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carta ao leitor

Em busca de equilíbrio

O Brasil é o segundo país mais estressado do mundo em 
um ranking com dez nações, feito pela International Stress 
Management Association (Isma - Brasil). De acordo com o 
estudo, perdemos apenas para os japoneses. 

Além da rotina estafante nas grandes cidades, aspectos 
como o envelhecimento da população e a busca por estilos 
de vida saudáveis impulsionam o crescimento de produtos 
e serviços voltados ao bem-estar no País.

Dentre os recursos para relaxar e harmonizar corpo e 
mente despontam os spas, refúgios de tranquilidade com 
opções de serviços voltados a vários perfi s de consumidores. 
O crescimento e a diversifi cação desse segmento podem 
oferecer boas oportunidades às empresas do setor, como 
você verá nesta edição.

Segundo dados do Global Wellness Institute, os diversos 
setores da economia relacionados ao bem-estar – como os de 
beleza, alimentação, turismo, saúde preventiva e a indústria 
de spas – impulsionam um mercado global de mais de US$ 
3 trilhões. 

Esta Edição Temática: Bem-estar apresenta o panorama 
do movimento pelo bem-estar, que mobiliza indústrias e 
centros de pesquisa, e abre possibilidades de negócios em 
diversos setores; dados sobre o segmento de spas no Brasil, 
que cresce e diversifi ca a oferta de serviços oferecidos aos 
clientes; além de produtos desenvolvidos pela indústria 
cosmética para esse nicho, os diferenciais de spas que são 
referência em bem-estar e matérias-primas que atendem às 
principais demandas desse mercado. 
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por ERICA FRANQUILINO

Com raízes na Antiguidade, a 
busca por um estilo de vida 
saudável e equilibrado mobiliza 
indústrias e centros de pesquisa, 
e está cada vez mais presente na 
rotina dos brasileiros

movimento pelo bem-estar abre possibilidades 
de negócios em diversos setores da economia e 
impulsiona um mercado global de mais de US$ 3 
trilhões, segundo dados do Global Wellness Ins-
titute. A conexão entre saúde, beleza e bem-estar 

é uma busca crescente na sociedade e que vem estimulando o 
surgimento de novos produtos, tecnologias e serviços. 

Fazem parte desse panorama a valorização da prática de 
exercícios físicos e de uma alimentação equilibrada, assim 
como as atividades e os tratamentos elaborados para relaxar 
corpo e mente – e que encontram sua mais perfeita tradução 
nos spas.

O levantamento feito pelo Global Wellness Institute ava-
liou os dez setores que compõem o mercado mundial de bem-
-estar, classifi cando-os dessa forma: Beleza & Antienvelhe-
cimento (US$ 1,03 trilhão), Alimentação Saudável/Nutrição/
Perda de Peso (US$ 574 bilhões), Fitness & Cuidados com o
Corpo e a Mente (US$ 446 bilhões), Turismo de Bem-estar
(US$ 494) bilhões), Saúde Preventiva/Personalizada (US$
433 bilhões), Medicina Complementar/Alternativa (US$ 187
bilhões), Estilo de Vida (US$ 100 bilhões), Indústria de Spas
(US$ 94 bilhões), Fontes Térmicas/Minerais (US$ 50 bilhões)
e Bem-estar no Local de Trabalho (US$ 41 bilhões).

Dentre os muitos aspectos que explicam a relevância 
dos temas relacionados ao bem-estar na atualidade, está o 
envelhecimento da população. Dados do Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE) mostram que a base da 

O

a ascensão do 
bem-estar 

pirâmide populacional brasileira deverá fi car cada vez mais 
estreita, com a diminuição do número de fi lhos nas famílias. 
E estamos vivendo mais: na década de 1960, a expectativa de 
vida do brasileiro era de 54,6 anos. Atualmente, ela é de 79,31 
anos para as mulheres e de 75,18 para os homens. 

Para viver mais e melhor, cresce a preferência por uma 
alimentação saudável, com adequação às diferentes fases da 
vida, variedade e harmonia entre os nutrientes. Nesse contexto, 
ganham força os alimentos funcionais, aqueles que, quando 
consumidos com regularidade, oferecem benefícios adicionais 
à saúde, além de suas funções nutricionais básicas. Compõem 
esse segmento produtos como sucos, chás, shakes, chocolates 
e suplementos. Um levantamento realizado por entidades que 
representam a indústria de alimentos e de produtos nutricionais 
revelou que mais da metade dos domicílios do país (54%) 
consumiu algum tipo de suplemento entre outubro de 2014 
e março de 2015. 

O sedentarismo, apesar de persistir na rotina de grande par-
te da população brasileira, também vai perdendo espaço para 
um estilo de vida mais saudável. De acordo com o Diagnóstico 
Nacional do Esporte (Diesporte), divulgado pelo Ministério 
do Esporte, 54,1% das pessoas entrevistadas em seis cidades 
brasileiras afi rmaram que praticam algum tipo de atividade 
física. Entre os principais motivos mencionados por quem 
incorporou os exercícios físicos a sua rotina, estão: o desejo 
por qualidade de vida e bem-estar, a melhoria no desempenho 
físico e a indicação médica. 
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A valorização do bem-estar também está relacionada 
à necessidade de desacelerar e viver o presente. Essa é 
a premissa do slow movement, fi losofi a que propõe o 
uso mais prazeroso e equilibrado do tempo. 

O conceito foi criado pelo italiano Carlo Petrini em 
1986, em oposição ao modelo fast food. O movimento 
chamado slow food defende um novo conceito de qua-
lidade na alimentação, levando em conta não apenas 
o sabor, mas também como e por quem o alimento foi
produzido. O slow food cresceu e ganhou adeptos em
várias partes do mundo, tornando-se uma associação
internacional, que atualmente tem mais de cem mil
membros.

A proposta avançou da alimentação para outras áreas, 
como design, moda, arquitetura e educação. O principal 
responsável pela disseminação do slow movement foi 
o jornalista escocês Jean Carl Honoré, autor do livro In
Praise of Slowness. Ele acredita que o próximo estágio
do capitalismo é consumirmos menos, porém com mais
qualidade.

As transformações vividas pela sociedade nos últi-
mos anos e as mudanças comportamentais dos consu-
midores também fortaleceram a relação entre bem-estar 
e tecnologia. É o que diz um estudo divulgado pela 
Diagonal Reports, empresa especializada em pesquisas 
de mercado para o setor de beleza. Segundo o estudo, o 
segmento de skin care cresce com base em três pilares: 
bem-estar, tecnologia e estética.

A pesquisa ressalta que a associação entre bem-estar 
e tecnologia é uma tendência que se popularizou nos 
spas, alavancando um rico fi lão e possibilitando novas 
oportunidades de mercado. A partir dos anos 2000 – so-
bretudo nos Estados Unidos, na Europa e na China –, os 
spas se tornaram plataformas para o desenvolvimento de 
tratamentos inovadores, baseados na redução do estresse 
e na revitalização da energia, de forma a contribuir para 
uma pele com aparência mais jovem.

O relatório da Diagonal Reports também destaca 
que as mudanças nos padrões de consumo deverão 
transformar a abordagem das empresas no mercado de 
cosméticos, “uma vez que o cuidado da pele poderá 

ser responsável por até 50% de todas as 
vendas de produtos de beleza em alguns 
mercados-chave”.

A forma como conceituamos e 
falamos sobre bem-estar hoje co-
meçou a ganhar representatividade 
nos anos 1950, com estudos rea-
lizados por médicos e pensadores 

norte-americanos. As origens do 
conceito, no entanto, são remo-
tas, como você verá a seguir. Fo
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panorama

Linha do tempo 

DESDE A ANTIGUIDADE
3.000 - 1.500 a.C. – Ayurveda: nasceu como uma tradição 
oral, mais tarde registrada nos Vedas, conjunto de quatro textos 
sagrados hindus. O Ayurveda é um sistema holístico que busca 
harmonizar corpo, mente e espírito. Os regimes ayurvédicos 
são adaptados à constituição única de cada pessoa, com o 
objetivo de manter o equilíbrio e prevenir doenças.
3.000 - 2.000 a.C. – Medicina tradicional chinesa: nesse 
período, foi desenvolvido um dos sistemas de medicina mais 
antigos do mundo. Infl uenciada pelo taoísmo e pelo budismo, 
a medicina tradicional chinesa se vale de uma perspectiva 
holística para alcançar a saúde e o bem-estar. Abordagens e 
práticas corporais nasceram e evoluíram a partir dela, como 
a acupuntura, a fi toterapia e o tai chi.
50 a.C. – A medicina romana enfatizava a prevenção de do-
enças, adotando a crença grega de que elas eram produto da 
dieta e do estilo de vida. O sistema de saúde pública altamente 
desenvolvido da Roma Antiga, com seu extenso sistema de 
aquedutos, esgotos e banhos públicos, ajudou a prevenir a 
disseminação de germes e manteve a população mais saudável. 

PESQUISAS E NOVAS ABORDAGENS
1860: O padre alemão Sebastian Kneipp promove sua 
“Kneipp Cure”, combinando hidroterapia, fi toterapia, exer-
cícios e nutrição.
1870: Mary Baker Eddy funda a Ciência Cristã, baseada na 
cura espiritual. Andrew Taylor Still desenvolve a osteopatia, 
tratamento que consiste na utilização de técnicas de mobili-
zação e manipulação de músculos e articulações.
Década de 1880: O médico suíço Maximilian Bircher-Benner, 
pioneiro na pesquisa nutricional, defendia uma dieta balan-
ceada, com foco nos benefícios de frutas e vegetais. Nascia 
a YMCA, uma das primeiras organizações de bem-estar do 
mundo, com atuação voltada ao desenvolvimento da mente, 
do corpo e do espírito.
Década de 1890: Daniel David Palmer desenvolve a qui-
ropraxia, focada na estrutura e no funcionamento do corpo.

Aspectos do conceito de bem-estar são identifi cados em 
vários movimentos intelectuais, religiosos e médicos nos 
Estados Unidos e na Europa no século 19. Princípios re-
ferentes à manutenção da saúde e da qualidade de vida 
também podem ser atribuídos às antigas civilizações da 
Grécia, de Roma e da Ásia, cujas tradições históricas 
infl uenciaram o movimento wellness.

6666  EdEdiççiçãoão TTememátátáticcicaaa
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AVANÇO E MASSIFICAÇÃO DO 
CONCEITO
O uso moderno da expressão “bem-
-estar” surgiu nos anos 1950, em um 
estudo realizado pelo médico norte-
-americano Halbert L. Dunn, chamado 
High Level Wellness. 
Embora o trabalho de Dunn tenha rece-
bido pouca atenção inicialmente, suas 
ideias foram posteriormente adotadas 
na década de 1970 por médicos como 
John Travis e Bill Hettler e o sociólogo 
Donald Ardell, que, em conjunto com 
outros profi ssionais, tornaram o con-
ceito mais abrangente, desenvolveram 

novas ferramentas de avaliação, reali-
zaram estudos sobre o tema e criaram 
o National Wellness Institute.
De 1980 a 2000, o bem-estar ganhou 
maior relevância nas áreas médica, 
acadêmica e corporativa. Em 1991, foi 
fundado o Centro Nacional de Medicina 
Complementar e Alternativa dos Esta-
dos Unidos. No mesmo período, asso-
ciações e institutos de pesquisa voltados 
ao bem-estar foram criados na Europa. 
No fi nal do século 20, corporações co-
meçaram a desenvolver programas de 
bem-estar no ambiente de trabalho. As 
indústrias de fi tness e spa experimen-

taram um rápido crescimento. 
O movimento global de bem-estar se 
fortalece no início deste século e pro-
voca inovações em vários mercados, 
como as indústrias de alimentos, bebi-
das e turismo. Empregadores investem 
em estratégias de promoção da saúde 
e programas de bem-estar. Médicos 
voltados à medicina alternativa, como 
Deepak Chopra, Mehmet Oz e Andrew 
Weil, tornam-se nomes conhecidos. 
Temas relacionados ao bem-estar têm 
destaque em veículos de comunicação 
e maior representatividade junto a ins-
tituições médicas e governos. >

SERVIÇOS E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA 
EM EMPRESAS E PRODUTOS DE HPPC

Registro de Produtos ANVISA
• Dossiê Técnico
• Adequação de Rotulagem
• Certificados de Venda Livre/ Exportação
• Atendimento de exigências

Habilitação de empresas
• Licença de funcionamento

Serviços Técnicos em Vigilância Sanitária, Tecnologia e Meio Ambiente Ltda Epp.

BRASÍLIA – DF
SCN - Qd. 2, Bl. D - Torre A, Sala 307
Centro Empresarial Encol   CEP 70710-500 
Telefone  +55 (61) 3327-3909

www.avisa.srv.br
avisa@avisa.srv.br

SÃO PAULO – SP
Rua José Maria Lisboa, 275 - Jd. Paulista 
CEP 01423-000 
Telefone +55 (11) 3884-5901                                               

Treinamento “in house” capacitação
• Regulamentação Sanitária (ANVISA, INMETRO)
• Boas Práticas de Fabricação

Laboratórios de Ensaios Microbiológicos e 
Físico-Químico para água, matérias primas, 
intermediários e produtos finais
• Controle de Qualidade em água purificada e potável
• Ensaios de Estabilidade e Compatibilidade
• Avaliação do Sistema Preservante (Challenge Test)
• Eficácia Antimicrobiana para antissépticos 
 (Halo de inibição e Time Kill)
• Avaliação do ambiente produtivo
 (equipamento, superfícies e colaboradores)
• Treinamento “in house” em higiene e segurança
• Contrato de Terceirização Analítica (Visa / Anvisa)

Habilitação REBLAS (Rede Brasileira de  
Laboratórios Analíticos em Saúde) 
Acreditação CGCRE (Coordenação Geral de 
Acreditação do Inmetro) 

Desenvolvimento de produtos e processos
• Implementação em escala industrial
• Qualificação de fornecedores
• FISPQ

Tematica38_links.indd   7Tematica38_links.indd   7 24/08/2018   14:38:5324/08/2018   14:38:53
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panorama

Fonte: Global Wellness Institute 

Centro de pesquisa em bem-estar

A Fapesp e a Natura lançaram, em junho de 2016, o Centro de 
Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Comportamento Humano, 
voltado a estudos nas áreas de neurociências, psicologia po-
sitiva, psicologia social, neuroimagem, neuropsicofi siologia, 
psicometria e estudos populacionais e longitudinais.
Sediado no Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo (Ipusp), o centro é formado por uma rede de pesqui-
sadores das áreas de psicologia e neurociências da USP, da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie.
Os investimentos previstos para a implantação e a condução 
de suas atividades chegarão a R$ 40 milhões em dez anos, 
dos quais R$ 20 milhões serão divididos igualmente entre 
Natura e Fapesp. Outros R$ 20 milhões serão despendidos 
como contrapartida pelas universidades, em forma de apoio 
institucional e administrativo aos pesquisadores envolvidos.
Cerca de 30 pesquisadores conectados em rede desenvol-
verão projetos cooperativos, articulando instituições de 
pesquisa do Brasil e do exterior. A proposta é realizar estudos 
multidisciplinares, a fi m de gerar novos conhecimentos, 
conceitos, metodologias, tecnologias, ações de educação, 
desenvolvimento de indicadores e a estruturação de uma 
base sólida para avaliação e promoção do bem-estar da 
população brasileira.
Coordenado por Emma Otta, professora titular do Departa-
mento de Psicologia Experimental do Ipusp, e por Patrícia 
Tobo, gerente científi ca de Ciências de Bem-Estar da Natura, 
o centro tem como fundamento de suas pesquisas a neuro-
ciência e a psicologia. 
As pesquisas serão focadas em duas áreas principais. A 
primeira delas é a psicologia positiva, que tem seu foco no 
estudo e no desenvolvimento das qualidades humanas e dos 
aspectos saudáveis da vida, como sabedoria, criatividade, 
coragem e cidadania. A segunda área de estudos é a neu-
rociência cognitiva, que estuda a atenção, a memória e a 
linguagem, além da regulação emocional e sua infl uência nas 
relações sociais, em questões como raça, gênero e condições 
sociais, entre outros fatores.
Inicialmente, os pesquisadores atuarão em projetos voltados 
ao desenvolvimento de indicadores de bem-estar, por meio de 
estudos sobre o reconhecimento e a regulação de emoções, 
assim como a infl uência do contexto familiar e da sociedade 
nas relações humanas. Temas ligados à indústria cosmética, 
como as formas pelas quais as fragrâncias e a maquiagem 
podem alterar o estado de ânimo e a autoestima das pessoas, 
também serão estudados. Os projetos serão desenvolvidos ao 
longo de uma década, mas outras linhas de pesquisa poderão 
integrar o centro, com o passar do tempo. 

Benefícios da meditação

Uma avaliação científi ca conduzida por pesqui-
sadores da Natura e do Instituto do Cérebro do 
Hospital Israelita Albert Einstein mostra que oito 
semanas de práticas regulares voltadas para o re-
laxamento, a respiração, a atenção e a meditação 
são sufi cientes para reduzir sintomas de estresse 
e promover o bem-estar. 
A constatação veio por meio de um programa de-
senvolvido em parceria com a Associação Palas 
Athena e colocado em prática por 70 mulheres 
que ocupam cargos de gerência na Natura.
Durante as oito semanas, as colaboradoras parti-
ciparam de encontros presenciais, com duração 
de uma hora e meia cada, e tiveram acesso a 
áudios específi cos para praticar a meditação em 
casa. Os resultados foram gerados a partir de 
questionários validados na literatura científi ca 
sobre dimensões do bem-estar, saúde emocional 
e mental. Após serem submetidas a exames de 
ressonância magnética funcional, foi verifi cada 
uma mudança no padrão de funcionamento do 
cérebro, em teste de memória realizado nas mu-
lheres com sintomas de estresse.
A Natura informa que 53% de seus cargos 
gerenciais são ocupados por mulheres (dados 
divulgados em abril de 2017). Nas gerências de 
relacionamento, ponto de contato com as consul-
toras da marca, esse percentual chega a 100%. 
Com o programa desenvolvido em parceria com 
o Hospital Albert Einstein, o estresse, uma das 
principais queixas das mulheres, foi reduzido 
em 35,3% para os sintomas percebidos no mês 
anterior à pesquisa. Em relação a sintomas psi-
quiátricos, como tristeza e preocupação, houve 
melhora em 27,84% dos casos; e em 14% para 
emoções negativas, como medo e irritação.
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spas

por ERICA FRANQUILINO

Apausa para descansar e desfrutar um cuidado 
especial pode acontecer em meio a belas pai-
sagens e tratamentos sofi sticados, na academia 
próxima ao local de trabalho ou em casa, pelas 

mãos do terapeuta solicitado via aplicativo. A diversifi cação 
e a conveniência são aspectos predominantes no mercado de 
spas no Brasil, onde prevalecem as empresas de pequeno porte.

Existem cerca de dois mil spas no país, com faturamento 
anual médio de R$ 840 milhões 
por ano, informa a Associação 
Brasileira de Clínicas e Spas (ABC 
Spas). A maioria desses estabele-
cimentos – mais de 90%, segundo 
estimativa de Gustavo Albanesi, 
presidente da entidade – são day 
spas, que podem estar localizados 
em ruas, hotéis, shopping centers, 
academias ou salões de beleza. “Se 
incluirmos as clínicas de estética, o 

número de estabelecimentos sobe para quase 10 mil pontos”, 
comenta Albanesi.

A conscientização em relação à prevenção de doenças, aos 
cuidados com a saúde e à importância da prática de atividades 
físicas, dentre outros fatores, aproximou o conceito “spa” da 
rotina das pessoas. Ainda que diversas regiões brasileiras 
apresentem um número signifi cativo de spas de destino, os day 
spas vêm registrando o maior crescimento desse mercado nos 
últimos anos, sobretudo nas grandes cidades brasileiras, com 
serviços que ajudam a resgatar o equilíbrio em apenas um dia.

Albanesi também destaca iniciativas voltadas ao ambiente 
corporativo. “Ações de bem-estar e spas estão cada vez mais 
presentes no ambiente de trabalho, seja por meio de massa-
gens periódicas, oferecidas in company, ou de spas estrutu-
rados dentro de empresas. Temos, por exemplo, unidades do 

refúgios de  
tranquilidade  

Conheça o panorama do segmento de spas no Brasil, tendências que avançam no mercado nacional 
e dados históricos que ajudaram a construir a atual concepção de spa

Buddha Spa dentro do Banco Santander e no complexo do 
Banco Bradesco”, afi rma o presidente da ABC Spas e um dos 
fundadores do Buddha Spa.

A rede de spas urbanos Buddha Spa, a maior do país, opera 
no sistema de franquias e tem unidades em diversas cidades e 
estados, localizadas em imóveis de rua, hotéis, condomínios, 
shoppings, salões de beleza e academias. Com foco em serviços 
de bem-estar, relaxamento e estética, são oferecidos mais de 25 
tipos de terapias e day spas, além de procedimentos exclusiva-
mente voltados para o público masculino, gestantes e mulheres 
no pós-parto. A rede Buddha Spa nasceu em São Paulo, em 
2002, e dobrou de tamanho a partir de 2012, ao amplifi car sua 
presença em hotéis e academias de diferentes regiões do país.

Nos spas localizados em resorts e hotéis, uma das tendên-
cias é aliar as lindas paisagens à cultura e às tradições dos lo-
cais onde esses negócios estão inseridos. O Spa Comandatuba 
by L’Occitane, localizado no sul da Bahia, oferece tratamentos 
à base de cacau. No Txai Resort Itacaré, também no litoral 
baiano, o “banho de purifi cação” é inspirado em uma antiga 
tradição baiana e usa uma combinação de sal grosso e óleo de 
coco para limpar a pele e o campo energético. 

Pacotes em resorts incluem tratamentos de spa para toda 
a família. No Iberostar Praia do Forte Golf & Spa Resort, 
o Spa Sensations oferece serviços para crianças e bebês: o 
tratamento de uma hora no Spa Baby inclui banho, aplicação 
de hidratante e massagem. 

Dentre os hotéis de luxo, também são destaques as parce-
rias com grifes internacionais. No Ponta dos Ganchos Exclu-
sive Resort, localizado no pequeno município de Governador 
Celso Ramos, em Santa Catarina, o Dior Spa Relax – único 
spa Dior nas Américas – usa tecnologias biovegetal e bio-
molecular, além de aromaterapia, cromoterapia e massagem, 
incluindo shiatsu. Os atendimentos acontecem em três tendas 
instaladas à beira-mar, na península onde fi ca o resort.Fo
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Em sintonia com a tendência wellness, hotéis de portes 
variados estão promovendo uma diversidade cada vez maior 
de serviços e amenidades para atrair hóspedes que buscam um 
estilo de vida mais saudável. Alguns projetos de novos em-
preendimentos hoteleiros já são elaborados com a previsão de 
funcionamento de spas. “Embora muitos especialistas afi rmem 
que não basta oferecer um spa e que a vantagem competitiva 
está na excelência do atendimento, focada na amplitude da 
personalização, para muitos hotéis, serviços desse tipo são 
considerados uma vantagem ante a concorrência”, diz um 
trecho do estudo Como montar um spa urbano, produzido 
pelo Sebrae.

Há poucos dados sobre o mercado de spas no Brasil. O 
único levantamento do tipo foi feito pela ABC Spas, em 2013. 
Embora a entidade não tenha dados atualizados sobre o setor, 
informações apresentadas no Relatório Estatístico do Mercado 
Brasileiro de Spas demonstram algumas das principais carac-
terísticas desse segmento no país. 

Segundo o estudo, a região Sudeste tem uma represen-
tatividade de 63,3% na distribuição geográfi ca dos spas no 
Brasil. O Estado de São Paulo é reconhecido como o centro 
nacional nesse tipo de atividade, concentrando o maior volume 
de investimentos. A região Sul aparece em segundo lugar, 
com 15%.

Entre as cidades brasileiras consideradas grandes baliza-
doras de tendências e inovações desse mercado – pelo uso de 
técnicas diferenciadas ou equipamentos de última geração –, 
estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. 
No que diz respeito à presença de spas de destino, a maioria 
está concentrada nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul.

Delivery
Em uma sociedade cada vez mais conectada, a “tendência 

delivery” também chega ao segmento de spas, aponta Albane-
si. “Consumidores fazem tudo via celular, é possível agendar 
e pedir o que quiser. Cresce o número de negócios na área 
de delivery por meio de aplicativos, e o conceito também se 
estende aos spas”, diz o empresário.

Empresas oferecem serviços de spa delivery em eventos 
– como casamentos, congressos e festas corporativas –, nos
quais os convidados são presenteados com massagens rela-
xantes. Também ganham espaço no mercado as iniciativas que
levam momentos de bem-estar aonde os clientes desejarem.

Em maio deste ano, o grupo Buddha Spa lançou um apli-
cativo de delivery para terapias de bem-estar e procedimentos 
estéticos. A plataforma Smart Spa permite que o cliente es-
colha o tratamento e o local onde será atendido. Massagens 
nas modalidades relaxante, craniana e modeladora, drenagem 
linfática, shiatsu, spa dos pés e tratamentos para pré e pós-parto 
são alguns dos serviços oferecidos.

A equipe de profi ssionais, credenciada pelo Buddha Spa, 
leva o equipamento e materiais necessários – como maca e 
música – para criar uma atmosfera de spa. Os serviços podem 
ser solicitados das 7h às 22h, de segunda-feira a domingo, 
com até uma hora de antecedência. O pagamento se dá pelo 
aplicativo, por meio do cartão de crédito.

Para empresas, a divisão Smart Spa oferece atendimentos 
pré-programados ou sob demanda aos funcionários. No pa-
cote corporativo, estão a quick-massagem (sessão rápida em 
cadeiras especializadas, com foco nas costas e no pescoço), 
o spa dos pés e a massagem completa, um atendimento em
maca que permite a realização de vários tratamentos corpo-
rais, como massagem relaxante, shiatsu, drenagem linfática
e massagem modeladora.

Caso a empresa decida destinar um espaço completo e 
permanente para o atendimento de funcionários, a Smart Spa 
faz a ambientação do local, por meio do fornecimento dos 
materiais necessários, como penduradores, maca, espelho, 
tapete, pendente, decoração, enxoval e mobiliário.

A origem do spa está diretamente relacionada à água e seus 
benefícios para a saúde. Não há, no entanto, consenso no 
que diz respeito à procedência da palavra. O nome pode 
ser uma referência ao termo em latim “salute per aqua”, 
que signifi ca “saúde advinda da água”, e também pode 
referir-se a uma cidade belga chamada Spa, que, no século 
14, tornou-se famosa pelo suposto caráter medicinal de 
suas águas.
A relação do homem com as propriedades curativas da 
água remonta à Antiguidade. Na Mesopotâmia, região 
banhada pelos rios Tigre e Eufrates, descobertas arqueo-
lógicas datadas de 4000 a.C. mostram que os habitantes da 
região já conheciam práticas terapêuticas ligadas à água. 
Os gregos usavam as termas para banhos, massagens e die-
tas especiais. Para essas fi nalidades, criaram infraestruturas 
de apoio em torno das nascentes de água quente. Conforme 
registros dos fi lósofos Platão, Homero e Hipócrates, esses 
locais se tornaram pontos de encontro na vida social da 
Grécia. As pessoas que frequentavam as termas usavam 
preparados para a limpeza do corpo, como misturas feitas 
de cinzas de madeira e argila.
No Império Romano, as termas ganharam outra dimensão. 
Os banhos públicos tornaram-se grandes empreendimen-
tos, com espaços para a prática de esportes, restaurantes, 
salas de reuniões... Esses locais eram projetados para 
manter não só a água, mas todo o local confortavelmente 
aquecido. Para usufruir das termas, algumas vezes era co-

Um pouco de história
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brada uma pequena quantia, o que permitia a todos, mesmo aos 
escravos, a utilização dos serviços. A ascensão do cristianismo 
marcou o fi m dos banhos públicos romanos, e as propriedades 
medicinais da água só voltariam a ganhar popularidade na 
Europa depois da Idade Média. 
Em 1669, o físico inglês Thomas Guidott publicou o livro 
Banhos Naturais, no qual listou os diversos minerais con-
tidos na água e suas potencialidades. O conceito original de 
salute per aqua impulsionou o estudo médico e terapêutico 
das propriedades e dos benefícios da água e da hidroterapia, 
com grande crescimento até o século 19. Em 1829, Vicent 
Priessnitz criou o primeiro spa de hidroterapia em Grafenberg, 
na Alemanha, com tratamentos envolvendo ar fresco, água 
gelada, dieta e exercícios.
É atribuída à cosmetóloga Elizabeth Arden a popularização 
dos spas como centros de beleza e bem-estar nos Estados 
Unidos. Depois da criação de seu “creme milagroso” e da 
divulgação das técnicas de massagem facial, ela abriu seu 

primeiro salão, o Red Door Salon, em 1910. Instalado na 
Quinta Avenida em Nova Iorque, o salão oferecia serviços 
e facilidades que hoje são atribuídos a um day spa, como 
programas personalizados de estética e beleza, voltados ao 
relaxamento e ao rejuvenescimento.
A atual concepção de spa foi sendo elaborada com base na 
integração de abordagens oriundas de diferentes povos e 
culturas. As saunas e atividades ao redor das águas têm suas 
raízes na Europa. Na Ásia, nasceram as terapias holísticas 
para a harmonia entre corpo, mente e espírito, a exemplo 
da medicina tradicional chinesa e da medicina ayurvédica 
indiana. A palavra ayurveda, em sânscrito, é a junção de 
ayus (vida) e veda (conhecimento).
No Brasil, a cosmiatra Ala Szerman é considerada uma das 
precursoras na criação de complexos de beleza e bem-estar. 
Ela foi responsável pela inauguração do primeiro spa da 
América Latina, instalado no hotel Jequitimar, no Guarujá, 
litoral de São Paulo, em 1984.
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Tipos de empreendimentos 

Conheça a classifi cação das clínicas e spas feita pela ABC Spas, com base na destinação 
e especialidade do negócio. O objetivo é orientar o público e o mercado sobre os tipos 
de estabelecimentos existentes no país.

Classificação

Por destinação

Por especialidade

Tipo

Spa de Destino: estabelecimento com estrutura de hospedagem e
alimentação que apresenta foco integral na promoção do bem-estar 
e da qualidade de vida
Spa Resort/Hotel: empreendimento independente - localizado 
dentro de estruturas fi xas de resorts ou hotéis - que oferece ser-
viços voltados ao bem-estar, à qualidade de vida, ao lazer e ao 
entretenimento
Day Spa: estabelecimento sem estrutura de hospedagem e locali-
zado em áreas urbanas, seja em estrutura própria ou instalado em
shopping centers, centros comerciais ou residenciais
Spa Passeio: está localizado dentro de estruturas voltadas para 
entretenimento ou transporte. Esses estabelecimentos incluem 
estruturas fi xas de entretenimento ou veículos de passeio, como 
clubes de campo, golf e praia, navios, aviões e trens
Spa Naturista: é voltado às práticas baseadas na medicina naturista, 
como homeopatia, fi toterapia e acupuntura, promovendo a saúde 
por processos naturais de tratamento e alimentação
Spa Médico: com objetivos médicos ou clínicos, a proposta é 
promover a saúde e a qualidade de vida, apresentando serviços 
completos na área de estética médica e oferecendo terapias e 
tratamentos complementares, além de atividade física monitorada
Spa Holístico: o foco está na promoção da saúde, por meio de ser-
viços baseados na medicina tradicional, direcionados ao bem-estar 
espiritual e ao equilíbrio entre corpo, mente e espírito
Spa Esporte e Aventura: estabelecimento com serviços voltados
ao lazer e ao entretenimento, com programas focados em qualidade 
de vida e realizados por meio de atividades físicas e de exercícios 
direcionados
Spa Nutricional: oferecem orientação nutricional, desintoxicação
e reeducação alimentar, contando com cozinha especializada em 
alimentação dietética e balanceada, bem como outros serviços 
terapêuticos de promoção da saúde
Spa Estético: é direcionado aos serviços e tratamentos estéticos 
faciais e corporais, com fi losofi a que alia a beleza à saúde e ao 
bem-estar, apresentando variedade de equipamentos e mão-de-obra 
especializada

Spa Termal: proporciona saúde e bem-estar por meio de tratamen-
tos de hidroterapia e banhos termais

Spa Wellness/Bem-estar: o objetivo é proporcionar bem-estar 
físico, mental e espiritual, por meio de variados programas e ser-
viços especializados, como terapias corporais, banhos e atividades
físicas específi cas

spas
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om foco na personalização e customização, trata-
mentos oferecidos em spas aliam terapias tradicio-
nais a abordagens inovadoras, para proporcionar 
experiências únicas. Conheça os atrativos de spas 
que são referência em bem-estar, produtos desen-

volvidos para o segmento e matérias-primas que atendem às 
principais demandas desse mercado. 

A Extratos da Terra tem 90 distribuidores, 
presentes em 22 estados do país e que mantêm 
parcerias com spas em várias localidades. Dentre 
os produtos utilizados em spas, Luiza Steinmetz 
de Souza, gerente de marketing e produtos da 
empresa, destaca a linha Pro Vegetal, composta 
por cremes e óleos para massagem, usados em 
procedimentos como aromaterapia, relaxamen-
tos, hidratações, drenagens e redução de celulite. 

“O grande diferencial desses produtos é a 
base de origem vegetal dos cremes e do óleo, que 
não têm parabenos e óleo mineral na formulação. 
Dessa forma, a permeação é facilitada e a pele fi ca hidratada 

e com toque suave e sedoso”, diz Lui-
za. Atualmente, a linha é 
composta por cinco pro-
dutos de uso profi ssional e 
dois para home care. 

Indicado para o trata-
mento da celulite, o creme 
de massagem Pro Vegetal 
Advanced Detox – tam-

por ERICA FRANQUILINO

O crescimento do mercado de spas, com opções 
voltadas a vários perfis de consumidores, pode 

oferecer boas oportunidades às empresas do setor

produtos
e serviços

C bém disponível na versão home care – traz um blend de ativos 
nanoencapsulados e extratos que promovem a “detoxifi cação” 
do corpo, informa a gerente. A versão drenante auxilia na eli-
minação do líquido que fi ca estagnado no tecido, provocando 
desconforto e inchaço. 

O Pro Vegetal Ômega 7 é um creme de massagem alta-
mente hidratante, que promove a reposição tópica de ômegas 

essenciais para a pele, além de prevenir a fl acidez. 
A opção home care auxilia no cuidado de peles 
desidratadas e sensíveis. Completam a linha o Pro 
Vegetal Neutro (livre de essências, óleo mineral 
e corante), indicado para uso em aromaterapia, 
e o Pro Vegetal Oil Dermo Active, para mas-
sagens relaxantes. O produto é composto por 
óleos vegetais de amêndoa doce, girassol, argan 
e vitamina E.

“O mercado de spas está buscando produtos 
de qualidade, com uma pegada mais vegetal, 
vegana e sustentável. Além disso, no último 

ano, vimos aumentar muito o conceito de personalização nos 
tratamentos, com diferenciação e individualidade, criando a 
experiência de que todo o tratamento é único, criado especial-
mente para aquela experiência. Essa tendência está em alta fora 
do país e agora começa a chegar no Brasil”, ressalta Luiza.

A marca prepara o lançamento da linha Pro Vegetal Alpha 
Redux Coff ee, formulada com ativos redutores e termogê-
nicos, que agem nos adipócitos, diminuindo o tamanho das 
células de gordura e evitando o novo armazenamento. “Era 
o tratamento que faltava à linha. Em sintonia com a tendência 
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de personalização, os itens conferem empoderamento ao 
profi ssional e proporcionam ao cliente um tratamento 
feito para ele. A linha tem produtos profi ssionais e um 
sérum home care, com aplicação descomplicada, rápida e 
prática”, comenta.

A Valmari tem parcerias com spas e clínicas de estética em 
todo o país, estabelecidas por meio de sua rede de franquias. 
O modelo de negócio abrange o uso de produtos e protoco-
los da marca a partir dos acordos de parceria, que abrangem 
treinamento, ofi cinas técnicas e experimentais e todo o apoio 
comercial necessário. “A Valmari tem desenvolvido projetos 
exclusivos para spas e clínicas, o que inclui desde o projeto 
estratégico, o desenvolvimento e o treinamento de equipes, 

até a definição de portfólios de 
produtos e serviços e a proposta 
de educação continuada de equipes 
multidisciplinares”, diz Rejane 
Padovani, diretora de marketing 
e da área educacional da empresa.

Rejane destaca o aumento da 
procura por spas urbanos. “Além 
de desfrutar momentos agradáveis, 
nesse tipo de estabelecimento tam-
bém é possível realizar o tratamen-
to de uma dor ou problema de pele 

sem precisar deslocar-se para lugares distantes. Isso graças à 
presença de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, 
fi sioterapeutas, nutricionistas, massoterapeutas e esteticistas.” 

Ela ressalta que o segmento de wellness tem crescido e se 
fortalecido graças ao desenvolvimento de produtos especiali-
zados. “O objetivo é construir a identidade da marca a partir 
de itens, técnicas e tratamentos diferenciados, propiciando a 
melhor experiência, para a fi delização dos clientes”, aponta.

Exclusive é a principal marca profi ssional no portfólio da 
Valmari – que tem aproximadamente 150 produtos. Este ano, a 
linha ganhou uma seleção de séruns de alta performance, com 
ativos de última geração. “Os produtos são versáteis e seguros, 
reunindo biotecnologia, nanotecnologia e tecnologia híbrida. 
São doses poderosas, com associações inteligentes e únicas 
no mercado”, garante. O destaque é o Serum Hibrido Ultra 
Clareador, para tratamentos de pele e que pode ser associado 
a protocolos faciais e de bem-estar.

Dentre as linhas clássicas de tratamento e relaxamento 
está a Oligomari, que recentemente passou a 
oferecer o óleo de massagem corporal. “Ele 
é muito agradável, com excelente sensorial, 
toque seco, alta espalhabilidade e rendimento. 
Seu diferencial é não deixar a pele com sen-
sação pegajosa. O corpo fi ca extremamente 
hidratado após a massagem”, afi rma a diretora. 

A linha Oligomari já oferecia o creme para 
massagem e deslizamento, formulado com vi-

tamina E, extrato de algas e óleos essenciais de lavanda (para 
massagens relaxantes, desportivas e drenagem linfática), e o 
termo fl uído para massagem corporal (com ação antioxidante 

e de reestruturação da barreira lipídica da pele, para 
massagens relaxantes e desportivas).

Os produtos da Valmari utilizados em spas 
também abrangem, dentre outras opções, as linhas 
Talassocosmético, com esfoliantes, máscaras dre-
nante e redutora e spray salínico para ser usado 
antes das massagens; o creme para massagem 
corporal Slim Sculp; e as máscaras 
faciais Delicate Skin (suavizante) 
e Hydracorrect (para 

hidratação profunda). 
Na área facial, Rejane men-

ciona a máscara nutritiva Re-
juvenate, rica em extrato de 
mirtilo, com ação antioxidante e 
anti radicais livres. “De cor azul 
repousante, essa máscara apresenta um concentrado de ativos 
biotecnológicos funcionais, que transmitem o conceito de 
nutrição e bem-estar. A remoção é feita com pequenos toques, 
promovendo a estimulação da microcirculação. Ela pode ser 
usada em qualquer tipo de pele, após a massagem, promoven-
do a nutrição da pele e o bem-estar”, comenta.

A Cosmobeauty mantinha uma linha específi ca para o 
mercado de spas, que atualmente passa por um processo de 

reformulação. “O setor de spas nos 
interessa muito”, assegura a farma-
cêutica e cosmetóloga Fernanda 
Sanches, fundadora da empresa. A 
marca tem, contudo, produtos em 
linha para uso profi ssional “que 
são a cara do mercado de spas”, 
comenta Fernanda. “Um deles é 
o pré-peeling de ouro, que deixa 
a pele radiante, fresca, clara e lu-
minosa. E temos a marca Samana, 

que traz um kit de tratamento composto apenas por máscaras, 
o primeiro no mercado. Cada máscara oferece um sensorial 
diferente”, ressalta.

As máscaras proporcionam hidratação e nutrição 
“de alto impacto”, diz Fernanda. “Elas 
podem ser usadas no intervalo entre 
tratamentos mais fortes, para hidratar 
a pele que está passando por um pro-
cesso de regeneração”, explica. Para 
a cosmetóloga, a demanda no seg-
mento de spas é por tratamentos 
rápidos e que proporcionem 
conforto, frescor, hidratação e 
luminosidade à pele.
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Por dentro dos spas
Localizado em Gramado, no Rio Grande 

do Sul, o Kurotel - Centro Médico de Lon-
gevidade e SPA é 
considerado um 
dos melhores spas 
do mundo. O dife-
rencial do estabe-
lecimento, como 
aponta a diretora Rochele Silveira, 
é a personalização do atendimen-
to. “Unimos tecnologia a uma 
atenta e acolhedora equipe técnica 
especializada. O olhar é sempre o 

da prevenção. Vencer a doença é importante, mas não é sufi -
ciente. É preciso aumentar a vitalidade e o bem-estar. Isso é 
trabalhado em todas as atividades, feitas por uma equipe com 
fi sioterapeutas, dentistas, nutricionistas, psicólogos, professo-
res de educação física, instrutores de ioga e esteticistas, dentre 
outros profi ssionais”, destaca.

Os tratamentos mais procurados no Kurotel são os volta-
dos ao emagrecimento, ao controle do estresse, à melhora da 
aparência física e ao aumento da vitalidade. Rochele menciona 
como exemplo de tratamento estético o “Plano de Redução 
de Medidas”. O procedimento combina tratamentos com dife-
rentes tecnologias, como ultrassom, sucção e infravermelho, 
feitos com estímulos variados e associados a técnicas mode-

ladoras e drenagens 
linfáticas manuais. “A 
redução de medidas e 
a melhora da aparência 
da fl acidez e da celuli-
te são consideráveis”, 
diz a diretora. 

Ainda nos primei-
ros anos do Kurotel, 
na década de 1980, foi 
criada a Kur Cosméti-
cos. Os clientes dese-
javam levar para casa 
os cremes e compostos utilizados nas terapias e tratamentos. 
“Para atender a essa demanda, foi criada uma pequena far-
mácia de manipulação, que atendia os clientes pontualmente. 
A procura pelos produtos foi aumentando e eles passaram a 
ser produzidos em uma fábrica própria, também na cidade de 
Gramado”, conta.

Atualmente, a Kur Cosméticos tem um variado portfólio 
de produtos. São 70 itens, entre sabonetes, cremes, loções para 
rosto e corpo e produtos capilares. Ela ressalta que o “universo 
Kur” também abrange roupões, chinelos, nécessaires, livros de 
receitas e espumante sem álcool. Além das lojas físicas e do 
e-commerce, os produtos podem ser adquiridos em algumas 
lojas multimarcas e em hotéis, como amenities. 

“Percebemos que os clientes vêm ao Kurotel porque que-
rem ser cuidados de uma forma global. Aqui eles encontram 
especialistas de diferentes áreas, que juntos discutem cada 
caso de forma confi dencial e efetiva, para que todos possam 
obter excelentes resultados. Isso economiza tempo de deslo-
camento e agenda, uma vez que é possível realizar exames e 
fazer consultas em diferentes áreas, num período de quatro a 
sete dias”, comenta.

O Lapinha, instalado na região rural do município de Lapa, 
no Paraná, tem uma equipe de saúde multidisciplinar especiali-
zada em práticas naturais, nutroterapia, hidroterapia, fi toterapia, 
atividades físicas, massoterapia, acupuntura, fi sioterapia e prá-
ticas de mindfullness (técnica de meditação de origem budista, 
com foco na atenção para a experiência presente).

“Dentro de uma perspectiva de mudanças de hábitos, nos-
sos hóspedes são direcionados para um de nossos programas 
[Lapinha bem-estar e saúde, Emagreça e continue magro, 
Estresse controlado, Detox, Fitness, Mayr prevente, Antitaba- >
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O Kutotel destaca a 
personalização no 
atendimento, com foco na 
prevenção de doenças

Tratamentos para a recuperação da 
vitalidade e terapias relaxantes estão 
entre as principais demandas dos 
hóspedes do Lapinha.
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mercado

gismo, Bem-estar no câncer e Saúde sênior]. Também incenti-
vamos o contato constante com a natureza, estamos dentro de 

uma fazenda de 550 hectares”, diz 
Francesca Giessmann, responsável 
pela área de marketing do spa.

Programas detox com alimen-
tação orgânica, recuperação da 
vitalidade, terapias relaxantes e 
tratamento de doenças por meio da 
medicina integrativa estão entre as 
principais demandas das pessoas 
que procuram o Lapinha. “Os dia-
béticos, por exemplo, melhoram 

seu prognóstico e sua qualidade de vida por meio de atividades 
físicas, dieta e emagrecimento”, menciona Francesca.

O Lifting 4 Capas é um dos tratamentos estéticos reali-
zados no spa. Com ação oxidante, reafi rmante e tensora, ele 
combate os sinais de envelhecimento cutâneo. Ela explica que 
o procedimento – indicado para peles fl ácidas, desidratadas, 
opacas e com poros dilatados – promove um “choque de 
hidratação”, para a redução de pequenas rugas, com melhora 
do relevo cutâneo e efeito lifting.

“Utilizamos a linha Prodermic, com os produtos especí-
fi cos do protocolo da marca, como GlycoSerum C, Bio Tens, 
Oligo Mask e Mineral Mask. Temos uma parceria com a Bio-
logique Recherche, cujos produtos são usados nos tratamentos 
estéticos faciais e estão disponíveis para home care. Além 
destes, também usamos produtos da Skeyndor”, menciona.

O Grupo L’Occitane, presente no Brasil com as marcas 
L’Occitane en Provence e L’Occitane au Brésil, engloba 
também uma divisão de spas que leva o nome da companhia: 
o Spa L’Occitane. O primeiro Spa L’Occitane no mundo foi 
inaugurado em São Paulo, em 2001, na rua Bela Cintra, no 
bairro dos Jardins. 

Hoje são 100 estabelecimentos no mundo e 30 no Brasil, 
sendo cinco Spas L’Occitane próprios (três unidades em São 
Paulo, uma unidade em Curitiba e outra em Recife), além de 25 
Spas By L’Occitane (disponíveis em hotéis de posicionamento 
premium em todo o Brasil). Do total de 25 estabelecimentos 
Spas By, 20 correspondem à marca 
L’Occitane en Provence e cinco à 
L’Occitane au Brésil.

Assim como acontece na re-
gião da Provence, no Sul da Fran-
ça, os espaços são inspirados na 
“art-de-vivre” do Mediterrâneo. 
“São santuários de tranquilidade 
e revitalização para o corpo e a 
mente”, diz a gerente Adriana 
Franconeri. O Spa L’Occitane tem 
um amplo menu de tratamentos, para mulheres e homens. “O 
atendimento exclusivo e diferenciado é resultado de rigorosos 

treinamentos que os especialistas recebem regularmente da 
equipe internacional da companhia”, destaca. 

O grupo desenvolveu três modelos de spa: Spa L’Occitane 
Flagship, Petit Spa e Spa by L’Occitane. O primeiro tem seis 
cabines, sendo duas para casais. Esse formato compreende 
uma loja-boutique da marca, de cinco a sete salas de trata-
mento com banheiras ou chuveiros, além de cabines para duas 
pessoas, que podem ser utilizadas em tratamentos para casais. 

“O Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial 
da companhia relacionado ao negócio spa. Isso mostra a 
importância da operação e a relevância que o país tem para 
o negócio. O espaço da Vila Nova Conceição [fl agship loca-
lizada em São Paulo], aberto em fevereiro de 2013, é o maior 
do mundo, com uma área de mais de 500 metros quadrados”, 
ressalta a executiva.

O Petit Spa se enquadra na categoria de spa urbano e 
apresenta o mesmo menu de tratamentos disponível em uma 
fl agship. "A diferença é que esse formato tem de uma a três 
cabines de tratamentos e não conta com os banhos de imersão, 
que geralmente são realizados antes das terapias corporais. O 
modelo é ideal para quem deseja um momento de relaxamento 
ao longo do dia”, explica. Em São Paulo, há um Petit Spa no 
bairro de Moema, em operação desde 2012. Há uma unidade 
em Recife, e a inauguração mais recente aconteceu em Curi-
tiba, com o Petit Spa no Shopping Pátio Batel.

Os Spas By L’Occitane estão disponíveis em hotéis de 
posicionamento premium no Brasil e em outros países onde 
o grupo atua, como França, Espanha, Portugal, Índia e Tailân-
dia. Assim como nos spas próprios, os profi ssionais passam 
pelo mesmo treinamento junto à equipe internacional, para 
alinhamento dos protocolos de atendimento.

Os Spas L’Occitane oferecem 30 tratamentos, entre cor-
porais e faciais, que podem ser combinados em um menu 
customizado. Periodicamente, são desenvolvidos novos 
procedimentos, baseados em terapias tradicionais aliadas aos 
lançamentos do grupo. “Todos os tratamentos acontecem de Fo
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São 100 estabelecimentos 
no mundo e 30 no Brasil
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Matérias-primas

Experiências sensoriais surpreendentes, ingredientes natu-
rais e uma abordagem holística estão entre as características 
de cosméticos desenvolvidos para spas. Conheça alguns 
destaques em matérias-primas alinhadas a esse segmento.

● Chemspecs
Beatriz Fabbrini de Godoy, gerente de marketing, destaca 
a forte demanda por produtos com apelo mais natural, 
“desde os produtos mais simples, até os mais inovadores 
e que apresentam propriedades multifuncionais”. “Em 
parceria com a Brazilian Kimberlite Clay, introduzimos o 
novo ingrediente Red Clay, ativo mineral, 100% natural e 
renovável. Com propriedades peculiares, ele se diferencia 
de todas as outras argilas já conhecidas”, ressalta. 
Com mais de 100 minerais, o ativo oferece benefícios como: 
estimulação da regeneração celular, ação antioxidante, dimi-
nuição de rugas e linhas de expressão, adsorção de toxinas 
e excesso de oleosidade da pele. Dentre outras aplicações, 
ele é adequado para produtos voltados à desintoxicação da 
pele, ao controle de oleosidade e à redução de rugas.
A linha de esfoliantes da chilena Granasur tem ação suave 
na pele, promovendo a remoção de células mortas e outras 
impurezas, estimulando a renovação celular e a microcir-
culação sanguínea.
“Apresentamos também um carvão vegetal produzido 
a partir de bambu, aprovado de acordo com os padrões 
Cosmos, que atua como um ativo detox e microesfoliante, 
removendo toxinas, impurezas, oleosidade e células mortas 
e que apresenta total adesão aos padrões de formulações que 
o segmento de cosméticos para spas procura”, acrescenta.

● Cosmotec
Para Vanessa Silva, coordenadora de Tecnologia & Inova-
ção, cosméticos para spas devem proporcionar experiências 
de conforto e sensorial agradável ao consumidor. “Se a 
formulação ainda promover uma transformação ou causar 
um efeito inesperado, o sucesso do produto pode ser ainda 
maior”, salienta.
Considerando a busca pela textura ideal em produtos para 
esse segmento, a empresa destaca três ingredientes:

AQUPEC HU C2002 (Cosmotec/Sumitomo Seika) – con-
fere efeito lúdico, aparência e estrutura gelifi cada. É um 
modifi cador reológico associativo não iônico “para fórmu-
las desafi adoras”, informa a Cosmotec. Tem estabilidade e 
resistência a variações de pH, sais, tensoativos catiônicos 
e exposição UV. Permite obter estruturas jelly-like com 
propriedades spray e efeito-memória do produto.
AQUPEC SER W-300C (Cosmotec/Sumitomo Seika) – 
promove textura elástica sem pegajosidade. É um polímero 
ácido acrílico muito resistente a eletrólitos. Permite obter 
alta viscosidade, formando uma estrutura de gel elástica, 
proporcionando sensorial e aparência diferenciados.
AQUPEC MG N40R (Cosmotec/Sumitomo Seika) – pro-
porciona sensorial confortável durante a aplicação. É um 
modifi cador de sensorial capaz de formar gel com aparência 
de elastômero de silicone, em estrutura totalmente aquosa. 
Confere maciez, sedosidade e conforto durante a aplicação, 
com efeito mate. 

● Lubrizol
“Num momento em que os consumidores são bombardeados 
por informações, o bem-estar se faz cada vez mais presente 
e urgente”, diz Karina Teixeira, gerente de marketing. 
Nesse contexto, ganha destaque o minimalismo. “Surgem 
fórmulas mais naturais, livres de ingredientes considerados 
intoxicantes pelo consumidor, com chassis mais enxutos, 
porém efi cientes”, comenta. Com base nesse panorama, a 
Lubrizol sugere dois ativos: Avalure Flex-6 e Schercemol 
SHS Ester.
O polímero Avalure Flex-6 proporciona fl exibilidade à 
formulação. Com resistência à água, formação de fi lme e 
sensorial de pó, permite uma formulação minimalista, em 
sintonia com o conceito “less is more”. Multifuncional, o 
ativo traz benefícios como estabilização e viscosidade em 
emulsões, dispersão de pigmentos e formação de fi lme.
O Schercemol SHS Ester é um emoliente com textura de 
manteiga, de origem vegetal, e que se liquefaz em contato 
com a pele, permitindo massagens com longo tempo de 
duração. É indicado para uso em loções hidratantes, cremes, 
manteigas e óleos corporais com texturas inovadoras.

forma manual. Como premissa da marca, nenhum deles conta 
com a utilização de aparelhos. Isso faz parte do ritual e da 
tradição de levar bem-estar e relaxamento ao cliente e fazer 
com que ele se sinta na Provence”, afi rma. 

No que diz respeito às tendências desse mercado, Adriana 
acredita que “a grande novidade não são as terapias, mas sim a 

conscientização das pessoas”. “Hoje, nossos clientes entendem 
os efeitos da massagem e buscam assiduidade no spa como 
forma de melhoria na qualidade de vida, atenuando os efeitos 
do estresse, aumentando a qualidade do sono e diminuindo 
a ansiedade. O que antigamente era vaidade e estética virou 
necessidade, para suportar a pressão da vida diária”, conclui.

>
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● MCassab
Andrea Adams Schvan, gerente de desenvolvimento de 
produto, destaca a tendência de cosméticos antipoluição. 
Dentre os ingredientes com esse atributo no portfólio da 
MCassab, ela menciona a linha Baycusan e o Emulium 
Mellifera. 
A linha Baycusan é composta por produtos voltados a apli-
cações em produtos para pele, cabelo, maquiagem e fi ltros 
solares. São poliuretanos em base aquosa, formadores de 
fi lme respirável sobre a pele e os cabelos, biodegradáveis 
e que atuam como um escudo antipoluição.
O Emulium Mellifera é um emulsionante natural PEG-free 
para aplicações em personal care, com testes de adaptação 
em diferentes tipos de pele e climas, devido ao seu baixíssi-
mo fi lme residual. Testes comprovam a ação de hidratação 
prolongada, efeito calmante, imediato e em longo prazo, e 
efeito antipoluição.
“A combinação desses ingredientes em uma formulação 
facial, por exemplo, formará um fi lme de sensorial leve 
sobre a pele, minimizando o impacto do uso de várias 
camadas de cosméticos”, afi rma.

● Sarfam
“Cosméticos para spas devem oferecer, além do tratamento 
estético, uma sensação incrível de bem-estar, com relaxa-
mento profundo e emotivo. É importante alinhar texturas 
e sensoriais premium, ativos diferenciados ou exóticos e 
fragrâncias surpreendentes para ativar todos os sentidos”, 
aponta Cristina Unten, da equipe de marketing da empresa.
Ela também destaca o microbioma da pele, tendência 
que marca a nova geração de cosméticos, as terapias e os 
tratamentos inspirados na Medicina Tradicional Chinesa 
e as “argilo-terapias”, que exploram texturas e aplicações 
criativas.
O Emul-34 C proporciona suspensão de partículas em 
produtos como esfoliantes e argilas, permite excelente 
transparência, suporta eletrólitos e não interfere na riqueza 
da espumação, no caso de produtos enxaguáveis. 
O Yogurtene Balance é um composto prebiótico rico 
em aminoácidos e proteínas, que melhoram o fl uxo e o 
equilíbrio da microbiota natural. É indicado para explorar 
inusitadas texturas gourmet.
Revivyl é um ativo oriundo da exótica planta francesa 
Orobanche Rapum, rica em neopolifenóis e com atividade 
antioxidante. “O principal diferencial deste ativo são os es-
tudos que confi rmam a sua capacidade de ativar a proteção 

da microbiota da pele”, afi rma Cristina. 
“Na linha Tersil, temos os únicos argilo-minerais no mun-
do que possuem estudos de efi cácia para o tratamento da 
pele e dos cabelos. Seus compostos orgânicos são preser-
vados durante o processo de produção, garantindo intensa 
performance e resultados no tratamento”, completa.

● Sensient
A empresa elenca quatro tendências para o segmento, com 
suas respectivas sugestões de matérias-primas. A primeira 
diz respeito ao apelo natural e a comportamentos de con-
sumo cada vez mais éticos e conscientes. 
As matérias-primas alinhadas a essa tendência são os 
óleos essenciais, como os de lavanda, alecrim, camomila, 
jasmim, sândalo e gerânio. O Natpure Feel M Eco, uma 
composição de ésteres de toque seco, origem vegetal 
e livre de silicone, é indicado para o desenvolvimento 
de óleos corporais, pois confere emoliência, sem deixar 
sensação pegajosa.
Para a segunda tendência, de bem-estar, são relevantes 
fatores como a cor, o odor, o brilho e o sensorial dos cos-
méticos. A Sensient tem uma linha de alta performance 
em cor, com itens de alto nível de pureza e controle de 
metais pesados. “As linhas Unipure (pigmentos) e Unicert 
(corantes) atendem a legislações de alta exigência em pu-
reza, como as da Europa, dos Estados Unidos e do Japão”, 
comenta Fernanda Soro, gerente de marketing LATAM. 
O Covacryl MV60 é um polímero de acrilato que pode ser 
facilmente incorporado a formulações, inclusive a frio. O 
ativo proporciona sensorial fresco, sedoso, de fácil seca-
gem e boa espalhabilidade. Para aplicações em hidratantes 
corporais, ela destaca o Covabead Velvet 20, partículas de 
polimetilmetacrilato com toque sedoso.
A terceira tendência diz respeito às máscaras faciais, que 
são febre mundial e ocupam lugar especial nos spas, com 
fi nalidades como clareamento da pele, hidratação e efeito 
detox. O Vegetal Charcoal, pigmento negro de fonte natu-
ral, confere a cor negra à aplicação de máscaras e promove 
a absorção de impurezas, como oleosidade e sujidades.
A tendência das “terapias capilares” abrange os trata-
mentos que cuidam do couro cabeludo e da haste capilar, 
para melhorar a saúde de ambos. O Sensibiopro R é uma 
composição formada por lipídeos naturais (oriundos do 
óleo de coco), aminoácidos e agentes termoprotetores, que 
proporcionam reparação, nutrição e proteção térmica aos 
fi os, bem como a proteção do couro cabeludo.

Matérias-primas
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Nesse meu último ano como presiden-
te, deparei-me várias vezes com a mesma 
pergunta: qual a importância de ser um 
associado da ABC?

- Aumentar o número de associados 
faz com que tenhamos mais pessoas 
envolvidas e, assim, mais engajamento, 
mais força, mais representatividade no 
Brasil e no mundo, mais benefícios para 
nós, associados, e - é claro - para todo 
o setor.

Durante nossa reunião com o Praesi-
dium da IFSCC (International Federation 
of Societies of Cosmetic Chemists), tive a 
oportunidade de realizar reuniões com outras associações ao 
redor do mundo e entender um pouco como eles podem ter 
um número grande de associados com um quadro reduzido 
de funcionários. A resposta foi unânime: trabalho voluntário 
dos membros. 

Nesse cenário de crise no País (que difi culdade de achar 
patrocinadores para jantar, congresso, workshops!), a ABC 
prepara o mercado, representa seus associados, levanta a voz 
para discutir assuntos polêmicos (regulatórios, inovação, ca-
pacitação). Mas precisamos de ajuda: incentivem seus amigos 
e funcionários a participarem dos nossos cursos. Participem 
dos grupos de discussão que são propostos. Sugiram novos!

Apesar do belíssimo trabalho que já foi desenvolvido pela 
ABC nos últimos 45 anos, como aumentar nossa visibilidade 
no mundo – IFSCC, incentivo à publicação de trabalhos, 
parceria Anvisa regulatório e treinamento, ajustes fi nanceiros, 
estamos precisando da ajuda de todos. Tem uma ideia? Venha 
trabalhar conosco. 

E a ABC não para: no próximo mês, realizaremos um 
workshop sobre microbioma, um dos assuntos mais falados em 
congressos e reuniões em todo o mundo. Haverá palestrantes 
internacionais, e novas pesquisas serão mostradas nesse dia. 

A microbiota da pele defi ne todos os microrganismos que 
vivem em sua superfície. Como sabemos, o contato com mi-
crorganismos inicia-se quando nascemos, e a maneira como 
viemos ao mundo (parto normal ou cesária) interfere nesse 
processo inicial de formação do nosso microbioma. Sabe-se 
que uma diferença nas populações constituintes pode até 

ABC e o mundo 

mesmo interferir e observar efeito protetor contra 
a obesidade e doenças alérgicas. A microbiota 
da pele é distribuída por toda a extensão, mas 
concentra-se mais nas áreas úmidas, como o 
períneo e as axilas.

Estamos acostumados a ver as bactérias como 
algo negativo, mas nem sempre é assim. Os mi-
crobiomas são uma coleção de microrganismos 
que vivem dentro ou sobre as células humanas 
do corpo, e seu equilíbrio é extremamente impor-
tante para o nosso bem-estar. Um número cres-
cente de estudos também está demonstrando sua 
correlação com a saúde da pele, abrindo novas 
oportunidades para marcas de beleza. 

Nos últimos anos, o número de estudos que investigaram a 
conexão entre microbiomas, saúde e cuidados com a pele au-
mentou dramaticamente: passamos de 221 trabalhos (Google 
Scholar) em 1995 para mais de 30.000 em 2016.

Em 2012, o Journal of Cosmetic Science publicou um 
estudo clínico demonstrando que uma solução contendo 
lactobacilos ajudou a combater a acne, enquanto uma loção 
feita a partir de bactérias de microbiomas de pacientes com 
dermatite atópica resultou altamente efi caz na cura da infecção 
por Staphylococcus aureus na pele.

Como consequência, marcas de beleza emergentes e 
famosas estão desenvolvendo novas soluções inteligentes e 
personalizadas para a pele, contendo bactérias ativas.

Como os cosméticos interagem com esses microrganis-
mos? Quando são benéfi cos e quando não são? Prebióticos, 
probióticos, antissépticos, hidratantes, entre outros: como eles 
interagem com o microbioma cutâneo?

Esses e outros assuntos importantes para o setor fazem 
parte da nossa grade de cursos. Entre no site e veja o que mais 
se encaixa no seu perfi l.

Para o workshop sobre microbioma, save the date: 
24/10/2018. E acompanhe a programação pelo site. 

Um forte abraço,

Vânia Leite
Presidente da ABC

Como nos conectarmos com os temas mais relevantes
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O Jantar de Confraternização da ABC reúne um seleto grupo de convidados 
e é uma excelente vitrine para a marca da sua empresa. Participe desse evento 
colaborando com a composição do Beauty Pack e disponibilizando 1.100 unidades 
de um produto cosmético especial da sua empresa, sem custo adicional. Não é 
necessário ser patrocinador para participar desta ação.

O brinde deverá ser obrigatoriamente produtos cosméticos ou afi ns.  
Confi rme a participação da sua empresa até o dia 1º. de novembro, pelo e-mail 

mayra@abc-cosmetologia.org.br. Os produtos deverão ser entregues até o dia 
16, na sede da ABC, na Rua Ana Catharina Randi 25 (Jd. Petrópolis), São Paulo.

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São 
Paulo (CRF-SP) promoverá o Simpósio “Tendências 

Farmacêuticas” nos dias 21 e 22 de setembro de 2018 (sexta-feira e sába-
do), das 8:00 h às 17:00 h, no Hotel Novotel São Paulo Jaraguá, situado 
na Rua Martins Fontes 71 (Centro), São Paulo. 

Alberto Keidi Kurebayashi, diretor da ABC, participará como pales-
trante do evento e discorrerá sobre “O Papel do Farmacêutico no Segmento 
Cosmético”. A palestra será no dia 22, das 8:30 h às 9:30 h.

No último dia 30 de julho, 
no programa Todo Seu, do 
apresentador e cantor Ronnie 
Von, exibido pela TV Gazeta 

de São Paulo, o foco foi o mercado de estética: seu crescimento, suas 
perspectivas e os cosméticos anti-aging. Maria Rita Resende, Diretora 
da ABC e, também, professora, empresária e consultora, participou do 
time de entrevistadas, junto com Maria Fátima Lima Pereira, professora 
e coordenadora do Congresso Científi co Internacional de Estética (evento 
realizado no início de agosto, em São Paulo), e Bia Figueiredo, piloto de 
automobilismo, atualmente competidora na Stock Car.

Beauty Pack, seu produto em destaque na festa da cosmetologia

Simpósio farmacêutico contará 
com conteúdo da ABC

Diretora 
da ABC no 

programa do 
Ronnie Von

Publicação sob responsabilidade da  ABC – Associação Brasileira de Cosmetologia
Rua Ana Catharina Randi 25, 046637-130 São Paulo SP – Brasil
Telefone / Fax (55-11) 5044-5466 / 5044-5528
      abc@abc-cosmetologia.org.br           www.abc-cosmetologia.org.br
Coordenação: Jordana Baptista

A ABC é parceira da Beauty Fair – Feira 
Internacio9nal de Beleza Profi ssional, desde 
sua primeira edição e, neste ano, o evento 
conta com uma novidade: o espaço Ciência 
e Beleza. Dentro do 13º Congresso Cien-
tífi co Internacional de Estética e Cosmeto-
logia, haverá um espaço para a exposição 
de alguns e-posters que foram apresentados 
no Congresso da ABC (ocorrido em maio), 
como forma de incentivo e promoção das 
pesquisas acadêmicas nacionais, uma vez 
que a Beauty Fair recebe um grande número 
de visitantes, incluindo empresários do se-
tor. Além disso, os profi ssionais da beleza 
que participam do congresso de estética 
poderão se atualizar sobre as pesquisas 
acadêmicas do setor.

A Beauty Fair será realizada de 8 a 11 
de setembro, em São Paulo.

Beauty Fair terá 
espaço para pôsteres 

do Congresso ABC

Da esquerda: Bia, Maria Rita, Ronnie Von, Marta 
Schultz (assessora de imprensa) e Maria de Fátima
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Conservando "Free of"
Palestra de Veronika Rezanni

2018 19 de Julho Belo Horizonte MG

Os produtos arrecadados, como reciprocidade à inscrição ao evento, foram doados doados ao Lar Fraternidade Maria de Nazaré

Expositores:

Patrocinadores dos Cursos:

1 2

4

6 7

3

8

5

9 10 11

12

14 15 16

13

1. Tendências em Maquiagem - Aldo Carrato 
Junior (Carrato Consultoria, São Paulo SP)

2. Cosméticos Verdes - A Evolução do 
Natural e dos Veganos - Daniela Oliveira 
(IMCD Brasil, São Paulo SP)

3. A Beleza da Raiz às Pontas: Como ter um 
Cabelo Saudável e Bonito começando pelo 
Couro Cabeludo - Raquel Shiroma 
(Ajinomoto do Brasil Ltda., São Paulo SP)

4. Tecnologia para Produtos Capilares com 
Ingredientes Naturais e Multifuncionais - Juliana 
Leite (Lonza do Brasil Ltda., São Paulo SP)

5. Solução Inovadora de Silicone para Proteger 
e Restaurar a Saúde do Cabelo - Paulo Rogério 
Souza (Momentive Performance Materials., 
São Paulo SP)

6. Do Couro Cabeludo às Pontas: a Solabia 
Apresenta uma Estratégia Completa para o 
Tratamento e Proteção Capilar - Daniella Lopes 
Francischetti (Solabia do Brasil, Maringá PR)

7. Cosméticos Naturais, Orgânicos e Veganos: 
Principais desafi os em Formulações - Juliana 
Flor (Chemspecs Comércio e Representações 
Ltda., São Paulo SP)

8. Cabelo: Evitando os Danos aos Cabelos 
antes que eles Aconteçam! - Caroline Thomaz 
Dametto (Univar Brasil, Osasco SP)

9. “ReDensifi que” – Peptídeo Natural como 
Estratégia para Atender uma Nova Demanda do 
Mercado Capilar - Solange Rodrigues (Vantage, 
São Bernardo do Campo SP)

10. Soluções Naturais para Cabelos - 
Daniel W. Barreto (Assessa, Rio de Janeiro RJ)

11. RSF – Radical Status Factor e RP – 
Radical Protection - Gustavo Facchini 
(Kosmoscience Ciência & Tecnologia Cosmética 
Ltda., Valinhos SP)

12. Perfumaria - Evolução de Mercado 
& Tendências - Renata Ashcar (Amanter 
Fragrâncias Ltda., Belo Horizonte MG)

13. Granlux AOX G3 ECO - Vera Carvalho 
(High Chem Química Ltda., São Paulo SP)

14. Hair Color – Tendências em Coloração 
Semi-permanente e Maquiagem para Cabelos 
- Fernanda Soro (Sensient Cosmetic Brasil, São 
Paulo SP)

15. Conservando em Mundo “Free of” - 
Veronika P. S. Rezzani (Sharon Labs Brasil Ltda., 
São Paulo SP)

16. Rotulagem de Produtos de HPPC - Artur 
João Gradim (AVISA - Serviços Técnicos em 
Vigilância Sanitária Tecnologia e Meio Ambiente 
Ltda., São Paulo SP)
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Expositores:

Realização:
Divulgação:

2 de agosto Goiânia GO

Os produtos arrecadados, como reciprocidade à inscrição ao evento, foram doados ao projeto Casa Lar Caminho da Esperança - Terra Fértil

Informe Publicitário

6

A Psicologia na Qualidade
Palestra de Carlos Alberto Trevisan

1 2

4

6 7

3

8

5

9 10 11

12

14 15 16

13

1. Tendências em Maquiagem - 
Wilma Flora Santos Souza Carrato (Carrato 
Consultoria, São Paulo SP)

2. Hair Color - Tendências em Coloração 
Semipermanente e Maquiagem para Cabelos 
- Fernanda Soro (Sensient Cosmetic Brasil, 
São Paulo SP)

3. Cosméticos Naturais, Orgânicos 
e Veganos: Principais Desafi os em 
Formulações - Juliana Flor (Chemspecs 
Comércio e Representações Ltda. , 
São Paulo SP)

4. Mindful Cosmetics: Este Momento é Seu - 
Gabriel Diogo (Galena Química e Farmacêutica 
Ltda., Campinas SP)

5. Solução Inovadora de Silicone para 
Proteger e Restaurar a Saúde do Cabelo - 
Karla Araujo Macian (Momentive Performance 
Materiais Indústria de Silicones Ltda., 
São Paulo SP)

6. Minimalismo Cosmético - O Futuro da 
Inovação está na Multifuncionalidade - 
Fernanda Satake (Ajinomoto do Brasil Indústria e 
Comércio de Alimentos Ltda., São Paulo SP)

7. Allowing Elegant Beauty - Francisco Santin 
de Souza (Silab South America, São Paulo SP)

8. Do Couro Cabeludo às Pontas: 
a Solabia apresenta uma Estratégia Completa 
para o Tratamento e Proteção Capilar - Monica 
Galli (Solabia do Brasil, Maringá PR)

9. RSF (Radical Status Factor) e RP (Radical 
Protection) - Michelle Sabrina da Silva 
(Kosmoscience Ciência & Tecnologia Cosmética 
Ltda. , Valinhos SP)

10. Granlux AOX G3 ECO - Vera Carvalho 
(High Chem Química Ltda., São Paulo SP)

11. A Psicologia na Qualidade - 
Carlos Alberto Trevisan (Carlos & Trevisan 
Consultoria, São Paulo SP)

12. Conservando em Mundo "Free of" - 
Veronika P. S. Rezzani (Sharon Labs Brasil Ltda., 
São Paulo SP)

13. Como o Ferramental Analitico aliado a 
Técnicas de Investigação de Superfi cies 
podem Determinar a melhor Composição 
Fitoquimica para Aplicação em Cabelo e Pele 
- Gabriel Mares (AQIA Química Industrial Ltda., 
São Paulo SP)

14. Ciclo Circadiano e o Cuidado da Pele - 
Luciana Centurion (Assessa, Rio de Janeiro - RJ)

15. Perfumaria: Evolução de Mercado 
&Tendências - Renata Ashcar (Amanter 
Fragrâncias Ltda., Belo Horizonte MG)

16. Desafi os e Oportunidades da Nova Lei 
da Biodiversidade para o Setor Cosmético - 
Caroline de Baére Grassl (GSS Sustentabilidade 
e Bioinovação, Curitiba PR)
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A NATUREZA A FAVOR DA BELEZA!
GRANLUX® AOX G3 ECO é um extrato antioxidante obtido da Picea abies, árvore 

abundante na Escandinávia. Rico em lignanas, compostos polifenólicos com 

comprovada ação captora de radicais livres semipolares. GRANLUX® AOX G3 ECO é um 

antioxidante eficaz em ambientes polar e lipídico. Proporciona mais versatilidade e 

qualidade no desenvolvimento de cosméticos infantis e para adultos e de produtos 

capilares e de skin care premium. Pode ser usado em produtos anticaspa, produtos 

para diabéticos e produtos para peles sensíveis e sensibilizadas!

Trav. João Gama 101 – Jd. Arizona 
13255-141 – Itatiba SP
Fone: 11 4524-9245 / Fax: 11 4534-3415 
www.highchem.com.br

CONSULTE-NOS

HIGH CHEM Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda.

Proteção eficaz contra estresse oxidativo

Atividade antimicrobiana

Atividade antiinflamatória

Benefícios de GRANLUX® AOX G3 ECO

GRANLUX AOX

ATIVO MULTIFUNCIONAL COM CERTIFICADO ECOCERT

GRANLUX AOX  
suporta até 

250ºC, mesmo 
recebendo

radiações UV!

Avisa (11) 3082-9722 www.avisa.srv.br 9
High Chem  (11) 3408-4400/4534-3415  www.highchem.com.br  24
In-Cosmetics - www.in-cosmetics.com C-3
Jantar ABC (11) 5044-5466 www.abc-cosmetolgia.org.br 1
Kosmoscience  (19) 3829-3482  ww.kosmoscience.com  C-4
Química Anastácio  (11) 2133-6600  www.quimicanastacio.com.br  C-2
Seminários Tecnopress  (11) 3884-8756  www.cosmeticsonline.com.br  22, 23
Sweetmix (15) 4009-8910/4009-8919 www.sweetmix.com.br 13
Tecnopress  (11) 3884-8756  www.cosmeticsonline.com.br  24
Tecnotests (11) 3884-8756  www.tecnotests.com.br  3
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Garanta o seu exemplar, antes de todos
RECEBA EM SUA CASA O MELHOR CONTEÚDO ESPECIALIZADO EM COSMETOLOGIA 

www.cosmeticsonline.com.br

Faça seu pedido pelo 
www.cosmeticsonline.com.br/shop/ 

ou se preferir ligue (11) 3884-8756

Assine agora as duas revistas:

DE R$ 225,00 POR R$ 183,00
Cosmetics & Toiletries Brasil e Edição Temática

R$ 75,00 (3 edições) R$ 150,00 (3 edições)ASSINATURA 

ANUAL ASSINATURA 

ANUAL 
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Aumente seu conhecimento e inspire-se com especialistas renomados da indústria 
de beleza e cuidados pessoais na in-cosmetics Latin America 2018

Credencie-se já e aproveite para planejar sua visita, confira abaixo a programação do 

Painel Cosmetics & Toiletries Brasil • 19 setembro 2018

TINTURAS CAPILARES P&D

QUALIDADE ESMALTES

TESTES ALTERNATIVOS DERMOCOSMÉTICOS

PROTEÇÃO SOLAR REGULATÓRIO

Mecanismo de Formação da Cor durante a Aplicação 
de uma Tintura Capilar por Oxidação 

Verónica Celdrán - Consultora Senior 
na Tecnocosmetics, Buenos Aires, Argentina

Matrizes Formais em Cosmetologia 

Wallace César P Magalhães - CEO na Pro G9 
Tecnologia da informação, Belo Horizonte - MG, Brasil

A Empresa 4.0 - A Quarta Evolução 

Carlos Alberto Trevisan - Consultor na Carlos & Trevisan 
Consultoria, São Paulo - SP, Brasil

Esmalte para as Unhas:  
Quais os Tipos e suas Características 

Cleber Contente da Silva - Gerente de R&D 
na Savoy-Coty, São Paulo - SP, Brasil

Banimento dos Ensaios em Animais: o Brasil em 2019 

Maria Inês Harris -  CEO no Instituto Harris, 
São Paulo - SP, Brasil

Integrando Ciência e Tecnologia para Atender 
às Novas Expectativas dos Consumidores 

Maria Rita P Lemos de Resende - Diretora da ABC  
e fundadora da Valmari, São Paulo - SP, Brasil

Por que precisamos de Fotoproteção Diferenciada no 
Brasil e na América Latina? 

Marcelo de Paula Corrêa -  Diretor do Instituto de 
Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, 
Itajubá - MG, Brasil

Marco Regulatório 2020 - Tendências Brasil e Mercosul 

Artur João Gradim - CEO na AVISA Serv. Téc. em 
Vigilância Sanitária Tecnol. e Meio Ambiente Ltda.,  
São Paulo - SP, Brasil

Que tal ganhar um ingresso para participar dos dois dias 
do Workshop Técnico coordenado pelo ITEHPEC na feira  
in-cosmetics Latin America deste ano?

5º edição do Workshop Técnico ITEHPEC 
(Instituto de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos)

Coordenação Realização

OrganizaçãoRealização Painel

latinamerica.in-cosmetics.com 

Entre no link abaixo e participe! 
latinamerica.in-cosmetics.com/sorteio 

sorteio exclusivo
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- 
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- 
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17:00
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- 
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- 
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19-20 
setembro 

2018

in-cosmetics Latin America  2018 
Expo Center Norte 
das 09h00 às 13h00

da indústria

gramação do

o 2018

P&D

Matrizes Formais em Cosmetologia

Wallace César P Magalhães - CEO na Pro G9
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