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Exclusivo: entrevista com o executivo de tintas imobiliárias da Akzo, Paulo Gonçalves 
 
A Akzo Nobel aposta no crescimento do mercado brasileiro de tintas nos próximos anos, em 
primeiro lugar, por uma razão estatística: o consumo anual de tinta per capita nos países 
industrializados é de seis a sete latas, enquanto no Brasil é de apenas quatro latas. O potencial de 
crescimento é superior a 50%, de acordo com o gerente-geral da divisão de tintas imobiliárias da 
empresa sueca para a América do Sul, Paulo Gonçalves. 
 
Embora seja líder mundial em várias de suas áreas de atuação, a Akzo Nobel fica, no Brasil, atrás 
da Basf, da ICI è da Sherwin Wiliams. Mas os piores concorrentes, para Gonçalves, não são estas 
empresas de grande porte, porque elas seguem as mesmas regras da Akzo Paulo G' Nobel. Seu 
problema são cerca de mil fábricas de tinta inforrmais ou parcialmente formais, que às vezes 
emitem notas fiscais e às vezes não, e só entregam mercadorias de noite, quando não há 
fiscalização. 
 
Além disso, Gonçalves conslata que o mercado de tintas no Brasil também disputa a carteira do 
cliente com alguns competidores inesperados: a Internet, a geladeira, o celular pré-pago, o 
computador, a televisão. 
 
Nesta entrevista exclusiva, Gonçalves conta a estratégia de marketing, os planos de 
investimentos e as inovações tecnológicas dos novos produtos que a Akzo Nobel lançará este ano. 
 
DCI - A reestruturação global da Akzo Nobel, com a separação das atividades farmacêuticas, vai 
afetar os negócios no Brasil? 
Paulo Gonçalves: Só nesse sentido, de separar uma divisão para que atue como empresa 
independente. No conjunto global, a Akzo Nobel faturou cerca de 14 bilhões de euros no ano 
passado; se você retira o faturamento da área farmacêutica, sobram cerca de 9,5 bilhões de 
euros. A divisão de tintas é a maior fabricante do mundo no segmento. A empresa continua 
grande. Como você sabe, o processo de separação será relativamente fácil porque as djferentes 
áreas de atuação da Akzo Nobel já têm gerentes-gerais; não há um presidente centralizando as 
divisões da empresa no País, ou na América do Sul. Eu cuido da  divisão  de tintas  imobiliárias 
para a América do Sul inteira. 
 
DCI - E vocês estão prontos para disputar a liderança? 
Gonçalves: Não somos grandes ainda no Brasil, pois estamos atrás da Basf, da ICI e da Sherwin 
Williams. Mas queremos crescer oferecendo o melhor serviço aos clientes, que podem ser lojistas 
ou famílias. A Akzo Nobel adotou a estratégia de crescer através de aquisições no Brasil, e 
começou com a compra da Tintas Wanda à família Montesano em 1974. Depois foram adquiridas 
as Tintas Ypiranga em 1987 e a Cour-taulds (Tintas International) em 1998. Também 
preservamos as marcas adquiridas, como é o caso do Sparlack Cetol, verniz para madeira que 
tem garantia de 5 anos e ampla variedade de cores. O Sparlack é o líder no segmento de verniz 
para madeiras. 
 
DCI - O seu mercado é muito Competitivo no País. Como é que você está se diferenciando dos 
concorrentes? 
Gonçalves: Nós damos ênfase especial à tecnologia e ao marketing. Desenvolvemos o conceito de 
cores em conformidade com a moda, através do nosso projeto Ambience. Também colocamos 
pela primeira vez uma imagem de mulher na lata de tinta, vestida conforme as diferentes 
estações, e a moda apropriada. 
 
DCI - E por que o destaque para as fotografias de mulher? 
Gonçalves: A opinião da mulher é decisiva na escolha das cores de tintas imobiliárias.   
Precisamos nos comunicar com ela. Por isso patrocinamos, por exemplo, o estilista Reinaldo 
Lourenço na São Paulo Fashion 
 



DCI - Mas qual é a  conexão entre a cor da roupa da mulher, as  cores  das estações e as 
tintas do interior das casas? 
Gonçalves: Nós identificamos um movimento das cores que vai de dentro para fora, do interior 
das casas num ano para as cores do mundo da moda no ano seguinte. Isso é marcante na 
Europa, onde as estações são bem definidas, mas pode ser uma fonte de inspiração no Brasil 
também. Na mesma linha, trabalhamos com arquitetos para investigar a luz e as cores. 
 
DCI - Esta é a parte do marketing. E o restante? 
Gonçalves: A preocupação com a saúde do cliente é primordial. Este é um ponto importante, 
porque o custo do pigmento sem chumbo é de 60% a 70% mais caro do que a tinta antiga, que 
vinha com chumbo. Mas nós começamos a colher os frutos da conscientização dos consumidores, 
que já levam em conta o fato de que tudo na vida tem um custo. 
 
 
DCI - O que há de novo em relação à tecnologia? 
Gonçalves: Estamos sempre atualizando. Fomos buscar na Suécia um pigmento mais resis- 
tente à luz solar, para evitar o efeito de esmaecimento nas cores externas das casas. Chegamos a 
importar da Inglaterra uma tinta antifurto,mas não deu muito certo. 
 
DCI - Como é exatamente essa tinta antifurto? 
Gonçalves: Nós descobrimos que é apenas uma tinta preta e escorregadia, que você aplica nas 
canaletas para impedir que os ladrões subam por elas. É muito específica para deter um certo tipo 
de ladrão europeu, mas não se aplica aos casos de assalto no Brasil. O acesso é diferente. 
 
DCI - O mais importante no seu mercado são as classes C, D e E, de poder aquisitivo mais baixo? 
Gonçalves: Sim. 
 
DCI - Então, segurança pode não ser um fator tão importante para esse cliente. 
Gonçalves: Talvez. A pessoa de baixa renda tem menos a perder, mas todos gostam de 
segurança. 
 
DCI - Mas quando o senhor diz que a conscientização está aumentando, preço é sem dúvida 
determinante para quem tem baixa renda. 
Gonçalves: É verdade, mas o cliente começa a perceber também que o maiorcusto na pintura da 
casa não é a tinta, é o pintor. Uma tinta de boa qualidade, como a nossa, vai proteger a saúde da 
família, e terá também uma duração mais longa. 
 
DCI - Se o maior custo é o pintor, vocês estão apostando que o brasileiro, como boa par-te dos 
americanos, vai pintar ele mesmo a própria casa? 
Gonçalves: Esta é uma idéia. Por isso trouxemos efeitos já prontos como a patina, que são difíceis 
de fazer. Outra é sugerir ao casal de baixa renda o charme e a renovação que vêm de uma 
combinação de cores, ao pintar com uma cor diferente apenas uma das paredes. 
 
DCI - Vocês já devem ter pesquisado isso, decerto, mas não existiria uma cor que afugente 
ladrões, assim como tem a cor vermelha que irrita os touros? E talvez exista uma cor que ajude 
adolescentes a estudar, outra para namorar, outra para receber amigos. 
Gonçalves: Ainda não investigamos nada disso. Mas agora que você está dizendo, pode ser 
promissor. De um modo geral, o Brasil segue mais os tons pastéis do mercado dos Estados 
Unidos, enquanto a Argentina e o Chile preferem cores mais intensas, como os europeus. Por isso 
mudamos a nossa paleta de cores para as tintas, quede início importávamos em cartelas prontas 
da Europa, para oferecer mais opções ao cliente segundo o gosto e a paisagem local. 
 
DCI - Um momento como o atual, em que o governo Lula divulga a melhoria na renda das classes 
sociais mais baixas, o seu negócio de tintas melhora imediatamente? 
Gonçalves: A velocidade na renovação da pintura das casas, de fato, diminuiu. Não estou negando 
que houve recuperação da capacidade de compra nas camadas mais humildes da população. É 
que essa recuperação alterou o que os americanos chamam de pocket share (a fatia que cada 
negócio tem na carteira dos clientes). Nossos concorrentes não são as outras tintas, mas sim 



produtos e serviços que estão se tornando acessíveis a um público mais amplo: o celular pré-
pago, a televisão de tela maior, o gravador portátil de músicas, o computador, a geladeira, a 
Internet. Você vê os efeitos, já temos 80 milhões de celulares vendidos. É um dinheiro que 
antigamente se destinava, em parte, à compra de tinta. 
 
DCI - Como o senhor faz para competir com todos esses recém-chegados? 
Gonçalves: Nós temos apostado muito na moda e na cor. Desenvolvemos paletas de cores de 
acordo com a nossa região. Uma dessas coleções é a de cores do mar. Você olha as paletas do 
Hemisfério Norte, e as variações de cores do mar de lá são azuis. Mas você percorre o litoral 
brasileiro de norte a sul, e o que você encontra são gradações de verde. Buscamos desenvolver 
cores típicas do Brasil como refletidas no mar, no céu, na terra e nas florestas. E procuramos 
aproveitar anos de pesquisa da Akzo Nobel na Europa etrazer o melhor para o Brasil. 
 
DCI - Dê alguns exemplos. 
Gonçalves: Veja essa questão da saúde. Nós procuramos antecipar as exigências da legislação 
brasileira sobre proteção ambiental, e com isso eliminamos componentes cancerígenos de 
produtos de acordo com os avanços da legislação nos países industrializados. Não esperamos a 
mudança na lei brasileira. Você pode acompanhar a importância internacional dessas questões de 
saúde com o caso em torno do porta-aviões francês Clemenceau, que contém asbesto e outras 
substâncias tóxicas. Ele seria desmantelado num estaleiro da índia, mas os riscos de 
contaminação levaram as autoridades judiciais dos dois países a ordenar a repatriação do navio. 
Nós procuramos também indicar explicitamente para os clientes cuidados na manipulação de 
tintas, como o uso de máscaras na raspagem de tintas antigas. As nossas não contém essas 
substâncias, mas muitas tintas antigas incluíam o chumbo, que pode causar impotência e/ou 
mesmo prejudicar o desempenho do cérebro de crianças. 
 
DCI - Não é um marketing negativo? 
Gonçalves: Nós achamos que é nossa obrigação. 
 
DCI – O senhor diz que as suas tintas são seguras, mas outras não são. Pode ser mais específico 
e descritivo? 
Gonçalves: A outra grande fonte de competição para nós vem de cerca de mil fábricas de tintas 
que funcionam informalmente no Brasil. É difícil estimar exatamente o tamanho dessa 
competição, mas é provável que represente mais de 20% do mercado oficial. São empresas que 
vendem sem nota, com nota equivalente à metade ou a um quarto da compra, e que só fazem 
entrega da mercadoria durante a noite, quando não existe fiscalização alguma. Que segurança 
você pode esperar em relação à saúde dos clientes desses produtores informais? E nós pagamos 
uma carga tributária injusta de quase 40%, da qual o produtor informal está em grande parte 
imune. A competição também é desvantajosa contra empresas que produzem fora do estado da 
comercialização, devido a distorções estaduais na cobrança do imposto sobre circulação de 
mercadorias (ICMS). 
DCI - Então vocês empregam a saúde, a tecnologia, a gama de cores, a mulher, a moda. E o que 
mais? 
Gonçalves: O sonho. Todo mundo tem desenhos e sonhos, independentemente da classe social. 
Uma dona de casa modesta também gosta de trazer os amigos e os parentes para conversar na 
sala de estar. 
 
DCI - Quando o senhor imagina seu crescimento no mercado brasileiro, por onde será? 
Gonçalves: O mercado como um todo, porque o consumo brasileiro de tintas é ainda baixo, em 
torno de quatro litros per capita ao ano. Nos países desenvolvidos, o consumo per capita no 
mesmo período é de seis a sete litros. Então, as vendas de tintas no Brasil ainda podem crescer 
mais de 50% nos próximos anos. 
 
DCI - Com todas essas dificuldades, a sua previsão é de crescer este ano ou não? 
Gonçalves: Nós vamos crescer este ano o dobro do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Brasil. 
 
DCI -  O que lhe dá tanta certeza? 



Gonçalves: É a nossa expectativa de retorno dos investimentos que estamos fazendo em 
marketing, em novos produtos e na divulgação das marcas. 
 
DCI - Vocês estão disputando serviços de outsourcing (contratação externa de serviços ou partes 
de produtos) dentro da estrutura global da Akzo Nobel? 
Gonçalves: Não. Acho que está havendo um exagero com outsourcing, e as empresas vão voltar a 
se interessar pela verticalização. Estão descobrindo que o outsourcing, de fato, freqüentemente 
custa mais caro, porque os produtos e serviços não têm a mesma qualidade, e existem diferenças 
culturais que afetam bastante o resultado do trabalho. 
 
DCI - Mas há um número crescente de empresas no Brasil disputando esse tipo de terceirização 
com a índia, a China e, de fato, os mercados emergentes em geral. 
Gonçalves: No nosso ramo, minha impressão é que as fábricas de tinta tendem a sair fora da 
Europa e migrar para países como o Brasil. A Europa deve conservar segmentos como a pesquisa 
e desenvolvimento tecnológico. E o Brasil pode atrair investimentos graças à qualidade da nossa 
mão-de-obra. O brasileiro tende sempre a não considerar o seu grande potencial, a olhar com 
inferioridade o resto do mundo. Nós somos iguais ou melhores que os trabalhadores dos países 
industrializados. 
 
DCI - E o investimento em tintas imobiliárias da Akzo no Brasil este ano, será do mesmo nível que 
no ano passado? 
Gonçalves: Não, será 35% maior que em 2005. Além dos investimentos em marketing que já 
mencionei, vamos lançar de seis a oito novos produtos este ano. Os três primeiros vão aparecer 
agora em abril, na Feira Internacional da Indústria da Construção (Feicom) no Anhembi. 
 
DCI - O que há de novo nesses produtos? 
Gonçalves: São parte do nosso esforço para melhorar a vida do cliente. São tintas de base-água, 
por exemplo, que vão evitar o mal-estar e o cheiro forte que historicamente acompanhavam as 
pinceladas de tinta. São, ainda, produtos que vão reduzir a poeira no local da pintura, e de modo 
geral diminuir os problemas do cliente com a pintura. 
 
DCI - Sem cheiro nenhum? 
Gonçalves: Sei o que estou dizendo, porque acabo de pintar minha sala com ela. Testei o produto 
de dia, depois saí e voltei a noite. Dormi tranqüilo, sem sentir fragrância nenhuma. 
 
DCI - O que a Akzo Nobel está realizando em termos de ações de responsabilidade social no 
Brasil? 
Gonçalves: A empresa tem uma política global muito interessante. Cada unidade tem de aplicar os 
recursos disponíveis para o Terceiro Setor dentro da sua comunidade, não pode juntar e 
concentrar num grande projeto. Em 2005, no caso da divisão de tintas imobiliárias, fizemos um 
trabalho com os Meninos do Morumbi. Nosso calendário saiu com as ilustrações deles. 
 
DCI - O projeto de 2006 na sua unidade já foi escolhido? 
Gonçalves: Sim, será mais no segmento de tintas decorativas. Vamos investir num projeto de 
educação para adultos na nossa região. Para nós, é um projeto grande, que vai consumir 50 mil 
euros e envolve treinamento e também intenso voluntariado de nossos funcionários. Vamos 
continuar ainda com o programa de voluntariado para treinar jovens em esportes. Neste caso, 
abrimos os portões do campo de futebol no fundo da nossa fábrica, no início da Rodovia Raposo 
Tavares. Temos especial carinho por esse programa, que serve para educar e para retirar essas 
crianças e jovens da rua. Outra característica de nossos projetos de responsabilidade sócia l é que 
todos precisam se tornar auto-sustentáveis no prazo de três anos. Não queremos só dar uma 
ajuda episódica para apaziguar consciências, mas apoiar o desenvolvimento social das 
comunidades em que atuamos. 
 



 
 

Fonte: DCI, São Paulo, 23 fev. 2006, Indústria, p. A-10 


