
 
 

VEDACIT PRO É A NOVA IDENTIDADE NO  

MUNDO CONSTRUTORAS 

  

Empresa investe em marcas distintas para os segmentos de atuação B2B e 

B2C 

  

A oferta de soluções da Vedacit, líder no mercado de impermeabilização, para 

construtoras e distribuidores técnicos está em ascensão. Para identificar a 

empresa nesse segmento, a partir de agora a marca passa a se posicionar 

como Vedacit Pro. 

  

Após estudos do histórico, posicionamento atual e expectativas, a nova 

estratégia reforça a marca no universo das construtoras, respeitando as 

particularidades e trazendo relevância para os públicos de interesse, que 

incluem aplicadores, projetistas, distribuidores técnicos e influenciadores. 

  

A mudança enfatiza a atuação distinta nos dois mercados principais da 

empresa, definidos como Mundo Revenda (consumidores) e Mundo 

Construtoras. “Assim, como a Vedacit, a Vedacit Pro se posiciona como uma 

marca que entrega um alto valor para o mercado profissional, estruturada em 

relações sustentáveis, com a expertise de quem sabe o que faz”, afirma o 

executivo de marketing Bruno Pacheco.  

  

O trabalho de identidade visual e verbal da Vedacit Pro fazem com que a 

mensagem principal seja transmitida de forma clara e direta: uma marca de 

relações sustentáveis e duradouras que garantem mais conforto, confiança e 

tranquilidade. Para que a equipe de vendas tenha uma abordagem especial a 

cada público de interesse e possa fazer as recomendações mais adequadas 

aos perfis, a empresa desenvolveu um material de apoio detalhado, além de 

treinamentos técnicos. 

  

“Nossa intenção é atuar de maneira ágil e próxima em todos os momentos, 

oferecendo soluções completas antes, durante e depois da obra. A Vedacit Pro 

chega para fortalecer ainda mais nossa presença no Mundo Construtoras, 

transmitindo a segurança de uma empresa referência com mais de 80 anos de 



atuação, que está atenta aos desafios do presente, mas se antecipa e investe 

em inovação pensando em soluções para o amanhã”, enfatiza Bruno.  

  

  
Sobre a Vedacit 

www.vedacit.com.br - 0800-833-2248 

  

Líder no mercado de impermeabilização e produtos de alta tecnologia 

para a construção civil, a Vedacit apresenta soluções inovadoras e se 

aproxima das famílias brasileiras com soluções que são utilizadas no dia a dia, 

de forma prática e eficiente. A empresa, com 84 anos de atuação, eleva a 

impermeabilização a um patamar de maior modernidade estando mais perto 

das necessidades de seus consumidores. 

São mais de 100 produtos em suas linhas de impermeabilizantes, 

materiais para a recuperação de estruturas e aditivos para concreto, 

desenvolvidos em laboratório próprio, com a mais alta tecnologia para oferecer 

soluções apropriadas a diferentes dimensões. Seus itens podem ser 

encontrados em mais de 50 mil pontos de venda. 

Genuinamente nacional, a Vedacit possui três unidades fabris, duas em 

São Paulo - capital e nova unidade em Itatiba - e uma em Salvador, 

abastecendo todas as regiões do Brasil. Conta ainda com quatro grandes 

regionais distribuídas estrategicamente pelo país. 

  

Acompanhe a Vedacit: 

Facebook.com/vedacit  

Instagram.com/vedacit 

Youtube.com/vedacit 

https://open.spotify.com/user/vedacit_br 

https://twitter.com/vedacitoficial  
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