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INOVAÇÕES GLOBAIS 
EM COSMÉTICOS

Matérias-primas inovadoras

Cosméticos inovadores

Conceitos inovadores

Nutracêuticos



Novas moléculas

Moléculas com novos desempenhos / propriedades

 Ex. Moléculas que se metabolizam na pele formando vitamina C.

Complexo de moléculas

 Ex. Conservantes estáveis (pH e ToC), Não é doador de formaldeídos, parabenos free, 

halogênios free

Ativos biotecnólogicos

Naturais ou de origem natural

 Linhas Green, óleos, extratos, sementes, fragrâncias, orgânicos,..







LINHA LINHA 
VERDEVERDE

Amazônia Amazônia ®®
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No Brasil



Não Não 
vendemos vendemos 

beleza: beleza: 

vendemos vendemos 
sua ilusão!sua ilusão!

produto



Tendências em formulações

Atualidades e Tendência
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O que a cosmetologia internacional quer mostrar?





Sensorial Bar Premiação 2018

• Gold

• Rheoluxe Rheology – Elements

• Silver

• The Sensory fusion - Givaudan -
Active beauty

• Bronze

• SOS SOLUTIONS OFFERING 
sensoriality - IFF - lucas meyer 
cosmetics



Gold:
Rheoluxe series

Rheology 
• Satisfaz o novo conceito de 

cosmetogia:

• Experiências inesperadas, como 

cremes amanteigados que se 

transformam em loções fluídas.

• Loções muito fluidas cuja sensação, 

ao aplicar, é de um creme rico em 

emolientes.

• Mousses (maquiagem) com alta 

carga de pigmento, que 

normalmente desafiam os 

formuladores.

• Mizon, Corea.

Come and play with us

Come and play with us



Silver: The Sensory fusion 
Givaudan - Active beauty

• Experiência sensorial 
revolucionária: 

• combina intimamente uma fragrância 
fina, ingredients sensoriais e ativos 
Cosméticos.

Pela primeira vez, uma textura sofisticada 
capta a essência da expertise em cuidados 
com a pele e do artesanato de fragrâncias 
finas.



Bronze: SOS SOLUTIONS Offering 
Sensoriality - IFF  - Lucas Meyer

Experiência sensorial -
Sustentabilidade

SOS PERFECT LIPS

• Creme com 40% de fase oleosa + 30% 
de manteigas

• RÁPIDA ABSORÇÃO:
• Heliofeel & Siligel: emulsão água/óleo 

baseada em fosfolipídeos
• Agente gelificante, processo a frio, 

substituto de silicone, resistente a 
eletrólitos.

• SOS PERFUME TO GO

• HELIOFEEL & SILIGEL + 7% DE 

FRAGRÂNCIA OU BIOPÉROLAS 

FRANCESAS (25%)

Ingrediente funcional
• Gold 

• Evonik Nutrition & Care 
GmbH - RHEANCE Glycolipids

• Silver

• NIKKOL GROUP NIKKO 
CHEMICALS - AUROVISCO CS

• Bronze

• Vantage Specialty 
Ingredients, Inc. - Desert 
Milk



Gold
RHEANCE Glycolipids 

Evonik Nutrition & Care GmbH –
• INCI name: Glycolipids

• Produto biodegradável e toxicidade aquática baixa.

• Ingrediente funcional biotecnológico 100% baseado 
em açúcar.

• Útil para cosméticos conceito PEG- e  SULFATE-FREE.

• Ativo  para desenvolver produtos de limpeza como 
espumas densas e cremosas de fácil enxague.

• Água micelar, géis, tônicos, lenços umedecidos.  

• Produtos para limpeza oral e cremes dentais.

• Xampus infantis.

• Solubilização eficaz de óleos essenciais, fragrâncias e 
sabores

Silver 
AUROVISCO CS

NIKKOL GROUP NIKKO CHEMICALS 

• Fibra de celulose ultrafina.

• Sem efeito água, alta viscosidade.

• Estável em pH altos ou baixos e na 
presença de eletrólitos ou óleos 
altamente polares.

• Cria conceitos emulsificante-free.

• Tem as características de uma 
emulsão nos aspectos sensoriais 
estabilidade.



Bronze 
Desert Milk 

Vantage Speciality Ingredients, Inc.

Desert Milk
•Tecnologia avançada conhecida 
como microgotículas.

•Contém plantas e óleos vegetais do  
deserto.

•Fosfolipídeos com alta afinidade 
pela pele.

•Promovem hidratação prolongada.

•Reestruturação e manutenção da 
qualidade da pele.

Ativos – ganhadores 2018

• Gold 

• Mossceltec Mibelle Biochemistry

• Silver

• Seboclear Mp Rahn

• Bronze

• Ecobiotys Silab



Gold 
Mossceltec

Mibelle Biochemistry

• Novo conceito:

• Melhora a função do núcleo da 
célula para a pele resiliente* 
(*melhora a adaptação a 
diversas circunstâncias).

• Feita através de musgo: 
cultura Physcomitrella patens

MossCellTec

• INCI name: Phytol (and) Isomalt 
(and) Water

• Concentração de uso: 2%

• Fortalece a pele contra 
agressões urbanas e climáticas.

• Melhora a hidratação, a função 
barreira e a homogeneidade da 
pele após duas semanas.



Sustentável e natural

• Mantém o núcleo da célula 
saudável.

• Resultando em um novo conceito 
de antienvelhecimento.

• Toda célula tem um núcleo.

• Todo núcleo contêm DNA que 
guarda as informações genéticas.



Estudo sem precedentes: 
Obtida a partir da levedura 
Metschnikowia reukaufii, 

isolada do néctar da flor de 
porcelana Hoya carnosa. 

Bronze 
Ecobitys Silab

• Extração de moléculas derivadas da 
microbiota de nectar de plantas, 
Nectarobioba®

• Importância na influência para a 
microbiota da pele.

Engenharia natural

SILAB participa do programa Nature 2050 - CDC 
Biodiversité – que procura adaptar  territórios para 
as mudanças climáticas e aprimorar a biodiversidade 
até 2050.



Bronze 
Ecobiotys 

Conceito Controle da microbiota da 
pele

• Reequilibra especificamente a 
microbiota da pele madura, 
reforçando as barreiras 
imunológicas e mecânicas da 
pele e agindo na distribuição das 
comunidades bacterianas. 

• INCI: Water, Alcohol Denat., 
Sodium Salicylate, Plantago 
Lanceolata Leaf Extract, 
Mahonia Aquifolium Root 
Extract

• Concentração de uso: 2 – 8 %

Menos 
frequente 

Streptococcus

Microbiota, pré e pró-
bióticos

• Você sabia que bilhões de micro-

organismos habitam a sua pele 

(bactérias, fungos, leveduras, vírus)?

Tendência

Manter a simbiose entre microbiota e hospedeiro.

A microbiota age como uma barreira protetora.

Se sai da homeostase > desordens 



Seria a 6ª camada da 
epiderme?

• Essa colônia com bilhões de micro-
organismos existe acima do estrato córneo.

• Regula a interação pele x meio ambiente.

• Quando está equilibrada e saudável, essa 
microbiota evita que agentes externos 
potencialmente prejudiciais ganhem acesso e 
causem danos, na forma de doenças e 
inflamações. 

• Estudos já comprovaram que, em áreas 
afetadas por problemas dermatológicos, a 
constituição da microbiota é diferente das 
regiões saudáveis.

• A microbiota não é igual em toda a extensão 
da pele humana. 

• Os tipos de micro-organismos variam de 
acordo com fatores como umidade, 
oleosidade e temperatura de cada área.

Microbiota é individual e intransferível. Varia de acordo com uma série 
de fatores: hábitos alimentares, uso de antibióticos, clima da região 
onde a pessoa mora, drogas lícitas e ilícitas.



A influência do ativo dermatológico 
na microbiota da pele!

Pense comigo: Caso de acne

•Reduzir o sebo não é possível porque a causa é hormonal.

•Agentes antimicrobianos: agressivos para a pele –
microrganismos bons e os maus são suscetíveis. Não 
podemos usar com frequência.

•Eliminar micro-organismos é uma ilusão.

•Quando acabar a ação do tratamento,  P. acne vai ressurgir 
das cinzas...

•Porque a produção de sebo continua.

•Prebióticos podem criar um novo equilíbrio, até que m.o. 
dominante perceba seu caminho no conjunto de 
microrganismos.

Relação entre Problemas da pele x 
microrganismos x microrganismos benéficos

Problemas de peleA microrganismo
s

Mudando o ambiente da pele

Acne P. acnes Substrato para o P.acnes: sebo decorrente das mudanças 
hormonais.

Acne S. epidermidis P. Acnes muda o ambiente que fica favorável principalmente ao 
S. epidermidis e não para outros grupos da microbiota.

Dermatite atópica S. aureus A superfície da pele saudável muda de saudável para seca e 
descamada.
Os micro-organismos são eliminados pelos desinfetantes 
usados. S. aureus são a minoria. Difícil se recompor. Outros m.o  
o mantem sob controle; pele ressecada é paraíso para 
bactérias.

Rosácea B. aoleronius Pele invadida por ácaros (Demodex fooliculorum). Estes ácaros 
contém uma grande quantidade de B. oleronius, que induz a 
inflamação e dilatação dos vasos.

Assadura C. albicans Fraldas favorecem C. albicans. Antibióticos dizimam os inimigos 
naturais da C. albicans.



PRÉ-BIOTICOS PRÓ-BIÓTICOS PÓS-BIÓTICOS

Nutrientes, ingredientes 
alimentícios ou substratos 
que modulam e 
beneficiam o microbioma 
já presente no 
hospedeiro.

M.O vivo que, quando 
administrado, em doses 
adequadas, confere 
benefícios  no 
hospedeiro.
FAO/WHO 2001

Produto dos probióticos.
Ajudam a regular a 
composição da pele, ou 
seja, o ecossistema de 
bactérias da pele

Ceramidas, água termal, 
vitamina B3

Família dos Lactobacilos Ácido lático

INCI name: Water, Seawater, Glycerin, Laminaria digitata extract, Chlorella vulgaris 
extract, saccharide isomerate, phenoxyethanol & ethylhexylglycerin.

A Ásia-Pacífico é o maior mercado de próbióticos 

em produtos de beleza, respondendo por 90% da 

demanda global atual.



Peptídeo que atua na melhora das 
condições da pele e sua microbiota, 

sugerindo interação com as poluições 
urbanas e também melhora na barreira 

cutânea.

INCI Name: Water (and) Acetyl 
Heptapeptide-4 (and) Caprylyl Glycol
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Mintel 2018

Número 1

• Os ingredientes naturais estão em alta!

• Novas biotecnologias vão surgir. 

• Comunidades irão se beneficiar.

• Consumidor demanda produtos eficazes e 
puros.

• Ciência e Tecnologia tem que ampliar 
horizontes para atender  as tendências do 
setor de beleza.



Mais do que uma 
tendência, produtos 

naturais são um estilo de 
vida: 

“de volta ao básico”
Define quem é a pessoa

Seu modo de vida
Seu estilo e senso de 

orgulho pela tutela de 
abastecimento, produção e  

processo de produção.

Versões mais potentes de ginseng e outras tradicionais plantas da 
medicinas Ayurvédica, Chinesa e Indiana 

O que as empresas estão fazendo...



Minha beleza, minhas 
regras

• Marcas acabarão com a questão 
público alvo  baseado em:

• Idade

• Gênero, sexualidade

• Tipo de corpo e de pele
• Embalagem

• Fragrância

• Consumidor demandam por 
produtor para sua rotina 
definidos por seus termos.

Número 2

Foco no 
comportamento do 
indivíduo ao invés 
de simplificar o ser 

humano.

chineses entre 

20-49: palavra 

individualidade 

define luxo

Atender pessoas com 
tipos físicos 
diferentes



O que as empresas estão fazendo...



Número 3
Cosmético não é

só mais um 
produto

Os consumidores 
tem muita 

informação: 

Quando 
compram um 

cosmético 
compram atitude e 

estilo de vida.

Muitos consumidores 

preocupam-se com os valores 

que as marcas mostram, como 

Cruelty-free ou vegano.

Existe uma expectativa em 

relação as indústrias para que 

elas retribuam algo para o 

planeta



Práticas 
sustentáveis

Honestidade e 
transparência

O que o consumidor quer das empresas? 
Cosméticos sem story-teller.
 Comprar de empresas que ganham 
dinheiro honestamente.
56% dos americanos param de comprar 
de marcas se eles acreditam que a 
empresa é antiética.
37% dos ingleses consideram comprar 
ou não o produto, caso ele seja testado 
em animais.
29% dos brasileiros preferem comprar 
de empresas que tem práticas 
sustentáveis.

Fitocosméticos, veganos, 
cruelty free, orgânicos, 

naturais

Demanda do público por 
produtos alinhados a 
preservação da saúde e da 
natureza.

Veganos: livres de ingredientes 
de origem animal,  o que inclui 
mel e colágeno. 

Cruelty free: livre de testes em 
animais.



Orgânicos: mais que  livres de agrotóxicos, 
organismos geneticamente modificados, entre 
outros;

Não contêm derivados de petróleo (óleo mineral, 
propilenoglicol), silicones, corantes artificiais,  
conservantes e fragrâncias sintéticas, 
dietanolamina de ácido graxo de coco, quaternário 
de amônio..

Fitocosméticos, veganos, cruelty free, orgânicos, 
naturais

               68



Número 4
 Tecnologias digitais perseguirão o 

consumidor onde quer que ele vá.

 Influenciarão a compra de produtos, 
ajudando a navegar pelas 
complexidades da beleza.

 Marcas observam, através das 
mídias, o seus “likes” e “dislikes”.

 Ao entrar em um site de cosméticos, 
You Tubers:

 Olheiros de cosméticos serão 
transformados em 
divulgadores de cosméticos.

• Com tantos tipos de cosméticos 
diferentes nas prateleiras, 
consumidores querem testar os 
produtos.

• Dados biométricos ajudarão as 
marcas a oferecer aos consumidores, 
pressionados pelo tempo, uma 
experiência de compra mais intuitiva.

• O rastreamento dos olhos, a 
frequência cardíaca, a linguagem 
corporal e a fala revelam 
comportamentos habituais e 
subconscientes, fornecendo 
informações valiosas sobre hábitos de 
consumo. 



Espanhóis gostariam 
de compras produtos 

direto dos canais 
sociais.

Ingleses  estão 
interessados  nas 
telas digitais para 

procurar a 
informação.

Consumidores tailandeses 
comparam preços 
enquanto estão 

comprando

Os americanos preferem 
procurar pela 

informação do que 
procurar o vendedor

https://www.trendhunter.com/trends/homemade-exfoliate

Quando eu digo que todo mundo quer 
ser farmacêutico...



Cacau em pó para sombra 
marrom
Beterraba em pó para sombra 
rosa
Spirulina para sombra verde
Carvão ativado para sombra 
preta / cinza
Noz-moscada para sombra 
marrom dourado
NOTA: Para um produto mais 
cremoso, adicione 1/8 de uma 
colher de chá de manteiga de 
karité à sua mistura em pó. Isso 
irá hidratar suas pálpebras e 
evitar que a cor escorra.

Maquiagem 
vegana...



Novidade quente:
Cosméticos a base de 

Cannabis sativa
• Legalizada nos E.U.A – não dá barato!!!!

• Certos cannabinoides são  cicatrizantes, 
calmantes, anti-envelhecimentose e anti-
inflamatório.

• Marcas luxuosas estão lançando cosméticos que 
contém extrato da planta.

• Mas, não chega por aqui...



Ingrediente funcional: 
Antiacne 
Antienvelhecimento, 
anti-inflamatório, anti-
irritante, Anti-poluição, 
Antibacteriano.
Nutre e repara a pele.

O novo luxo...

 Está relacionado com 
experiências

 Bem-estar

 Benefícios holísticos

 Qualidade de vida

Millenial luxury:
 A Geração Z (comumente abreviada para Gen Z, também conhecida como i Generation, Plurais ou 

Centennials) é a definição sociológica para definir a geração de pessoas nascidas no fim da década 
de 1990 até 2010.

MODIFICARAM A DEFINIÇÃO DE LUXO!!!



On-line 
luxury 

Eco-fashion:

•Sabonetes feitos à mão 
fragrâncias: óleos essenciais

•Criação e toque individual

Pigmento
s 
biológico
s• Baru – pigmento dourado – livre de 

toxicidade.

• Promove HIDRATAÇÃO!

• Rico em flavonoides e tocoferol.

• Cristais de Brazil Nuts – pigmento 
marrom – rico em minerais e em 
quercetina, catequinas e ácido 
oleico.

• Estimula fibroblastos.
• Estudo sobre proteção de DNA 

celular (proteção UVA)



O luxo: 
Biopérolas 
Francesas

• Microcápsulas desenvolvidas com 
perfumaria francesa.

• Projetada para quebrar quando em 
contato com a pele liberando um 
líquido-pasta que preserva a 
fragrância.

• Sem solventes, conservantes, 
substâncias tóxicas.

• J’ADORE, LA VIES EST BELLE, THÉ VERT, 
LAVANDA FRANCESA, são algumas 
biopérolas que podem ser usadas nos 
desenvolvimentos Cosméticos.





A VIDA NA 
CIDADE:

Desde 2015 as pesquisas com 
ativos antipoluição evoluem.

Vida nas cidades industrializadas 
mostra o envelhecimento 
prematura na pele.

Causado por micropartículas 
tóxicas que danificam, não só o 
sistema respiratório, mas a pele 
também.

Envelhecimento, manchas, 
sensibilidade são somente 
algumas consequências da 
poluição...



Luz azul: NOVO 
POLUENTE

• Radiação que penetra profundamente 
na derme e no tecido subcutâneo.

Induz às espécies reativas (ROS) que 
destoem colágeno e elastina e 
depletam nossos antioxidantes.

Muitos aparelhos usam a luz azul nos 
seus tratamentos: Led azul para 
tratamento da acne ou 
envelhecimento.

EQUILÍBRIO

Novos cosméticos falam de “full 
spectrum” ou “broad spectrum”.

INCI Name:  Glycerin (and) Capsicum 
Annuum Fruit Extract (and) Xanthan 
Gum

Ingrediente botânico obtido de 
pimenta que protege a pele contra luz 

azul. 
Suas propriedades são atribuída aos 

carotenoides conhecidos como 
capsanthin, com atividade 

antioxidante (até maior que dos 
carotenoides).

Protege o DNA celular da oxidação e a 
degradação da metaloproteinases. 
Controla o stress  causado pela luz 

azul
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Av. Antonio Piranga, 592 – Centro – Diadema

4056-2246

94973-8423



Muito
 obrig

ado!

botik
a@

terra
.com.br

Muito
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