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R$ 158,9 milhões para inovação e 
lançou 104 itens, atingindo um índi
ce de inovação - percentual da recei
ta proveniente de produtos lançados 
nos últimos dois anos - de 67,2%.

Segundo Luciana, a filosofia 
da Natura é inovar, empreender, 
questionar e fazer o que nunca foi 
feito, assumindo os riscos. Quando 
todos esses fatores conseguem ser 
conjugados com sucesso surgem 
conceitos diferenciados, como a 
marca Sou, que acaba de chegar 
ao mercado. “Esta nova marca tem 
produtos desenvolvidos a partir 
de um processo inteligente, que 
reduz materiais para gerar menos 
lixo, menos desperdício e menos 
impacto ambiental”, afirma Lu
ciana, citando que a fórmula de 
Sou possui um número menor de 
ingredientes, não tem corantes e a

sua embalagem usa 70% menos de 
plástico, propiciando 60% menos 
de emissões de gás carbônico.

Merece destaque ainda o Pro
grama Natura Campus, criado em 
2006, mas só impulsionado no 
final do ano passado, que visa fo
mentar a inovação por meio da for
mação de redes colaborativas com 
as instituições de pesquisa. Estes 
projetos estão em fase inicial. Tre
ze, no entanto, já foram aprovados 
e estão em andamento. “Ainda não 
sabemos onde vão ser aplicados, 
mas têm potencial para desembar
car em alguma categoria de produ
tos ou serviços”, conta Luciana, es
clarecendo que antes eles precisam 
passar pela prova de conceito, que 
leva de seis meses a um ano.

Ela informa que seis desses pro
jetos foram selecionados em enti

dades da Amazônia e os outros sete 
nos demais estados do país. Entre os 
da Amazônia estão, por exemplo, o 
que vai estudar a diversidade de aro
mas de plantas e fungos da região do 
alto rio Negro, ou o que pesquisará 
os fungos produtores de pigmentos 
e enzimas para aplicação cosmética. 
Ou ainda o que tratará do desenvol
vimento das ferramentas para o 
melhoramento genético da palma 
de óleo, um desafio biotecnológico 
para a expansão sustentável da pal- 
micultura no Brasil.

Com grande envolvimento tam
bém na busca de novas tecnologias 
e comprometida com pesquisas de 
matérias-primas que causem me
nor impacto ambiental, a L’Oréal 
Brasil está investindo R$ 70 milhões 
na instalação de um Centro de Pes
quisa e Inovação no Polo Tecnoló
gico do Rio, na ilha da cidade uni
versitária da UFRJ. Quando estiver 
pronto, em 2015, esse centro deve 
elevar de 80 para 200 o número de 
empregados em P&I da empresa.

A L’Oréal tem duas fábricas ope
rando no país, uma em São Paulo e 
outra no Rio. Com o novo centro de 
pesquisa, a empresa investe para 
conquistar cem milhões de clientes 
nos próximos 15 anos. Até 2017, a 
meta da companhia é conquistar 
30 milhões de clientes. Para viabi
lizar esta projeção nos próximos 
dois anos a empresa deve investir 
R$ 200 milhões na expansão da fá
brica do Rio e na construção de um 
novo centro de distribuição.

Segundo Blaise Didillon, diretor 
de pesquisa e inovação da L’Oréal 
Brasil, a inovação de produtos con
quista as mulheres do mundo todo 
e aqui a companhia já produz ou 
adapta 100% de seu portfólio para a 
consumidora brasileira. “Mas que
remos investir em produtos ainda 
mais focados no tipo do brasileiro. 
O cabelo da mulher brasileira, por 
exemplo, é mais danificado, pois 
ela usa muitos produtos químicos 
para alisá-los e colori-los. Em ou
tros países, os desafios são diferen
tes. Na China, o foco é ter produtos 
para atender ao desejo da chinesa 
de ter uma pele mais branca.”
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O executivo destaca ainda o fato 
de que as pesquisas do grupo bus
cam sempre integrar várias ciên
cias, como biotecnologia, química 
e física. Segundo ele, esta integra
ção permitiu à empresa desenvol
ver vários produtos diferenciados 
nos últimos cinco anos, principal
mente nos itens voltados para o 
rejuvenescimento da pele.

“Também nos preocupamos 
muito com os impactos na biodi
versidade, daí nossas pesquisas 
com matérias-primas”, afirma Di
dillon. Ele conta que uma das prin
cipais parceiras do grupo no Brasil 
é a Beraca. Desde 2003, esta em
presa fornece insumos naturais e 
minerais da Amazônia, ao mesmo 
tempo que treina as comunidades 
locais e çolabora na criação de mé
todos de extração e produção que 
respeitam a cultura tradicional e os 
ecossistemas locais.

Hoje a Beraca fornece à L’Oréal 
diversos ingredientes da biodiver
sidade brasileira, como o açaí, pro
veniente da comunidade de agri
cultores de Nazarezinho, no Estado 
do Pará, usado nos produtos das

marcas KiehFs e Matrix. E como o 
óleo da semente de pracaxi, cole
tada pela comunidade do Recreio 
do Piriá, localizada nos bancos do 
rio Piriá. O óleo de pracaxi é usado 
na linha Óleo-Relax Slim, de Ké- 
rastase, enquanto a linha Absolut 
Control de L’Oréal Professionnel 
utiliza produtos que trazem com
ponentes extraídos de sementes da 
Amazônia - no caso, o murumuru.

A sustentabilidade também é 
um dos grandes diferenciais da 
pequena empresa Extrair Óleos 
Naturais, com sede em Bom Jesus 
do Itabapoana, no Estado do Rio de 
Janeiro, que reaproveita resíduos 
de indústrias de sucos de maracujá 
como matéria-prima para a fabri
cação de cosméticos. A empresa 
foi criada a partir de um projeto 
feito em parceria com a Embrapa 
Agroindústria de Alimentos para 
revitalizar a cultura do maracujá no 
Rio de Janeiro.

Segundo Sandro Luiz Reis, só- 
cio-gerente da Extrair, a tecnologia 
desenvolvida com a Embrapa agi
lizou em 90% o tempo de limpeza 
das sementes de maracujá, muito

sensíveis à deterioração e, por isso, 
normalmente descartadas. O pro
cesso permitiu a criação de produ
tos de alto valor agregado, como o 
óleo extravirgem para a fabricação 
de xampus, sabonetes e hidratan- 
tes. “Já os resíduos que sobram do 
processo de extração são também 
aproveitados para a fabricação de 
esfoliantes - e as sementes desidra
tadas são usadas para outros fins.”

Reis afirma que o óleo de mara
cujá tem ainda uma propriedade 
fitoterápica interessante na recu
peração de queimaduras de pele e a 
Extrair já iniciou uma parceria com 
uma rede hospitalar para fazer tes
tes substituindo o óleo de girassol.

A indústria produz hoje 155 
quilos de óleo por dia e espera 
ter neste ano um faturamento de 
R$ 1 milhão. Segundo Reis, a fá
brica - que é automatizada e tem 
quatro empregados - já trabalha 
em dois turnos e precisa ampliar a 
sua produção. “Estamos recebendo 
consultas de empresas do exterior 
interessadas em nossos produtos e, 
além disso, o mercado de cosméti
cos está em expansão.”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 

Caixa de texto
Fonte: Valor Especial:  Inovação, São Paulo, p.71-73 , jul. 2013.




