
Há pouco mais de um ano, o
CEO da AkzoNobel, Hans Wi-
jers, desembarcou no Brasil
com a missão de vender tinta.
Até aí novidade nenhuma, já
que a Coral faz parte do portfó-
lio da empresa. O que tornava a
missão de Wijers ‘especial’ é
que ele queria vender toneladas
de tintas para pintar o templo
do futebol brasileiro, o Maraca-

nã, e, de quebra, oferecer al-
guns galões para as instalações
da Olimpíada de 2016.

Experiências passadas
Embora já tivesse hora na
agenda do prefeito Eduardo
Paes e na do governador Sérgio
Cabral Filho, Wijers não empla-
cou um galão sequer. Não que
não tenha vendido bem o seu
peixe. O problema é que ele de-
sembarcou no Rio junto com
as chuvas que destruíram a re-
gião serrana do estado. “Não fi-
caria bem falar de negócios em
meio a tanta tragédia”, disse
ele na ocasião.

Nocurrículoda companhia es-
tão importantes “obras” do es-
portemundial. Foi aAkzoque for-
neceu tintaparaosestádiosdaCo-
pa daAlemanha, em2006, e para
praças esportivasdos JogosdePe-
quim, em 2008. Wijers não quis
falar em cifras, na ocasião, e o
atual presidente da Akzo no Bra-
sil, Jaap de Jong, desconversou
no capítulo valores. Mas para se
ter ideia do tamanho do negócio,
vale lembrar que só a China gas-
tou cerca de US$ 40 milhões em
tintanaOlimpíada.Wijersnão te-
ria se abalado da Holanda até
aqui se não estivéssemos falando
de um contratomilionário. ■

A AkzoNobel, empresa química
focada em tintas que tem entre
suasmarcas a Coral, fechou con-
trato para pintar e revestir o Es-
tádio doMaracanã, no Rio de Ja-
neiro, para a Copa doMundo de
Futebol de 2014. Não é o único
gol marcado pela empresa, que
comemora outro contrato em
vias de ser fechado, também
voltado para o mesmo evento
esportivo.
A companhia vai participar

ainda das obras do Grêmio Are-
na, em Porto Alegre, estádio

que não participará da Copa. A
empresa foi responsável por
projetos similares em Johanes-
burgo, na África do Sul e em Pe-
quim, na China. “São projetos
complexos. São pinturas que du-
ram por volta de 25 anos”, diz o
holandês Jaap de Jong, presiden-
te da AkzoNobel no Brasil.
Os acordos fazem parte da

estratégia da empresa de cres-
cer em áreas ligadas a infraes-
trutura. Há cerca de um ano a
companhia montou equipe de
15 pessoas no país focadas em
projetos deste tipo.
“O que mais me chamou a

atenção quando cheguei aqui,
em agosto, foi a área de óleo e
gás”, diz Jong, no comando há
oito meses. A área de pintura e
revestimento para navios está
entre as frentes com crescimen-
to mais rápido para a AkzoNo-
bel no Brasil, junto com papel e
celulose e tintas decorativas.

Classe média
Emdecoração, no entanto, Jong
acredita que é preciso expandir
a presença da Coral na classe
média. Segundo ele, a chave pa-
ra atingir estemercado é investi-
mento em pesquisa e, por isso,
no segundo semestre do ano
passado a empresa lançou um
novo tipo de tinta, desenvolvi-
da no Brasil.
O produto cobre uma área

30% maior que os convencio-
nais e pode ser diluído com até
80% de água. “Este mercado

ainda émuito fragmentado e in-
formal. Precisamos apostar em
produtos diferentes”. Com es-
tas características, a tinta se tor-
nou líder de vendas no país e de-
ve começar a ser exportada pa-
ra outras regiões.
Com essas estratégias, o exe-

cutivo tem a meta de crescer

66% e atingir receita de €1,5 bi-
lhão (R$ 3,8 bilhões) até 2015
no Brasil, sendo que em 2011 o
número foi de R$ 2,1 bilhões.
Em termos de investimentos,

a expectativa é que a AkzoNo-
bel aplique, em média, R$ 120
milhões ao ano nos próximos
cinco anos no país.

Mas Jong também não des-
carta possíveis aquisições de
companhias que tenham tec-
nologias complementares. “Se
continuarmos como estamos,
vamos atingir o crescimento
sem comprar nenhuma empre-
sa. Mas estamos procurando”,
afirma. ■
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AkzoNobelmarca o primeiro
gol no repaginadoMaracanã

A China deve ter gasto mais de
US$ 40 mi só com tinta para as
praças esportivas, em 2008

Dona da Tintas Coral vai revestir e pintar estádio da final da Copa no Rio de Janeiro, e está em vias de
fechar outro grande contrato vinculado ao Mundial de 2014. Mais obras de infraestrutura estão na mira
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 16.




