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"A inovação é o instrumento específico dos empreendedores, 
o processo pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio 
diferente 
 ou um serviço diferente". 
Drucker (1987)  
 
O investimento em P&D é uma determinação de cada empresa como forma de manter a 
competitividade no mercado. Num cenário dinâmico como o que vivemos, onde nunca foi tão 
difícil de se manter no mercado, a demanda por inovação é premissa básica para sobreviver. 
As plataformas tecnológicas propostas por universidades, empresa privadas, institutos e 
fundações, embora tremendamente variáveis em metodologia, estão se encontrando num 
ponto comum: aplicabilidade.  
 
A ciência está assumindo um papel cada vez mais importante na produção industrial, 
contribuindo para a produtividade e crescimento global do país. Segundo o trabalho publicado 
pelo presidente da Fapesp e diretor do Instituto de Física da Unicamp, Carlos H. de Brito Cruz, 
o grande desafio em P&D no Brasil hoje é criar um ambiente que estimule a empresa a investir 
em Conhecimento para aumentar sua competitividade.  
 
A evolução da pesquisa sobre a biodiversidade brasileira 
 
Na região Amazônica a s possibilidades para o desenvolvimento estão totalmente ligadas a 
incorporação de tecnologia como um fator decisivo de competitividade, para conseguir que os 
produtos naturais possam ganhar espaço no mercado mundial. A Floresta Amazônica 
representa 23% da biodiversidade global e, segundo dados da Conservation International, 
contém 70% de todas as espécies de fauna e flora presentes em florestas tropicais de todo 
mundo. São 55 milhões de espécies vegetais e mais de 20 mil plantas encontradas 
exclusivamente em seu ecossistema. Milhares de trabalhos científicos em química, 
farmacologia, biologia, ecologia, cultivo e medicina foram publicados nos últimos 10 anos em 
revistas científicas respeitadas mundialmente sobre a biodiversidade amazônica.  
 
O mercado mundial dos fitoterápicos é estimado hoje em U$22 bilhões, conforme nota do 
jornal "O Estado de São Paulo", de 10/11/00, sendo U$400 milhões no Brasil. Varias empresas 
brasileiras estão entrando neste disputado mercado que cresce 12%/ano, como a Natura e a 
Aché, maior empresa brasileira de medicamentos alopáticos.  
 
Segundo o Prof. Dr. Laura Barata, do Instituto de Química da Unicamp, apesar da rica 
biodiversidade, a exportação das matérias primas vegetais do Brasil é mínima e a importação 
de plantas vegetais e extratos vegetais da Europa, EUA e Ásia chega á U$ 210 milhões/ano.  
 
As principais instituições que estudam o potencial da Amazônia atualmente são o 
INPA(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), que está com duas importantes agendas 
de pesquisas: o Programa de Pesquisas Integradas (PPI) e o Programa Piloto para Proteção 
das Florestas Tropicais (PPG7), e o Museu Paraense Emílio Goeldi, que, entre outros projetos, 
pesquisa, organiza e divulga sua produção científica em catálogos de morfoespécies na 
Floresta Nacional de Caxiuanã.  
 
Baseados em conhecimentos advindos de tais pesquisas e levantamentos algumas empresas 
fabricantes de matéria-prima instalaram bases de produção na região, também voltadas para a 
área cosmética, com enorme potencial de desenvolvimento tecnológico.  
 
Já colhendo os frutos destes esforços a Beraca-Brasmazon apresentou na 10a edição da FCE 
Cosmetique- Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Cosmética, seus novos 
sistemas de performance, baseados em especialidades Amazônicas, com ingredientes 
extraídos através de mecanismos que não causam danos ao meio ambiente, certificados pelo 
Forest Stewarship Council – FSC. Os 4 novos sistemas ativos mostram frações especiais, como 



o Beracare Triple A ®, um sistema ativo anti-acne, que combina beta-cariofileno do óleo de 
copaíba, flavonóides do óleo de açaí e limonóide do óleo de andiroba para sinergizar efeitos 
anti-infamatório, anti-seborréico e bactericida. Já o Beracare ARS ® traz gama orizanol do óleo 
de arroz, ômega-6 de maracujá e ácidos graxos de cadeia média do óleo de babaçu para 
revitalizar a pele, enquanto que o Beracare ADA ® atua no couro cabeludo com ação anti-
infamatório e anti-seborréico pela atividade conjugada do selênio obtido da castanha do Pará e 
beta-cariofileno do óleo de copaíba.  
 
A Croda, através da unidade Crodamazon, que tem como meta trabalhar a partir de reservas 
renováveis e segue os critérios de certificação da Forest Stwardeship Council (FSC) e da 
Conservation Agriculture e da Imaflora, inovou o segmento de ingredientes para esfoliação 
mecânica da pele com o lançamento da linha Cromage Passiflora ®, partículas de diferentes 
granulometrias , obtidas das sementes do maracujá.Desta forma o Cromage Passiflora ® 30 
apresenta tamanho de partícula variando entre 0,26 a 0,62 mm, enquanto que o Cromage 
Passiflora ® 40 tem uma variação de 0,26 a 0,46 mm. Também no segmento de emolientes 
especiais a colaboração foi dada com Hydramazon Oleifera ®, combinação de ésteres de óleo 
de babaçu, com atividade redutora da agressão cutânea e capilar.  
 
Avanços palpáveis na biociência nacional  
 
A nanociência e a nanotecnologia (N&N) já chegaram a resultados muito surpreendentes no 
nosso país e de perfeita aplicabilidade comercial, como a língua eletrônica, trabalho de um 
grupo de pesquisadores da Embrapa, liderados pelo Dr. L. H. Mattoso, que desenvolveu um 
dispositivo combinando sensores químicos de espessura nanométrica, com um sofisticado 
programa de computador para detectar sabores. Tal trabalho ganhou repercussão em 
importantes revistas científicas internacionais como a Nature e o canal de TV Discovery. O 
equipamento tem grande importância para a aplicação na indústria alimentícia, pois permite 
avaliar sabores graças à estrutura formada por um sensor capaz de detectar com precisão e 
rapidez os padrões básicos do paladar (doce, salgado, azedo e amargo) em concentrações tão 
baixas que os humanos não detectariam.  
 
É importante lembrar que 1 nanômetro é igual a 1 milionésimo de milímetro ou 1 bilionésimo 
de metro. Para termos uma idéia de que escala de comprimento estamos falando, um fio de 
cabelo possui o diâmetro de 100.000 nm. O objetivo da nanotecnologia é o de criar novos 
materiais e desenvolver novos produtos e processos baseados na crescente capacidade da 
tecnologia moderna de ver e manipular átomos e moléculas. O uso das ferramentas da N&N 
pode criar mecanismos diferenciados para entrega de princípios ativos, criar novas moléculas 
com arquiteturas muito especiais, produzido ingredientes inovadores, propriedades específicas 
e controladas, destinados a formulação cosmética.  
 
Materiais nano estruturados são ao alvo de estudo de muitas redes de cientistas brasileiros, 
como a Rede Nacional de Nanobiotecnologia, coordenada pelo Prof. Dr. Nelson Durán do 
Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da UNICAMP e Coordenador do 
Núcleo de Ciências Ambientais da Universidade de Mogi das Cruzes, com interesse especial na 
utilização de sistemas em liberação controlada de ativos. O esforço desta Rede está 
representado pela novas estratégias para a veiculação de ingredientes ativos, que incluem 
aplicações importantes da ciência de polímeros e de soluções de surfatantes e o preparo de 
espécies coloidais (emulsões múltiplas e inversas, microemulsões, lipossomas, micro e 
nanopartículas biodegradáveis, micro e nanocápsulas), administração de vacinas de DNA, além 
da utilização de ciclodextrinas e técnicas transdérmicas.  
 
A obtenção dos sistemas de liberação controlada implica em dispositivos dirigidos a alvos 
específicos dentro do organismo, ganhando na nanobiotecnologia o estudo dos aspectos da 
combinação de pesquisas nas áreas de nanotecnologia e biomedicina, envolvendo setores 
como a genômica, robótica, descoberta de novas drogas, ativos e processos químicos. 
 
Certamente veremos nos próximos anos produtos genuinamente nacionais gerados pela 
conquista de conhecimento nesta área de pesquisa, com aplicabilidade direta no setor 
cosmético.  



 
Beleza celular 
 
Com a decifração do código genético e a manipulação do DNA neste último quarto de século, 
aceleraram-se as descobertas científicas e suas aplicações biotecnológicas. A técnica de DNA 
recombinante é certamente a mais dramática das ferramentas do novo arsenal biotecnológico, 
inúmeros esforços estão sendo conduzidos por entidades públicas e privadas no sentido de agir 
com ética e responsabilidade afim de caminhar em conhecimento que resulte em bem para a 
humanidade.  
 
Empresas genuinamente nacionais, como a Chemyunion investem grandes somas em recursos 
financeiros e agregam inteligências e conhecimento acadêmico para a finalidade de se 
desenvolver tecnologicamente e obter produtos realmente efetivos. Seus mais recentes 
resultados estão nos produtos Slimbuster H ®, um complexo exclusivo destinado a atuar no 
processo de ativação da drenagem, indicado para formulações de controle da hidro-
lipodistrofia ginóide, celulite. Outra inovação da empresa é o complexo Hidrahair O2 ® , que 
age contra danos oxidativos da radiação ultra violeta na fibra capilar.  
 
Trabalhando no entendimento da complexa relação entre pele e cérebro a Ionquímica explora 
o conceito da polisensorialidade, trazendo ingredientes que possam exercer influência direta na 
percepção e na bioatividade cutânea. Nesta segmentação encontram-se dois ingredientes 
recentemente lançados, Endorphin ® e Neuroxyl ®. O Endorphin ® é uma combinação de 
frações obtidas da Tephrosia purpurea e do Theobroma caçao, ciceritol e estaquiose, que 
estimulam a liberação de beta-endorfinas, modulando a percepção de agradabilidade, bem-
estar e relaxamento, além de reduzir as micro-tensões da pele e a sensação de desconforto 
decorrente das variações climáticas. Já o Neuroxyl ® trabalha com as propriedades 
neurotróficas NGF-like de um dipeptídeo patenteado, para proteger as células nervosas do 
envelhecimento precoce e restabelecer uma rede neurotrófica ativa na pele. O ingrediente 
estimula a regeneração epidérmica, atuando diretamente sobre a expressão de galectine-7, 
gene envolvido na diferenciação celular e no processo de reepitelização, além de ser um 
potente antioxidante que protege os neurônios e queratinócitos dos danos foto-induzidos.  
 
Falando de perceptividade sensorial, os novos ésteres multifuncionais da Noveon, 
comercializados pela Dinaco, Schercemol®, liposolúveis, e Hydramol®, hidrosolúveis e 
hidrodispersíveis, são indicados para aplicação em produtos para a pele, cabelo e maquiagem, 
conferindo excelentes propriedades de emoliência, condicionamento e dispersão de pigmentos. 
A facilidade de aplicação e o ótimo sensorial proporcionados ao consumidor final são 
características diferenciadas dos produtos formulados com os ésteres Schercemol® e 
Hydramol®.  
 
Agentes anti-tensão facial  
 
A Argirelina ® inaugurou o segmento de agentes ativos descontratores faciais, que atuam para 
relaxar a expressão e reduzir a aparência de linhas, rugas e marcas de expressão, tendo no 
acetil hexapeptide-3 o ativo que atenua a contração muscular através da diminuição da 
liberação de neurotransmissores.  
 
A Cognis traz mais uma opção para da inibir os fatores mecânicos responsáveis pelo 
aparecimento das linhas de expressão no rosto com o Myoxinol LS ®, obtido pela 
biotransformação das proteínas nativas das sementes do Hibiscus esculents, que atua biológica 
e mecanicamente. 
 
 
A Sarfam está lançando o Vialox ®, produto de tecnologia Pentapharm Suíça, de ação dermo-
relaxante, inibidora da contração muscular facial e minimizadora das rugas para oferecer uma 
alternativa não-invasiva a aplicação intradermal da toxina botulínica, com 49% de resultados 
conforme estudo comprobatório. O produto contém pentapeptideamida-4, de ação curare-like, 
um competidor antagonista dos receptores da acetilcolina.  
 



Novidades para desodorantes  
 
A FCE Cosmetique trouxe a oportunidade para muitas empresas apresentarem suas novas 
matérias-primas importadas que irão a criar uma nova geração de produtos de higiene 
corporal, que agregam segurança e performance.  
 
A Divisão Cosmética da Symrise apresenta Symdiol 68 ®, mistura de 1,2-hexanodiol e 1,2-
octanodiol, ingrediente com ação preservante auxiliar, que reduz a concentração de 
conservantes da formulação, além de oferecer propriedades hidratantes a pele.  
 
A Cosmotec está lançando Tego® Cosmo P 813 (Polyglyceryl-3-caprylate), da Degussa 
Goldshimidt, um agente "desodorante inteligente", que atua de forma inovadora e não 
agressiva, inativando a ação das bactérias responsáveis pela degradação do suor, por possuir 
uma ação imediata e também a longo prazo. Em análises de eficácia comparativas, o Tego® 
Cosmo P 813 mostrou-se mais eficaz que o Triclosan.  
 
Vestindo a tecnologia 
 
A demanda por produtos sempre inovadores, performáticos, agradáveis e com custo adequado 
exige um esforço contínuo das empresas fabricantes de matérias-primas que têm se renovado 
dinamicamente para dar conta do recado. Da minha parte desejo que as inteligências 
acadêmicas e os empresários do nosso setor possam estreitar relacionamentos que certamente 
significarão vantagens para todos, inclusive para o consumidor.  
 
Disponível em: <http://www.ideias-pessoas.com.br>. Acesso em 8 jun. 2006. 


