
Há cinco anos no mercado, a mi-
neira Kapeh Cosméticos se pre-
para para o processo de expan-
são no mercado brasileiro com a
abertura de sua primeira fran-
quia na cidade mineira de Pou-
so Alegre na próxima semana.
A empresa, nascida na cidade
de Três Pontas (MG), uma das
maiores regiões produtoras de
café do mundo, aproveitou o po-
tencial produtivo dali para criar
a primeira marca brasileira a co-
mercializar unicamente produ-
tos à base de café.

À frente da companhia, Va-
nessa Vilela espera abrir entre 4
e 7 novas franquias já em 2013.

“Queremos crescer de forma
consolidada, mas temos 250 ca-
dastros de interessados em in-
vestir em uma unidade da Ka-
peh”, revela. Além disso, a em-
presa conta com duas lojas pró-
prias no interior de Minas Ge-
rais. O faturamento da empresa
é guardado a sete chaves, mas
Vanessa conta que nos últimos
três anos, as vendas somadas
cresceram cerca de 300%. “Pa-
ra este ano, esperamos crescer
20%”, diz.

Para manter o crescimento, a
empresa, que no final de 2010 ti-
nha cerca de 70 produtos no por-
tfólio já tem 100 itens diferen-
tes no catálogo, sendo 15 lança-
dos ao longo deste ano. Entre
eles estão óleos, colônias, sabo-
netes, hidratantes e até desodo-
rantes, para os públicos femini-
no, masculino e teen. Alguns,
além da base de café, já mes-
clam outros produtos como o
chocolate e a menta. “O cresci-
mento das vendas de produtos
masculinos é mais acelerado do
que no setor feminino”, diz a
empresária. No início do mês, a
marca também firmou uma par-
ceria com The Beauty Box, do
Grupo Boticário.

Em 2013, além de crescer no
mínimo o equivalente a 2012, a
empresa se prepara para lançar
20 novos itens no mercado, que
deverão atender clientes de 15
estados brasileiros e europeus,
já que os produtos são exporta-
dos para Portugal, Holanda e
em breve Japão e Estados Uni-
dos. Por ano, são produzidas
cerca de 360 mil unidades dos
produtos, que têm como desti-
no as lojas multimarcas, farmá-
cias de manipulação, spas e até

cafeterias. “São espaços mais ex-
clusivos, onde o cliente pode ve-
rificar todas as possibilidades
de consumo do café”, explica
Vanessa. Segundo a empresária,
a ideia é focar manter a marca
em pontos de venda mais sele-
tos, em confluência com o histó-
rico de exclusividade dos produ-
tos. Por isso, a empresa não bus-
ca colocar sua marca nas gôndo-
las de grandes redes varejistas.

Apesar da grande procura pe-
los produtos no mercado exter-

no, Vanessa explica que o foco
está principalmente no Brasil.
“Ainda temos muito o que cres-
cer em casa”, diz.

Para atender à crescente de-
manda, a empresa, que traba-
lha com a produção em fábricas
de parceiros, saltou de três, pa-
ra cinco unidades produtoras.
“Por ora não estudamos cons-
truir uma planta própria”,
adianta Vanessa.

Já os grãos de café vêm direta-
mente da fazenda pertencente à

família do marido de Vanessa,
que é engenheiro agrônomo e
consultor em cafeicultura.
“Com a flor da planta, produzi-
mos uma linha de produtos aro-
matizantes para ambientes”, ex-
plica ela. A empresa também es-
tuda investir em uma linha vol-
tada para uso profissional em
Spas e clinicas de estética. Para
isso, aposta nas propriedades
antioxidantes do grão para cair
nas graças das consumidoras
mais exigentes. ■

O sistema operacional Android,
desenvolvido pelo Google, teve
participação de 56,7% nas ven-
das de smartphones no Brasil en-
tre os meses de agosto, setem-

bro e outubro, de acordo com
novo estudo da consultoria Kan-
tar Worldpanel ComTech. Já o
iPhone, maior rival do Android,
“come poeira” no Brasil, com
uma fatia de apenas 0,4% das
vendas no mesmo período.

O estudo da Kantar também
mostra a evolução das vendas
dos smartphones com sistema
Android no Brasil. Em outubro
de 2011, o Android era o segun-

do colocado no ranking de siste-
mas operacionais da Kantar,
com 25,6% das vendas. (O estu-
do da Kantar analisa as vendas

realizadas no período indicado
e não considera a base instalada
de aparelhos no Brasil.)

O primeiro colocado do ran-
king da Kantar em outubro do
ano passado era o Symbian , sis-
tema operacional presente em
smartphones da Nokia, que de-
tinha 51,3% do mercado. Em ou-
tubro deste ano, após queda de
19,8 pontos percentuais, os apa-
relhos com Symbian represen-

tam 31,5% das vendas de smar-
tphones no Brasil.

Além do Brasil, o Android
também apresenta participação
de mercado de mais de 50% em
outros países como Alemanha,
Austrália, China e Itália. Nos Es-
tados Unidos, a Apple tem
48,1% das vendas, de acordo
com a Kantar, superando o An-
droid nas últimas semanas, que
agora tem 46,7. ■

MERCADOCHINÊS

Vendas de tablets crescem 62,5% no 3º tri

Brasileira Kapeh faz sucesso ao levar
o café da xícara para os cosméticos
Empresa adota sistema de franquias, fecha parceria com Grupo Boticário e prepara 20 novos produtos

O mercado chinês de tablets cresceu 62,5% no terceiro trimestre ante

o ano passado, liderado pelo iPad da Apple, que responde por mais

de dois terços das vendas, segundo relatório do setor. No trimestre,

2,6 milhões de tablets foram vendidos na China, contra 1,6 milhão de

unidades um ano antes, informou a empresa de pesquisa de tecnologia

Analysys International. A Apple detém 71,4% do mercado, 1 ponto

percentual a menos em relação ao segundo trimestre. Reuters

EMPRESAS

Android faz iPhone “comer poeira” no Brasil

Yuriko Nakao/Reuters

Divulgação

Estudo da Kantar
revela que

participação do
Android saltou

para 56,7%

Sistema operacional do Google
domina vendas aqui, beneficiado
pelo preço baixo de smartphone

CHEIRINHO DE KAPEH

Em três anos, vendas da 
empresa cresceram 300%

Fonte: empresa

360 mil unidades 
Produção anual

ORIGEM Três Pontas (MG)

FUNDADORA Vanessa Vilela

PORTFÓLIO 100 itens

LANÇAMENTOS 2012 15

EXPORTAÇÕES Portugal e Holanda. 
Em breve, EUA e Japão

FRANQUIAS EM 2013 Entre 4 e 7 

PONTOS DE VENDA 200

ESTADOS 
BRASILEIROS

15
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012,  Empresas, p. 22.
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