. Por exemplo, o 
maior índice de acidente trabalhista é na construção civil. Então, de que maneira a gente 
intervém para que essas ocorrências diminuam. Na medida em que tenho um encanador, 
técnico formado pelo Senai, a qualidade da sua obra vai ser melhor, e todo mercado vai 
crescer junto. Esse pensamento que faz parte da nossa dinâmica no dia a dia é 
sustentabilidade. A gente também recicla a quase totalidade da água que usamos nas nossas 
plantas. Há uma série de ações ligadas à sustentabilidade que é possível fazer totalmente 
vinculada ao seu negócio. Para a gente é um orgulho ver a formação dos encanadores nos 
cursos do Senai. Isso é marketing? Sai da verba de marketing, mas o impacto que tem é 
social. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 abr. 2011, p. 27.  


