
Desde pequena, Vanessa Vilela
- como quase toda garota - sem-
pre foi apaixonada por cosméti-
cos. Nascida em Três Pontas,
sul de Minas Gerais - região
que abriga a maior produção de
café do país -, a empresária foi
criada em uma família de cafei-
cultores e se formou em Farmá-
cia e Bioquímica na Universida-
de de Cuiabá (Unic). O sonho
era investir em uma empresa
própria de cosméticos. "Não sa-
bia em que momento da minha
vida eu conseguiria realizar is-
so", conta. Até que o sonho se
realizasse, Vanessa trabalhou
em farmácias de manipulação
e, paralelamente, fez cursos de
especialização de cosmetologia
e gestão de negócios. Foram vá-
rias viagens durante os finais
de semana para acompanhar au-
las em outros estados.

Em 2006, Vanessa participou
do seminário Empretec, desen-
volvido pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em parce-
ria com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae). A partir daí, a
candidata a empresária come-
çou o desenvolvimento de seu
negócio e sua marca buscando
um diferencial.

A resposta estava por perto
desde o início. "Por que não o ca-
fé? Vivo cercada por café e meu
marido também é cafeicultor. A
fazenda é certificada, o que ga-
rante qualidade nas questões en-
volvendo responsabilidade só-
cio-ambiental, sustentabilida-
de e rastreabilidade do cultivo
do café", explica.

Depois de escolhido o ramo
de atuação, Vanessa fez parce-
rias com diversas universidades
para avaliar as características
do grão e quais benefícios pode-
ria trazer em seu uso. "Fomos
muito felizes nesse ponto, por-
que o café é extremamente be-
néfico para a pele", conta.

A partir de grãos verdes, a far-
macêutica começou a desenvol-
ver sua linha de cosméticos. To-

do o processo durou três anos,
de 2004 - quando o projeto foi
iniciado - até 2007, ano de lan-
çamento da marca, a Kapeh, no-
me que significa café no dialeto
maia. “Tem tudo a ver com a
nossa essência”, diz Vanessa.

Produção
Toda a linha cosmética da Ka-
peh, hoje composta por quase
50 produtos, é desenvolvida
sob a supervisão direta de Va-
nessa, que conta com o apoio de
parceiros, consultores e farma-
cêuticos no desenvolvimento

de formulações.
A marca foi lançada com

seis produtos (hidratante cor-
poral, para mãos e pés, óleo de
banho, sabonete liquido e em
barra). "Usamos grão verde e
as pessoas se surpreendem por-
que o aroma é diferente e mais
suave do que o da bebida", ex-
plica Vanessa.

Depois de desenvolvida, a fór-
mula segue para cinco indús-
trias em São Paulo. “A distância
entre Três Pontas e São Paulo é a
mesma de Belo Horizonte, mas
maior parte dos distribuidores

está na capital paulista”, expli-
ca. O serviço é terceirizado. O
preço por uma estrutura indus-
trial própria poderia inviabili-
zar o negócio de Vanessa, que ga-
rante a qualidade de seus produ-
tos por meio de controles feitos
em todos os lotes. “Temos uma
pessoa que acompanha a produ-
ção, determina o padrão de qua-
lidade e também tem um laudo
feito pela indústria”, explica.

Por enquanto, a Kapeh não
possui lojas exclusivas. Os pro-
dutos são encontrados em pon-
tos de venda distribuídos em 16

estados e o Distrito Federal,
além da loja virtual.

A Kapeh emprega hoje 20 pes-
soas diretamente e mais de 150
indiretamente. Aos 33 anos, a
empresária quer mais. Atual-
mente ela desenvolve produtos
voltados ao público juvenil,
após o lançamento da linha mas-
culina, e investe na ampliação
da linha capilar.

Vanessa também pretende
abrir lojas exclusivas em 2012,
começando por Minas Gerais, e,
depois, investir na expansão
por meio de franquias. ■

Café ganha
novo aroma
na indústria
de beleza
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Vanessa Vilela,
fundadora da Kapeh
(café no dialeto
maia), fez parcerias
com universidades
para avaliar as
características
do grão e suas
propriedades.
“O café é
extremamente
benéfico para
a pele”, garante
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A participação de Vanessa Vilela
no seminário Empretec, somada
à certificação internacional
Utz Certified da fazenda e da
matéria-prima usada na
fabricação dos cosméticos,
já lhe rendeu reconhecimento
internacional. A empresária
foi a única representante do
Brasil na Comissão de Comércio
e Desenvolvimento das Nações
Unidas (Unctad - United Nations

Conference on Trade and
Development), em Genebra, na
Suíça. Ela foi convidada
à participar do painel sobre
Empreendedorismo Verde,
depois de ter sido finalista do
prêmio Women in Business
Award 2010, promovido pela
ONU. O evento reuniu em
maio todos os países membros
para discutir questões sobre
investimentos, exportação e

empreendedorismo. Vanessa
também ministra palestras
sobre sustentabilidade em
universidades e feiras por
todo o país. "É por isso que
nós trabalhamos com os
agricultores que partilham a
mesma filosofia. Eles, como nós,
entendem que os resíduos em
qualquer fase da operação
resultam na perda ambiental,
social e financeira". W.G.

Como um empreendedor pode contribuir para ampliar as iniciativas em-
preendedoras na sociedade? É possível utilizar sua trajetória pessoal para
inspirar pessoas a escolher o empreendedorismo como alternativa profis-
sional? Um empresário bem sucedido pode ampliar a aceitação pela so-
ciedade e também acelerar o surgimento de novos empreendedores?

Toda cultura prescinde de referências positivas para introduzir uma
nova forma de pensar e agir entre seus participantes. Conhecer os ca-
sos de empreendedores de sucesso, considerando os obstáculos e suas
estratégias de superação é um elemento importante para disseminação
cultural, melhor ainda quando o próprio empreendedor se propõe a
conduzir um processo de sensibilização da sociedade para o empreen-
dedorismo. A capacidade de influenciar sua rede de relacionamento e
inspirar pessoas a aderir a projetos inovadores é uma grande caracterís-
tica dos empreendedores de sucesso e uma sociedade só tem a ganhar
com a participação social destas pessoas.

Rafael Liporace, sócio-proprietário da empresa Biruta, do setor de
comunicação, iniciou sua trajetória empreendedora na incubadora Ini-
ciativa Jovem do Rio de Janeiro, um programa patrocinado pela Shell
que visa ajudar jovens a criar seu próprio negócio e desenvolver o espí-
rito empreendedor através de capacitação e elaboração de um plano de
negócio. Em 2003, aos 22 anos, junto com seu sócio Alan James partici-

param da seleção acreditando em um
sonho de criar uma empresa inovado-
ra no setor de comunicação. Conse-
guiram. Neste período participou
também do programa Empresa Ju-
nior da ESPM Rio, faculdade onde fez
a graduação com bolsa de estudo.
Sua empresa se consolidou e come-
çou a crescer. A partir do sucesso co-
meçou a ser convidado para partici-
par de fóruns de empreendedorismo
e fazer palestras para jovens. Foi con-
vidado a participar da seleção da En-
deavor, uma instituição sem fins lu-
crativos que apoia empreendedores
de negócios de alto impacto econômi-
co e social. Mais uma conquista: a em-
presa foi selecionada. Em 2009 o pro-
grama Junior Achievement, uma

ONG fundada no EUA que atua no mundo todo para disseminar a cultu-
ra empreendedora na educação, incluiu Liporace entre os 30 empreen-
dedores do Rio de janeiro homenageando-o pela sua história.

Estes eventos fizeram Rafael perceber o poder de influência de sua
trajetória para inspirar jovens que, como ele, têm origem simples e estu-
dam em colégios regulares, de que há possibilidades de investir em um
sonho e ter um negócio bem sucedido. Ele iniciou sua nova carreira, a
de professor universitário. Ministra a disciplina de empreendedorismo
no curso de administração da ESPM e neste ano criou o Núcleo de Em-
preendedorismo na escola com o objetivo de potencializar a ajuda aos
estudantes que sonham em empreender. Seu projeto é fortalecer a rede
de relacionamento e de conhecimento que a ESPM possui para acelerar
os resultados dos negócios nascidos na faculdade. Assim como ele viu
em sua trajetória grandes empreendedores que apostaram no seu so-
nho e o ajudaram a criar uma empresa de sucesso, agora pode retribuir,
apoiando outros jovens sonhadores a criar empresas mais fortes. ■
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Assim como
Rafael Liporace
encontrou grandes
empreendedores
que apostaram
no seu sonho e o
ajudaram a criar
uma empresa de
sucesso, agora pode
retribuir, apoiando
outros jovens

MARA SAMPAIO
Psicóloga e especialista
em cultura empreendedora

118%
foi o crescimento no faturamento
da Kapeh declarado em 2010.
A empresa, que afirma já ter
registrado alta de 70% em 2009,
não revela o valor de vendas.

NESTE ANO

200%
é a meta de crescimento no
volume de negócios em 2011.

PRODUTOS

45
A Kapeh contava com seis
produtos quando foi fundada,
em 2007. Atualmente a linha
completa já tem 45 produtos,
entre hidratantes, xampus, gel
pós-barba, sabonetes e sprays.

MATÉRIA-PRIMA

Café
Todos os produtos desenvolvidos
por Vanessa Vilela levam em
sua composição alguma parte
da produção de café. No começo
era apenas o grão verde, hoje
ela também usa o fruto torrado,
suas folhas e flores.

Bandeirante Energia S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.302.100/0001-06 - NIRE 35.300.153.235
Extrato de Ata da 148ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 03 de maio de 2011, às 09:30 horas, na sede social da 
Bandeirante Energia S.A. (“Companhia”), na Rua Bandeira Paulista, 530 - Ático, Bairro Itaim Bibi, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Presença: A reunião do Conselho de Administração 
foi instalada com a presença do Presidente do Conselho de Administração Dr. António Manuel Barreto 
Pita de Abreu, do Vice-Presidente do Conselho de Administração Dr. Miguel Nuno Simões Nunes 
Ferreira Setas, e dos Conselheiros Drs. Miguel Dias Amaro, Dr. Luiz Otavio Assis Henriques e Leandro 
da Silva Netto. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Dr. António Manuel Barreto Pita de 
Abreu, que escolheu a Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti para secretariá-lo. 4. Deliberações:
Dentre outros assuntos de interesse social, os membros do Conselho de Administração deliberaram 
o quanto segue: 4.1. Aprovaram, por unanimidade, a operação de financiamento de capital de 
giro da Companhia junto ao Banco do Brasil S.A. (Nota de Crédito Comercial), no valor total de 
R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), nos termos e condições presentes na apresentação 
que rubricada pela Secretária da Mesa, fica arquivada na Companhia. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros 
presentes. Declaro que a presente é cópia fiel extraída da original. Andréa Mazzaro Carlos 
De Vincenti - Secretária da Mesa. Registrada na JUCESP sob o nº 214.391/11-5 em sessão de 
06/06/2011. Secretária Geral - Kátia Regina Bueno de Godoy.
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