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Entrevista Sofia Miguel
Diretora Marketing da Barbot

quais os prinCipais fatores diferenCiadores da empresa faCe

aos seus ConCorrentes?

O mercado das tintas é um mercado altamente competitivo e em
constante adaptação às necessidades do mercado. Por esta
razão, a Barbot tem procurado ser pioneira nas soluções que
apresenta, através da criação de novos produtos, mas também
através do contacto de proximidade com o consumidor, que
cada vez tem um papel mais ativo na decoração.

A permanente aposta na inovação é um fator de diferenciação e
concretiza-se não apenas no lançamento de produtos novos no
mercado, como também na melhoria permanente dos produtos,
otimizando o seu desempenho e eficácia.

Como se Compõe a vossa gama de produtos? qual aquele que

elege Como sendo o mais inovador teCnologiCamente?

A Barbot centra a sua atividade na produção e comercialização
de tintas e vernizes nos seguintes segmentos: construção civil,
decoração e indústria. 

Como CaraCteriza a empresa e qual o seu perCurso nos últi-
mos anos? Como qualifiCa o seCtor onde está inserido?

Com mais de 90 anos de atividade, o grupo Barbot diferencia-
-se pela aposta na qualidade e na inovação dos seus produtos,
para responder aos novos desafios da construção e da decora-
ção de interiores. Presente em três continentes - Europa, África
e América, o Grupo Barbot inclui hoje oito empresas.

O crescimento da Barbot nos últimos anos tem-se desenhado
através da sua expansão internacional, contando com unida-
des próprias em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique e
Cabo Verde, mas também exportando, a partir de Portugal,
para vários mercados como França, Luxemburgo, Suíça e
Bélgica e ainda países do norte de África, como Marrocos e
Guiné. 

Por outro lado, o grupo tem apostado no alargamento das suas
soluções, nomeadamente a nível de soluções técnicas, como
pavimentos, revestimentos e isolamentos, que respondem aos
desafios do mercado da reabilitação.
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No segmento da construção civil e decoração, a Barbot apre-
senta um alargado portefólio de tintas e vernizes, para interio-
res e exteriores, que se adaptam às necessidades de cada pro-
jeto.

Atenta às novas tendências da construção, nomeadamente da
construção sustentável, a Barbot apostou também no desenvol-
vimento e comercialização de soluções técnicas ao nível de
pavimentos, revestimentos e isolamentos, que cumprem os exi-
gentes requisitos do mercado. Neste segmento, destacam-se
as soluções Barbotherm e Barbotherm Cork, dois inovadores
sistemas de isolamento térmico e acústico de elevado desem-
penho.

No segmento industrial, a Barbot oferece uma gama de solu-
ções para a indústria metalomecânica ligeira e pesada, que
engloba uma variedade de produtos destinados à proteção e
manutenção de todo o tipo de estruturas em metal, desde o
aço, ferro, alumínio, passando pelos galvanizados, até ao
zinco, cobre, entre outras. A Barbot opera também na indústria
da metalografia, produzindo esmaltes e vernizes para o interior

e exterior das embalagens metálicas de produtos alimentares e
não alimentares de natureza acrílica, epóxi, poliéster, etc.
Produz ainda corantes industriais, direcionados para a indústria
de tintas. 

Como produto mais inovador, a Barbot Velvet Poudré surpreen-
de pela suavidade ao toque mas, ao mesmo tempo, pela robus-
tez no desempenho. Isto é, Velvet Poudré tem um acabamento
aveludado, criando uma sensação extra de conforto e de bem-
-estar, mas também revela características técnicas importantes
como resistência à esfrega, permitindo lavagens frequentes,
excelente poder de cobertura e fácil aplicação.

de que forma é que o desenvolvimento de novos materiais e

teCnologias aumenta a rentabilidade da empresa e melhora a

relação Com o Consumidor final?

A rápida evolução das tendências em arquitetura e decoração
cria novos desafios aos profissionais do sector e ao consumidor
e a Barbot tem procurado estar na vanguarda das soluções
para estes desafios.
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quais são os produtos Com maior proCura? que CaraCterísti-
Cas e que apliCações possuem?

O produto-estrela da Barbot continua a ser a tinta Dioplaste.
Criada nos anos 60, tem-se mantido ao longo dos anos como o
produto líder de vendas da Barbot, devido à sua excelente rela-
ção qualidade/preço. Esta preferência do consumidor tem sido
comprovada com vários prémios e reconhecimentos, entre os
quais o facto de ter merecido por dois anos consecutivos - 2013
e 2014 - o selo de “Escolha do Consumidor”, na categoria de
Tintas para Interior.

Também os produtos mais inovadores e recentes da Barbot têm
tido uma elevada procura do consumidor. É o caso do Barbot
Infinity, um produto que se adapta a qualquer superfície (pare-
de, madeiras, PVC, vidro), permitindo pintar todo o ambiente
com a mesma cor e facilitando o processo de “Faça Você
Mesmo” (Do It Yourself - DIY). 

Prova desta aposta é a inauguração, no ano passado, do centro
de investigação e desenvolvimento da Barbot. O novo espaço
permite o controlo exaustivo da qualidade dos produtos em
desenvolvimento, desde o comportamento da tinta dentro de
diferentes embalagens, à reação às mais diversas condições
meteorológicas, mas também os diferentes acabamentos, as
fases de secagem, as resistências mecânicas, químicas e à
esfrega, entre muitos outros procedimentos de controlo. Isto
garante não só a qualidade dos produtos comercializados, mas
também permite o desenvolvimento de novas soluções inova-
doras.

E porque a inovação está sempre em permanente atualização
e requer uma atualização e estudos constantes, a Barbot esta-
belece ainda parcerias com várias instituições de ensino, como
a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o
Instituto Superior de Engenharia do Porto e o Instituto
Politécnico de Bragança.
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Também a tinta decorativa Barbot Ardósia foi um sucesso de
vendas. Trata-se de uma tinta que cria o efeito de ardósia per-
mitindo desenhar e escrever com giz, numa superfície à esco-
lha, e apagar apenas com um pano húmido.

o merCado da reabilitação tem sido uma das grandes apostas

na área da Construção, Com intervenções de grande Comple-
xidade faCe à Construção nova. o desenvolvimento de novos

materiais e teCnologias têm ajudado a simplifiCar essas inter-
venções?

Sim, sem dúvida. A Barbot levou o termo reabilitação à letra e
requalificou a sua área de produção, abrindo novas áreas de
desenvolvimento de produto. A Barbot iniciou-se assim em
novas áreas de produção que dão resposta às necessidades do
mercado, sobretudo na área da reabilitação.

Por entre as novas soluções, destaca-se, por exemplo, a
Dioflex 2RT que é um produto especialista na impermeabiliza-
ção das fachadas. É um produto de nova geração, 100% acríli-
co, que promete revolucionar o mercado da reabilitação de edi-
fícios. Ainda neste segmento, realce também para a Barbocril
Plus D, a tinta plástica ideal para a pintura de fachadas e exte-
riores, especialmente para projetos de reabilitação e de manu-
tenção. 

A Barbot lançou também em 2015 um novo catálogo para
fachadas, com cerca de 149 tons diferentes. Todas as cores
foram testadas em laboratório com o objetivo de garantir uma
elevada resistência dos pigmentos e corantes no exterior, man-
tendo por mais tempo a estética dos edifícios. Este catálogo
apresenta ainda a gama de esmaltes, para madeiras e metais,
que podem ser afinados em vários tons e apresentar diferentes
acabamentos. 

Fruto desta aposta, a Barbot tem sido a escolha para inúmeros
projetos de reabilitação tais como a prestigiada loja Cartier na
Avenida da Liberdade, em Lisboa, ou a Igreja dos Clérigos, no
Porto.

quais os prinCipais desafios para o Contínuo CresCimento da

empresa? têm projetos novos para este ano?

Acreditamos que 2016 é um ano em que o contacto com o con-
sumidor através das novas tecnologias tem de ser prioritário. A
comunicação deve evoluir para uma lógica omnicanal, de inte-
gração total entre os vários canais e ferramentas, respondendo
com eficácia às diferentes necessidades e perfis dos consumi-
dores. Queremos dar ao consumidor as ferramentas que ele
necessita para se informar e tomar decisões. Neste sentido,
queremos apostar na comunicação direta com o consumidor
através de novas plataformas, que poderão passar pelo mobile. 


