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A aposta da Embelleze para crescer é ampliar a presença no exterior. A fabricante carioca, que 
em 2007 vendeu 94 milhões de unidades de produtos para tratamento e coloração de cabelos, 
quer entrar firme na África, aumentar a presença na América do Sul e chegar ao México, à 
Flórida, nos Estados Unidos, e ao Caribe.   
 
Os carros-chefes serão os produtos para alisamento de cabelos à base de chocolate e leite, além 
do popular henê Kalu, creme alisante com mais de 50 anos de vida e preço acessível. No Brasil, 
custa na faixa de R$ 2 e são vendidas cerca de 1 milhão de unidades por mês.   
 
A empresa já está está em Portugal - onde, em 2006, adequou documentação técnica e 
embalagens às regras da União Européia - e há seis anos exporta para a América do Sul. Na 
África, atua em Angola e Moçambique, mas a estratégia de crescimento deve ser montada com 
um parceiro da Índia.   
 
Jomar Beltrame, vice-presidente da Embelleze, diz que da aliança pode sair também um 
investimento conjunto para instalação de uma nova fábrica no Brasil, de produtos voltados para 
as classes D e E. Ele não informa o nome do grupo indiano. Diz apenas que fatura na faixa de US$ 
1,5 bilhão.   
 
O executivo conta que o primeiro contato com o possível parceiro foi feito em uma feira de 
cosméticos na Itália e, a partir de então, estreitaram relações. Beltrame diz que, por cautela, 
prefere manter o nome da empresa em sigilo, ao menos enquanto a parceria não é fechada. 
"Nosso acordo já avançou, digamos, 60%, mas ainda faltam negociações", informa.   
 
Há quem afirme que o grupo indiano pode comprar uma fatia da Embelleze. Mas, segundo 
Beltrame, são especulações que não procedem. Ele admite que tem planos para ampliar sua 
capacidade de investimento, mas o caminho que está perseguindo é a abertura de capital. Em 
três anos, pretende estar pronto para um IPO (sigla em inglês para oferta pública de ações).   
 
O empresário é filho do criador da Embelleze, que montou a primeira fábrica do popular alisante 
henê Kalu em 1968. Hoje, a companhia conta com cerca de 2,1 mil empregados. As exportações 
respondem por 2% do faturamento bruto e a meta é atingir 5% em cinco anos. Mas as vendas 
externas quadruplicaram em 2007, na comparação com 2006.   
 
No ano passado, Beltrame contratou uma consultoria que está ajudando a implementar mudanças 
estruturais na companhia. Como resultado, o lucro cresceu 172% em 2007, em relação a 2006. 
Foram cortados custos e contratados profissionais do mercado para áreas estratégicas. Um 
conselho consultivo toma as principais decisões sobre o futuro da empresa. Já foi acertado que a 
meta é aumentar o faturamento em 28% em 2008, partindo para o lançamento e aprimoramento 
de 100 produtos. Além disso, a empresa avalia a compra de fabricantes de produtos para o corpo 
para completar o seu mix.   
 
Veríssimo Gonçalves, gestor de comércio exterior da Embelleze, diz que o henê Kalu encontrou 
adeptas na Venezuela nas classes A e B. Segundo ele, o antídoto para cabelos "rebeldes" está 
deixando de lado o rótulo de produto étnico e vem sendo considerado pelas venezuelanas uma 
solução para tornar as madeixas mais negras e lisas. Uma empresária venezuelana que mora no 
México, que conheceu o henê em visita a sua terra natal, já está querendo representar o produto 
no mercado mexicano.   
 
Veríssimo diz que a ampliação da presença no exterior também será feita por meio do Instituto 
Embelleze, rede de franquias voltada para o treinamento de profissionais de beleza. A meta é 
estar em 10 países nos próximos 10 anos. Em Angola, por exemplo, onde as vendas começaram 



há três anos, uma equipe instalou-se no país desde o ano passado, para montar um centro 
técnico voltado para o treinamento de distribuidores, balconistas, cabeleireiros, realizar eventos e 
quadros de beleza em programas de televisão.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


