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 MERCADO JCCOR / KAPCI 

De distribuidor a importador
A JCCOR importa para Portugal a marca de tintas KAPCI, de origem egípcia,  
empresa que tem vindo a apostar cada vez mais forte no mercado europeu.

{ TEXTO PAULO HOMEM } 

à forma de trabalhar da empresa egípcia e à 
tipologia de produto. Porém, o trabalho dos 
diversos importadores europeus, nomeada
mente os da Península Ibérica, solicitando a 
adaptação dos produtos à necessidades dos 
mercados, levou também a KAPCI a enfren
tar o mercado europeu de uma outra forma, 
pelo que, “atualmente, tudo é diferente, pois 
têm vindo a apostar em produtos adaptados 
às necessidades dos nossos mercados e com 
uma aposta muito grande na qualidade”, re
fere Jorge Cancela.
A KAPCI tem produção própria e isso acaba 
por se traduzir na qualidade dos produtos mas 
também na diversidade dos mesmos. “Só para 
dar um exemplo da qualidade da KAPCI, esta 
empresa está já a desenvolver uma segunda 
linha de água para tintas com aplicação em 
uma demão, que apenas duas grandes multi
nacionais têm”, refere Jorge Cancela.
Segundo este mesmo responsável, atualmen
te a KAPCI consegue dar uma resposta quase 

A JCCOR é uma empresa da Maia fundada 
em meados da década passada por 
Jorge Cancela, profissional do ramo da 
repintura automóvel há muitos anos.

Depois de vários anos a trabalhar outras 
marcas, Jorge Cancela decidiu procurar uma 
nova marca de tintas tendo chegado a acordo 
com a KAPCI Coatings.
“É uma marca alternativa e que não é tão 
conhecida como outras, mas a KAPCI é líder 
de mercado no Médio Oriente e, há cerca de 
dois anos, começou a apostar muito forte na 
Europa”, começa por referir Jorge Cancela, 
gerente da JCCOR, dizendo que “a presença 
da KAPCI em feiras e eventos europeus são 
apenas alguns dos exemplos da forte aposta 
que eles estão a fazer na Europa, apesar de ser 
um mercado muito diferente daquele que eles 
estão habituados”.
Quando iniciou o trabalho com esta marca, há 
cerca de 4 anos, Jorge Cancela revela que não 
foi fácil lançar a mesma em Portugal, devido 

a 100% em termos de catálogo de cores. Aliás, 
segundo o mesmo responsável, a KAPCI dá 
uma resposta rápida a qualquer tipo de neces
sidade, pois tem “uma tremenda capacidade 
técnica e uma equipa muito jovem e dinâmica 
sempre pronta a desenvolver novos produtos. 
Atualmente, tudo o que qualquer marca te
nha em termos de produto, a KAPCI também 
disponibiliza”.
Qualquer cliente pode consultar os catálogos 
de cores da KAPCI no seu website (www.kapci.
com) que, no entender de Jorge Cancela, “é 
muito mais completo do que de muitas outras 
marcas mais conhecidas”.
Acreditando muito na marca e nos produtos 
que comercializa, Jorge Cancela diz que esta 
marca tem um posicionamento de produto 
muito semelhante a qualquer outra marca de 
referência e que em termos de preço está um 
pouco abaixo das marcas premium. “Apesar 
da cada vez maior qualidade dos produtos 
que a KAPCI disponibiliza, os preços têm
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KAPCI, um gigante 
mundial

A KAPCI Coatings é um fabricante egíp
cio de tintas, com produção própria, 
líder do mercado do Médio Oriente, 

com presença na China, Brasil e em diversos 
países e mercados mundiais.
Os princípios deste fabricante assentam 
sobretudo na inovação, sustentabilidade, 
desenvolvimento, pesquisa, interesse em 
produtos totalmente ecológicos, sempre 
com a maior preocupação com o meio am
biente e a comunidade mundial.
Nas gigantescas instalações fabris no Egip
to, existe um dos mais modernos centros de 
formação para o setor da repintura automó
vel, possuindo a KAPCI uma série de certi
ficações (nomeadamente ambientais). 

se mantido os mesmos, o que nos permite 
propor produtos com uma excelente relação 
qualidade / preço” assegura este responsável 
da JCCOR, dizendo que “sempre que temos 
oportunidade de demonstrar os produtos da 
marca KAPCI o cliente consegue comprovar 
a qualidade destes produtos”.
Nesta fase, a JCCOR dispõe de um técnico (que 
faz as demonstrações) e de um responsável 
pela revenda, para além de dois vendedores, 
tendo ainda um balcão de venda onde poderá 
entregar a tinta preparada.

Sendo importador para Portugal, a JCCOR 
distribui a marca localmente, embora a tenha 
vindo a expandir para determinados reven
dedores um pouco por todo o país. “O nosso 
objetivo é ter um revendedor da KAPCI por 
distrito. Neste momento, estamos presentes 
em todo o norte até Viseu e em breve teremos 
o primeiro distribuidor na grande Lisboa”, 
revela Jorge Cancela, dizendo que “as oficinas 
que são clientes diretos acompanham nos há 
muitos anos, mas a nossa intenção é, acima de 
tudo, dinamizar a revenda”.
Para além das tintas, a JCCOR disponibiliza 
ainda toda a gama de produtos que uma ofi
cina de repintura precisa para efetuar o seu 
trabalho. Nesta área dos consumíveis a JCCOR 
trabalha com a Bossauto (um grande fornece
dor espanhol de todo o tipo de consumíveis 
para este setor de atividade), entre outras 
marcas que complementam a sua oferta. 

“O catálogo da 
KAPCI é muito mais 

completo do que o de 
muitas outras marcas 

mais conhecidas”


