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Clientes satisfeitos

Inovação em cosméticos, produtos 
de perfumaria e de higiene pessoal

Projeto pioneiro do IPT 
aprimora princípios ativos 
de produtos criados para a 
proteção da beleza e pele

partir do próximo verão, o consu-
midor brasileiro terá à disposição 
centenas de cosméticos e produtos 
de perfumaria e higiene pessoal 
com fórmulas inovadoras e desen-
volvidas em parceria com empresas 
no Estado de São Paulo. Os itens 
trarão incorporados em sua compo-
sição diversos princípios ativos 
criados no Laboratório de Biona-
notec nologia do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT).

Os produtos são para proteção 
da pele e beleza. A lista inclui vita-
mina, protetor solar, creme antirru-
gas e antienvelhecimento, clareador e 
para tratamento capilar. É o primeiro 
resultado do projeto pioneiro e coope-
rativo de Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (PDI) firmado em outu-
bro de 2013 entre o IPT e o Instituto 
de Tecnologia e Estudos de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(ITEHPEC) – braço tecnológico da 
associação que representa o setor, 
a Associação Brasileira da Indústria 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (ABIHPEC). Com abran-
gência nacional, a entidade congrega 
370 fabricantes de itens de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos. As 
marcas dos associados da ABIHPEC 
detêm 98% de participação no mer-
cado nacional e atendem 180 milhões 
de consumidores. O Brasil é o terceiro 
maior mercado do planeta e o setor 
fatura anualmente R$ 100 bilhões.

Com término em julho de 2015, 
o PDI objetiva desenvolver rotas para 
nanoencapsular princípios ativos, 

matéria-prima primordial da indústria de 
cosméticos. O projeto teve investimento de 
R$ 2,3 milhões divididos em três partes 
iguais entre o IPT, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) 
e quatro empresas associadas do ITEHPEC 
(Natura, Grupo Boticário, TheraSkin Far ma-
cêutica e Yamá Cosméticos).

Conhecimento conjunto – O tra-
balho é distribuído em duas etapas. A pri-
meira, concluída, aproximou pesquisado-
res do IPT de profissionais das empresas 
participantes com as linhas de produção. A 
finalidade foi encontrar, de modo conjun-
to e compartilhado, respostas para proble-
mas comuns nos processos industriais dos 
quatro fabricantes vinculados ao Instituto 

de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos (ITEHPEC).

A fase final segue em andamento e envol-
ve o desenvolvimento de soluções sob medida 
para cada uma das empresas. Inclui cláusulas 
específicas de confidencialidade, com a fina-
lidade de resguardar o sigilo industrial de 
alguns processos de produção, consideran-
do que as empresas contratantes concorrem 
entre si em algumas linhas de produtos.

Nível molecular – No IPT, o traba-
lho é comandado pela farmacêutica Natália 
Cerize e pelo engenheiro químico Adriano 
de Oliveira. Segundo os pesquisadores, a 
bionanotecnologia é um ramo novo, multi-
disciplinar e promissor da ciência. Investe 
na manipulação de partículas muito peque-
nas, em escala próxima do nível molecular, 
tendo como alvo incorporar características 
e funcionalidades ou, ainda, reforçar ou 
retardar, entre outras muitas possibilida-
des, a ação do tempo. 

Na área de cosméticos, nanoencapsular 
os princípios ativos traz diferenciais com-
petitivos e amplia as possibilidades de seu 
uso, permitindo, entre outras coisas, ação 
mais localizada e duradoura dos compostos 
na pele humana, além de permitir absorção 
cutânea mais direta e dosada, aumentando, 
por exemplo, a resistência de um preparado 
ou vitamina à ação do suor. Neste sentido, 
os pesquisadores lembram que o mercado 

brasileiro de protetor solar é o segundo 
maior do mundo.

Sobre o IPT – Criado em 1899 e vin  -
culado à Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, o IPT possui 11 centros tecnológi-
cos. Seus pesquisadores e técnicos adminis-
trativos atuam de modo multidisciplinar em 
quatro grandes áreas: inovação, pesquisa e 
desenvolvimento; serviços tecnológicos; de -
senvolvimento e apoio metrológico; e infor-
mação e educação em tecnologia.

O IPT tem por proposta ampliar a com-
petitividade de empresas públicas e priva-
das, oferecendo soluções tecnológicas para 
diversos segmentos da economia. A lista 
atual inclui energia, transportes, petróleo e 
gás, meio ambiente, construção civil, cida-
des, saúde e segurança, entre outros.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

SERVIÇO
• Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT) – www.ipt.br
• Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (EMBRAPII) 
www.embrapii.org.br
• Instituto de Tecnologia e Estudos de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(ITEHPEC) – www.itehpec.org.br

Mesmo sem estar com o trabalho fina-
lizado, o diretor administrativo e financei-
ro da Yamá Cosméticos, Fabio Yamamura, 
comemora as novas tecnologias indus-
triais decorrentes da parceria com o IPT. 
“Temos disponíveis boas opções para tra-
balhar de modo eficiente com princípios 
ativos solúveis em água (hidrofílicos) e em 
óleo (lipofílicos)”, observou.

Sediada em Cotia, na Região Me -
tro  politana de São Paulo, a Yamá Cos-
méticos é uma empresa familiar fundada 
em 1967. Tem em seu quadro 350 funcio-
nários e fabrica mais de 400 itens dife-
rentes usados em salões de cabeleireiros. 
Yamamura comenta que, na área de cos-
méticos, a inovação é uma necessidade 
premente e constante, considerando a 
grande diversidade humana da popula-
ção brasileira.

Ele também observa que no PDI a 
inovação esteve presente em todos os 
momentos. “As empresas se reuniram em 
torno de uma demanda transversal, finan-
ciaram a pesquisa e, com o IPT, comparti-
lharam resultados, trocando conhecimen-
tos e aprendizagem”, destacou. 

A Natura ressaltou, por meio de sua 
assessoria de imprensa, que seus repre-
sentantes conheceram os serviços de bio-
nanotecnologia do IPT em agosto de 2012, 
quando foi inaugurado o laboratório. 
Desde então, realizaram projetos coopera-
tivos de pesquisa e desenvolvimento com o 
instituto, como, por exemplo, a ação piloto 
EMBRAPII. Para a empresa, a aposta e 
a formação de redes colaborativas geram 
inovação de qualidade superior, valorizam 
os profissionais e criam novas oportunida-
des para todos os envolvidos.

O diretor de pesquisa e desenvol-
vimento do Grupo Boticário, Richard 
Schwarzer, conta ter conhecido os servi-
ços de bionanotecnologia do IPT a par-
tir dos informes e encontros promovidos 
pelo ITEHPEC. Salienta que a empresa 
já era cliente do instituto, em serviços de 
análises laboratoriais de alguns produtos 
comercializados pelo Grupo Boticário. “O 
IPT dispõe de corpo profissional qualifica-
do e instrumental técnico de elevado nível. 
Pode contribuir significativamente para 
qualquer companhia que mantenha ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento.” 

A

Diretor Yamamura (com a gerente Rosemary Miliauskas): no PDI, inovação sempre esteve presente

Natália: na área de cosméticos, nanoencapsular os princípios ativos traz diferenciais competitivos e permite ação mais localizada dos compostos na pele
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