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Com novas linhas de produtos, empresa vai investir em marketing. 
 
A Capicilin, indústria mineira de cosméticos com forte atuação em produtos para tratamento 
capilar, vai investir R$ 7,5 milhões para rejuvenescer a marca cinquentenária. A empresa familiar, 
conhecida por seus produtos anti-queda de cabelos e anti-caspa, quer conquistar o público jovem 
para aumentar sua participação de mercado. 
 
A indústria vai aplicar R$ 2 milhões em modernização tecnológica da fábrica, em Vespasiano, na 
região metropolitana de Belo Horizonte. E outros R$ 5,5 milhões em pesquisa, desenvolvimento 
de novos produtos e marketing. Os novos itens da linha de produção serão em dois dos nichos 
que mais crescem no mercado de cosméticos: alisantes e redutores de volume e produtos 
infantis. 
 
Os novos alisantes e redutores de volume chegam ao mercado no próximo mês. A linha infantil, 
com xampú e condicionador, está prevista para o segundo semestre. A expectativa é conseguir 
aumentar em 15% o faturamento de 2006 em relação ao do ano passado. A empresa não 
divulgou o valor da receita de 2005. 
 
O reforço da linha de produtos fora do leque anti-queda e anti-caspa teve início em 2002. Mas é a 
partir deste ano que a estratégia para rejuvenescer a marca ganhará maior força, segundo o 
gerente de marketing, Gustavo Jabrazi. 
 
Há quatro meses, Jabrazi deixou a também mineira Água de Cheiro, indústria de perfumes, para 
assumir o desafio de conquistar um novo mercado para a Capicilin. "Queremos fidelizar os filhos 
dos consumidores que já compram Capicilin", explica. 
 
Segundo ele, além de crescer no mercado interno, a Capicilin quer ainda ampliar as vendas 
externas. Hoje, as exportações representam apenas 1% da receita, com vendas por meio de 
tradings. A meta é fechar o ano com as vendas externas chegando a 5% do faturamento. "As 
primeiras amostras já estão seguindo para o Oriente Médio, onde os cosméticos brasileiros têm 
muita aceitação." 
 
Com marcas como Jaborandi, de cremes de tratamento, e Lizim, de alisantes, a Capicilin atua 
principalmente na faixa de consumidores das classes B e C. Na linha anti-queda e anti-caspa, no 
entanto, as vendas são mais pulverizadas, atendendo também consumidores das classes A e B. 
 
A maior parte das vendas da marca hoje, cerca de 80%, ocorre em estabelecimentos 
especializados em cosméticos. Farmácias representam 15% das vendas e hipermercados e 
supermercados, 5%. Uma das estratégias de expansão é mudar este quadro, aumentando a 
visibilidade da Capicilin no canal farmacêutico e especialmente no alimentar. A meta é ter 20% 
das vendas em farmácias e 20% nos hipermercados. "O consumidor do canal alimentar está cada 
vez mais exigente e quer produtos de qualidade", afirmou Jabrazi. 
 
São Paulo e Rio de Janeiro são hoje as principais praças para a marca, que já é distribuída em 
todo o país. A produção atual da indústria mineira é de 400 toneladas de produtos por mês. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 fev. 2006, Tendência & Consumo, p. B4.  
 
 


