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01 SUCESSO EM PORTUGUÊS / 
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O NOME  BARBOT  SOA 
A  FRANCÊS, NA VERDADE 

VEM DE ESPANHÓIS 
E A EMPRESA NASCEU 

EM PORTUGAL. SÃO AS 
TINTAS QUE PINTAM 

O PAÍS  -  E O MUNDO  - 
COM TECNOLOGIA 

DE PONTA. UMA HISTÓRIA 
DE PRESERVERANÇA, 

CIÊNCIA E BOM GOSTO.  
\\\THE  NAME BARBOT  SOUNDS 
FRENCH, BUT IT ACTUALLY 
COMES FROM SPAIN, WHILE 

IN PORTUGAL. COLOURS 
TO PAINT THE COUNTRY 
AND THE WORLD  -  WITH 

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY. 
Á STORY DE TENACITY, 

HERMINIA SARAIVA 
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O edifício  
Cartiç AiaLis oa 
e o Paldtfh de 
Sais em Sintra 
foraní pintados 
pela Barbot. 
\\\ The Cartier 
building in Lisbon 
and Palacio de 
Seteais in Sintra 
were painted 
by  Barbot.  

ma sirene ecoa à distancia na imen-
sidão de um edifício de 12 mil metros 
quadrados, em plena zona industrial 
de Canelas, a poucos quilómetros de 
Gaia, no norte de Portugal. Os tra-
balhadores abandonam Os seus pos-
tos. São 16 horas, hora da pausa para 
o lanche na fábrica da Barbot. Al-
guns, poucos, ficam para trás. Numa 
espécie de mezanino coroado por 
quatro gigantescos dispersores, ci-
lindros com mais de dois metros de 

altura, dois funcionários acompanham de perto a 
produção. São mais cio que suficientes. O nível de au 
tomação permite que a fábrica não pare. Carlos Bar-
bot, presidente da empresa, senta-se à secretária e 
controla por computador a linha de produção. Um 
dos dispersores vai a meio do fabrico, vê -se pelo azul 
que tinge parte da imagem no ecrã, outro está a co-
meçar, outro a acabar. De todos eles sai tinta branca 
ou transparente. As cores, os vermelhos, verdes, 
azuis, roxos, castanhos, baunilhas, cinzas, rosas, só 
aparecerão numa outra linha de embalagem ou mes-
mo no ponto de venda. Mas já lá vamos, não nos 
adiantemos, porque isso seria o mesmo que pintar 
uma parede sem antes passar um primário. 

Primeiro é preciso saber o que .é uma tinta e o que 
a família Barbot andou para aqui chegar. O aqui é ser 
a segunda maior empresa de tintas em Portugal, com 
presença em três continentes, fábricas em cinco pa-
íses, produzindo e vendendo tintas e vernizes para a 
construção civil, decoração e indústria. 

"Uma tinta é urna mistura de pedra e minério com 
cola. Carbonato de cálcio é mármore moído, titânio é 
um minério branco, ao que se mistura resina, a cola, 
e cor. Se quiser, uma tinta é pedra colada à parede", 
resume, com urna gargalhada, Carlos Barbot, entre 
sacas de papel e grandes tanques de granéis líquidos. 

Carlos representa a terceira geração da família 
à frente da empresa que recebeu, desde o início, o 
nome do avô materno. A história começou no centro 
do Porto, já lá vão quase 100 anos. Diogo Barbot, filho 
de um espanhol que se instalou nas margens do Dou - 
ro, começou por vender óleos e resinas que lhe eram 
fornecidos por um amigo que trabalhava para a an-
tiga CUF, passando depois para a produção de tintas. 
A primeira fábrica da Barbot manteve -se na Rua de 
Santo Ildefonso até à década de 1940, quando um in-
cêndio destruiu urna parte relevante das instalações. 
"Os incêndios e nós andámos sempre de mãos cia - 
das", resume Carlos Barbot, que comanda a empresa 
desde que, em 1981, um novo fogo reduziu a cinzas o  

E far-off factor),  siren sounds in the industrial A  
zone of Canelas, just a few kilometres from Gaia, 
In Northern Portugal. The workers leave their 
posts. It's 4:00 pm and time to eat something at 

the Barbot factory. Some, just a few, remam behind. 
On a kind of mezzanine, topped by four giant disper-
sers, two emplovees oversee production with a keen 
eye. Two is more than enough. The levei of automation 
means the factory doesn't have to stop. Company CEO, 
Carlos Barbot, sits at his clesk and controls the produc-
tion line via computer. As we can see on the screen, 
one of the dispersers is half done, another is starting, 
the last just finishing. All spout white or transparent 
paint. The colours, the reds, greens, blues, purples, 
browns, vanillas, greys, pinks, appear on another pro-
duction line or at the point of sale. But we'll get to that 
later, let's not get ahead of ourselves, because that 
woulcl be like painting a wall before using a primer. 

First, you need to know what a paint is and what 
the Barbot family has done to get this far. This far me 
ans being the second largest paint company in Portu-
gal, located on three continents, with factories in Eive 
countries proclucing paint and varnish for construc-
tion, decoration and industry. 

"Paint is a mixture of stone and ore with glue. Cal-
cium carbonate is ground marble, titanium is a white 
ore, which is then mixed with resin, glue, and colour. 
In other words, paint is rock stuck to the wall," laughs 
Carlos Barbot, amongst the paper bags and large tanks. 

Carlos represents the thircl generation to run a 
company named after his maternal grandfather. This 
story began in the centre of Porto almost 100 years ago, 
when Diogo Barbot, son of a Spaniard, began selling 
oils and resins. Barbot's first factory operated on Rua 
de Santo Ildefonso until the 1940s, when a fure razed 
it to the ground. "We have a bit of a history with H-
res", says Carlos, who has been in charge of the com-
pany since 1981, when another Pire decimated Barbot's 
atice and warehouse in Porto cite centre. The factory 
had already been moved to 1.aborim. Previously, the 
company had been run by both of Carlos' parents. "My 
father died in 1963 and my mother, who didn't even 
have a driving licence, realized that she had a life and 
death choice to make. She decided to get involved with 
the business and took a course at the Faculty of En - 
gineering (this was someone who didn't know what a 
cheque was). She just rolled up her sleeves and got on 
with it." 

GOLDEN YEARS 
The fire of 1981 xvould prove too much of a burden for 
Zaida Barbot. It was either shut up shop or pass the 
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_ Edifício Cartier, Lisboa / 
Cartier buildin Lisbon 

Palácio de Seteais / 
Seteais Palace Sintra 

NÚMEROS / 
NUMBERS 

89 000 
tonel.,:das de tinta vendida por 

ano em todo o mundo / 
tons of paint sold per 

year worldwide 

3 
continentes consomem Barbot 

Europa, África, América / 
continents use Barbot's products 

Europe, Africa, America 

€50 000 000 
faturação anual / 

:imovr,r 

€200 COO 
investimento anual I&L'i / 
annual investrnent in R&D 

2500 
pontos de venda em Portugal / 

points of sale in Portugal 

248 
trabalhadores / workers 

escritório e o armazém que continuavam no centro do 
Porto. A fábrica tinha já sido transferida para Labo-
rim, e pela presidência da empresa tinham já passado 
o pai e a mãe de Carlos. "O meu pai morre em 1963 e a 
minha mãe, que nem carta tinha, percebeu que tinha 
que escolher entra a vida e a morte. Resolveu viver, 
agarrou-se ao negócio, fez um curso na Faculdade de 
Engenharia, ela que não sabia o que era um cheque, 
uma letra [de câmbio], teve que fazer pela vida." 

À BOLEIA DOS ANOS DOURADOS DA CONSTRUÇÃO 
O incêndio de 1981 seria um fardo demasiado pesado 
para Zaida Barbot. A alternativa era fechar ou passar o 
legado ao filho. Carlos, que nas suas próprias palavras 
era um "boémio de cabelo comprido pelos ombros", 
não recusou o desafio. "Percebi que ou conseguia vi-
rar isto ao contrário, ou tinha que fechar", conta três 
décadas depois de se fazer à estrada para construir a 
rede de distribuidores que permitiu à Barbot vingar. 

"Apanhámos os anos dourados de Portugal, cres-
cemos junto com a construção. Depois os tempos 
mudaram e quando acabou o Euro 2004 percebi que 
o mercado ia abrandar." Carlos Barbot diz que não é 
"um visionário", mas reconhece que nessa altura de-
duziu que "o negócio das grandes obras ia acabar". 
Estava para nascer o mercado da reabilitação e Carlos 
Barbot empenhou-se em estar no pelotão da frente. 
"Tivemos que desenvolver linhas inteiras para a rea-
bilitação, como produtos de impermeabilização para 
fachadas históricas ou isolamentos térmicos que são 
feitos com placas de cortiça e que permitem poupar 
cerca de 30"/. de energia." Fazem parte do portefó-
lio da empresa o edifício Cartier na Avenida de Liber-
dade, em Lisboa, ou o Palácio de Seteais, em Sintra, 
entre muitos outros. Investem anualmente cerca de 
200 mil euros em investigação e desenvolvimento de 
novos produtos. 

O que a empresa continua a produzir é a Dioplaste, 
tinta que fabrica desde os anos 60 - e cujas vendas 
seriam já suficientes para pintar a Muralha da China. 
Ao portefólio acrescentou recentemente a Barbot In-
flnity, capaz de pintar madeiras, plásticos, metais, a 
Barbot Ardósia, que transforma qualquer parede num 
quadro de escola, ou a Barbot Íman, cujo magnetismo 
permite fixar objetos. Há ainda a Barbot Anti-Insetos, 
capaz de matar melgas, mosquitas e moscas ao toque. 
É produto estrela nos países de Africa onde a marca 
está presente. 

DE PORTUGAL PARA O MUNDO 
As inovações vieram depois, porque quando o merca- 
do abrandou em Portugal foi tempo de voltar à estra- 

baton to her son. Carlos, who in his own words was a 
"Iong-haired bohemian type," took up the challenge. 
"I realized that I either turned this thing around or it 
had to dose," he says, three decades atter hitting the 
road to create the network of distributors that would 
be key to Barbot's success. "They were the golden ye-
ars of Portugal, we expanded hand-in-hand with the 
construction industry. Then, times changed. When 
the Euro 2004 football tournament was over, I rea-
lized that the market was going to slow." He says 
he's not "a visionary", but was able to see that "the 
business of major building works was coming to an 
end." The renovation market was about to boom and 
Carlos wanted to be on the frontline. "We had to de-
velop entire ranges for renovation, like waterproofing 
products for historie façades and insulation made 
from cork boards, which save around 30% energy." 
Barbot hosted different projects, such as the Cartier 
building on Lisbon's Avenida de Liberdade and Palá-
cio de Seteais in Sintra. Every year, the company in-
vests around 200,000 euros in product research and 
development. 

What the company continues producing is Dio-
piaste, which it has been manufacturing since the 
1960s, having sold enough to paint the Great Wall of 
China. Recent additions to the portfolio include Bar-
bot Infinity, which can be used to paint wood, plastics 
and metais, Barbot Ardósia, which turns any wall into 
a blackboard, and Barbot Íman, which has magnetic 
qualities. There's also the Barbot Anti-lnsect, which 
kills mosquitoes and flies. It's a big seller in Africa. 

FROM PORTUGAL TO THE WORLD 
When the market slowed in Portugal, it was time to 
get back on the road, or in the air. Carlos' first flight 
took him to France, in 2007, where the company be-
gan selling the paint it produced in the new factory of 
Canelas through a representative. A year later, he ven-
tured a little further to Angola, where he started the 
first factory outside Portugal, subsequently opening a 
chain of ten shops. In 2009, it was time to brave the 
Spanish market. The company bought Jallut Pinturas, 
and, bit by bit, made the Barcelona factory a distribu-
tion point for Spain, North Africa, Poland, Switzerland 
and Latin America. lhe experiente of Angola allowed 
them to expand in Africa and, in 2011, Barbot took a 
risk on Cape Verde, where the company now has a 
large factory. "I`vvo years later, Barbot entered the Mo-
zambique market, where it has now started to manu-
facture paint. 

In June, 2015, yet another fire did more dama-
ge. It began one Saturday afternoon in Laborim and 
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SUCESSO EM PORTUGUÊS 
PORTUGUESE SUCCESS 

\\\ Tintas mágicas: 
Ardósia, que 
transforma 
a parede num 
quadro  de  escola-
Iman, que fixa 
objetos metálicos, 
e Anti-Insetos. 
\\\Magic paint: 
Ardósia turns 
a walfirito a 
blackboaT* 
Iman is magnetic, 
and Anti-Insetos 
keeps the bugs 
at bay. 

da, ou apanhar um avião. O primeiro diz que o levou 
a França em 2007, onde através de um representante 
começou a vender as tintas que produzia já na nova 
fábrica de Canelas. Um ano depois aventurou-se um 
pouco mais longe e acabou em Angola. Aí abriu a pri 
meira fábrica fora de Portugal e tem hoje uma rede de 
dez lojas. Em 2009 foi altura de entrar em Espanha, 
comprou a Jallut Pinturas, e aos poucos fez da fábrica 
de Barcelona ponto de distribuição para a Espanha, 
Norte de África, Polónia, Suíça e América Latina. A 
experiência de Angola permitiu lhe expandir se pelo 
continente africano. Em 2011 arrisca em Cabo Verde, 
onde tem hoje uma fábrica com mais de dois mil me-
tros quadrados, e dois anos depois em Moçambique, 
onde também passou a produzir. 

Em junho de 2015 a história da Barbot voltou a ficar 
marcada por um incêndio. O fogo começou numa tar-
de de sábado na unidade de Laborim, e durante perto 
de quatro horas, até ser dado como extinto, destruiu 
parcialmente a fábrica. A principal preocupação foi ga-
rantir que os clientes não sentiam a falta dos produtos 
da empresa, o que assegurou por via das outras uni-
dades do grupo. Isso e manter o emprego das cerca de 
duas dezenas de pessoas que trabalhavam em Laborim 
e que, logo na segunda-feira seguinte, foram transferi--
das para Canelas. 

No piso térreo cia fábrica de Canelas,•  enchem-se 
latas de metal. Numa segunda linha de produção, la-
tas de tinta transparente estão a ser transformadas em 
preto. Vêm num tapete rolante, param por baixo de 
um injetor que deixa cair alguns mililitros de core se-
guem para uns robots que as rodam a uma velocidade 
alucinante. Dali são conduzidas para as paletes. Ainda 
não são quatro e meia e já saíram da fábrica, conta-
biliza o mostrador à entra da cio armazém, 74 paletes. 
Cada uma leva 33 latas, qualquer coisa corno 12 mil 
litros de tinta. 

A maior parte, já se sabe, são brancas ou transpa-
rentes. A cor é adicionada nas lojas através do sistema 
Barbotmix, urna máquina que faz o doseamento das 
cores para chegar, na hora, ao exato tom escolhido 
pelo cliente. São mais de 10 mil fórmulas, disponíveis 
em mais de 400 pontos de venda em Portugal e Espa-
nha, diz Carlos Barbot. 

Antes de chegar às lojas as paletes são guardadas 
no armazém de Canelas, onde há prateleiras a perder 
de vista, quer se olhe em frente ou na direção cio teto. 
Milhares de latas, mais de seis mil paletes, a produção 
de dois meses pronta para responder a qualquer en-
comenda no espaço de 24 horas. Anualmente saem da 
fábrica, perto cio Porto, mais de 50 mil toneladas de 
tinta, que vão colorir o país de norte a sul.  

lasted for nearly four hours, partially clestroying lhe 
factory. The main concern levas ensuring proper sto -
cl: leveis, which the group's other factories were able 
to guarantee. There was also lhe issue of mainlaining 
the jobs of the 20 odd people who worked in Labo 
rim. The Monday after the tire, they were ali transfer 
red to Canelas. 

Metal tins are filled on the ground floor of the Ca-
nelas factory. On a seconcl production line, transpa - 
rent paint is heing turned black. lhe tins move along 
a convevor belt, the),  stop under a guri, which injects 
a few millilitres of colour, before heading to some 
robots that spin them at an incredible speed. From 
there, they are taken to the pallets. It's not yet 4:30 
pin and, according to the display at the warehouse 
entrance, 74 pallets have left the factory. Each one 
cardes 33 rins. That's about 12,000 litres of paint. As 
we know, most are white or transparent. The colour is 
added in the shops using the Barbotmix system, ‘vhi-
ch ensures customers get the exact shade they want, 
there and then. There are over 10 thousand formulas 
available at the 400-plus points of safe in Portugal 
and Spain. 

Before reaching the shops, the pallets are storecl 
in the Canelas warehouse, on shclves th.at seem to 
go on forever. lhousands of tins, over 6,000 pallets, 
two-months' production ready to respond to any or 
der within 24 hours. Every gear, over 50,000 tons of 
paint leave the factory near Porto, ready to brighten 
the country's homes and workplaces, frorn north to 
south. s•L_^ 

barbotpt 


