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Persona

por Erica Franquilino

aráter e trabalho”. Essas são as palavras que rapida-
mente vêm à mente de Eduardo Luiz Malato quando 
pensa nas principais características do pai, Miguel 
Paschoal Vicente Malato. Patriarca de uma família 

composta por dois fi lhos, seis netos e seis bisnetos, Malato nasceu 
em 28 de março de 1922, em São Paulo. 

Filho de italianos, ele cresceu no bairro da Bela Vista e iniciou 
os estudos no Grupo Escolar Júlio Ribeiro. Mais tarde, o garoto 
passou a estudar no Colégio São Bento. O tio de Malato, Octavio 
Lanzellotti, era sócio da Botica Ao Veado D’Ouro, farmácia tradi-
cional, localizada na Rua São Bento, no centro da capital paulista. 

A trajetória profi ssional de Malato teve início em 1941, quan-
do começou a trabalhar na Ao Veado D’Ouro, enquanto estudava 
Farmácia na Universidade de São Paulo. “Eu queria ser médico, 
mas a condição fi nanceira da minha família não permitiu que eu 
seguisse esta carreira”, afi rmou Malato à Cosmetics & Toiletries 
Brasil, em 2010. 

Ele concluiu o curso em 1944 e, dois anos depois, foi convi-
dado por Mario Bozzano para ser farmacêutico responsável da 
Bozzano S/A, que funcionava no bairro do Cambuci. A empresa 
estava distribuindo um medicamento para dores musculares, o 
Untissal, e precisava de um farmacêutico responsável.

Em várias frentes
Na época, a Bozzano também comercializava produtos como 

os perfumes Dana e a linha de barbear da Williams, incluindo 
sua famosa Aqua Velva. A necessidade de adaptar esses produtos 
ao consumidor brasileiro fez com que Malato, que chefi ava o 
controle de qualidade e desenvolvimento de produtos, chegasse 
à primeira formulação do tradicional Creme de Barbear Bozzano.

No início dos anos 1950, a Bozzano mudou para a Rua Joa-
quim Távora, nº 1010, na Vila Mariana. Nesse período, nasceu 
a marca “1010”, alusiva ao número do prédio no qual a empresa 
estava instalada. A marca abrangia produtos para tratamento dos 
cabelos e das unhas. Os itens foram desenvolvidos por Malato, 
que também cuidava do acondicionamento dos produtos de 
coloração da Schwarzkopf, importados da Alemanha. 

Alguns anos depois, a marca 1010 começou a ser substituída 
gradativamente pela Colorama, cuja família de produtos era 
composta por shampoos, condicionadores, batons e esmaltes. 

Quando a Bozzano teve suas instalações transferidas para 
o bairro da Lapa, Malato se encarregou do desenvolvimento da 
linha Juvena, que havia sido lançada pouco tempo antes pela 
empresa. Fo
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Dedicação plena
Miguel Paschoal Vicente Malato, que morreu em julho de 2019, trilhou uma 

trajetória de mais de cinco décadas de atuação no setor cosmético

Além do trabalho na indústria, o profi ssional passou a fazer 
parte, em 1962, da Comissão Técnica criada pelo Instituto Adolfo 
Lutz e liderada pelo diretor da entidade, Ariosto Buller Souto, 
para a implantação da Regulamentação das Normas Técnicas 
de Cosméticos, Perfumes e Produtos Congêneres no Brasil. Até 
então, esses produtos seguiam, em alguns aspectos, parâmetros 
defi nidos para produtos farmacêuticos.

Malato foi nomeado membro da Sub-Comissão de Higiene e 
Produtos de Toucador, representando o Sindicato das Indústrias 
de Perfumaria e Artigos de Toucador no Estado de São Paulo 
(Sipatesp) junto ao então Serviço Nacional de Fiscalização de 
Medicina e Farmácia (SNFMF). Dentre os outros profi ssionais, 
foram membros do grupo Leopoldo Rodes, Raoul Pierre Lam-
balot, Darcy Machado Silva e Erich Marx.  

Os estudos técnicos desenvolvidos e as reuniões entre auto-
ridades e representantes dos sindicatos de São Paulo e do Rio de 
Janeiro foram fundamentais para a criação da primeira regulação 
específi ca para cosméticos, emitida pelo SNFMF: o Decreto 
57.395, publicado em 7 de dezembro de 1965. 

O decreto classifi cava os produtos cosméticos em 24 grupos, 
tinha seis apêndices e estabelecia restrições à concentração de 
algumas matérias-primas – tomando como referência a regulação 
em vigor na Europa.
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O trabalho direcionado a uma representação técnica consis-
tente da área cosmética, realizado pelo grupo do qual Malato fez 
parte, culminou na criação da Associação Brasileira de Cosmeto-
logia (ABC), em 1973. As primeiras reuniões dos fundadores da 
associação aconteceram em uma sala emprestada, na Bozzano.

Durante a gestão de Malato na presidência da ABC (de 1983 
a 1985), a entidade adquiriu sua sede própria, no bairro de Santo 
Amaro. Remo De Simone, então tesoureiro 
da ABC, foi quem encontrou o imóvel, na 
Rua Ana Catarina Randi. Na associação, 
Malato deu continuidade ao trabalho de aper-
feiçoamento da legislação sanitária.

“Os objetivos da minha gestão foram pro-
mover o maior número de eventos, palestras e 
vários cursos em diversos níveis; incentivar a 
participação de um maior número de pessoas 
nos vários departamentos da ABC; e atingir o 
meio universitário, dando ao estudante uma 
visão ampla da cosmetologia e da fi nalidade 
da ABC”, afi rmou Malato, em trecho do do-
cumento A história contada por quem a fez, 
produzido pela ABC em 2013. 

Também foram objetivos de sua ges-
tão incentivar o interesse da área médica 
dermatológica e de outras áreas ligadas à 
cosmetologia pelas atividades da associação. 

Dois anos após a fundação, a ABC 
organizou, em São Paulo, o II Congresso 
Latino-Americano de Químicos Cosméticos 
(a designação “Ibérico” foi adicionada pos-
teriormente). Na ocasião, Malato apresentou, 
ao lado de Henrique Valfré, um trabalho que 
se constituiu na primeira iniciativa de harmo-
nizar a legislação cosmética entre os países 
latino-americanos.

Nesse período, na década de 1970, a 
Bozzano foi adquirida pela norte-americana 
Revlon. Malato assumiu o cargo de diretor 
e, posteriormente, de vice-presidente de 
serviços técnicos. Ele deixou a Bozzano em 
1999. Depois disso, Malato atuou como con-
sultor técnico de diversas empresas, como a 
Homeopatia Dr. Alberto Seabra, a Hisamitsu 
Farmacêutica do Brasil e a Biopas do Brasil, 
do grupo espanhol Ferrer.

Nas décadas seguintes à criação da ABC, 
o farmacêutico continuou fazendo parte da 
evolução da entidade, integrando os conselhos 
consultivo e fi scal nas gestões seguintes, até 
2009. Em 2015, ele recebeu o título de Sócio Benemérito, por sua 
contribuição e dedicação à ABC e ao setor cosmético.

Referência no setor
Malato foi mencionado em diversos relatos de colegas da in-

dústria cosmética à revista Cosmetics & Toiletries Brasil nos últi-
mos anos. São profi ssionais que, em momentos relevantes de suas 
trajetórias, contaram com seu conhecimento e profi ssionalismo.

No caso de Maria Rita Resende, o contato aconteceu quando 
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da ABC...

ela comandava o curso de estética do Senac, nos anos 1970. Maria 
Rita precisava de profi ssionais da área cosmética para ministrar 
palestras nos cursos de estética e nos congressos anuais promo-
vidos por ela. “Conheci o Malato e outras pessoas maravilhosas 
nesse período”, comentou a empresária.   

Enilce Maurano Oetterer, uma das fundadoras da ABC, 
contou que, no início de sua carreira, nos anos 1970, iniciou o 

aprendizado a respeito da tecnologia para 
o desenvolvimento de produtos assistindo 
a palestras de profi ssionais com atuações 
de destaque na indústria, como Miguel 
Malato. “Fazíamos cursos de extensão, pois 
não existia uma faculdade que oferecesse 
esse conteúdo. Naquela época, nós nos 
apoiávamos em pessoas que já trabalhavam 
e tinham experiência”, ressaltou.

O químico paulistano José Armando 
Camargo Amarante sempre morou na Vila 
Mariana. Num determinado momento de 
sua vida, “descobriu” a Bozzano, que estava 
localizada na rua onde ele morava, a Joa-
quim Távora. “O tapeceiro que trabalhava 
na loja que fi cava embaixo do prédio onde 
eu morava era o tapeceiro do presidente da 
Bozzano, o senhor Gilberto de Andrade 
Lace Brandão. Um dia ele me falou: ‘vou 
te apresentar para o presidente da Bozzano, 
porque estou reformando um sofá para ele 
e vou lá hoje’. Eu fui e ele me atendeu”, 
recordou. Amarante saiu da conversa com 
um cartão nas mãos e a indicação para falar 
com o “doutor Malato”.

“Falei com o doutor Malato e ele, em 
meia hora de conversa, falou que estava 
precisando de um analista químico. Ele me 
disse: ‘Tenho dois candidatos, você e um 
outro com muito mais experiência. Mas 
esse cartão que você tem na mão para mim 
signifi ca tudo, então você está contratado”, 
relatou. 

Amarante começou a trabalhar na Bo-
zzano no dia seguinte. Ele atuou na empresa 
por três anos, de 1974 a 1977. Entrou como 
analista químico e saiu como supervisor de 
controle de qualidade, já formado. “Devo 
muito ao doutor Malato, porque na metade 
do meu curso ele me ajudou a pagar os custos 
da faculdade. É uma pessoa por quem tenho 
o maior respeito e admiração”, acrescentou.

A convivência profi ssional entre Malato e Rubens Brambilla 
começou durante as reuniões que antecederam a criação da ABC, 
na Bozzano. “Lá estavam o doutor Malato, o senhor Lace Bran-
dão e diretores de empresas importantes e representativas para a 
cosmetologia brasileira”, apontou. “Ele tinha uma personalidade 
especial e tenacidade no trabalho, o que contribuiu enormemente 
para o sucesso da criação da ABC. É claro que se contou com a 
ajuda e o apoio do grupo de trabalho, formado por empresas e 
profi ssionais do mais alto gabarito”, mencionou.
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Ainda no que diz respeito à atuação de Malato na ABC, 
Brambilla destaca os cursos de ensino da cosmetologia e sua 
divulgação junto às autoridades 
representativas do setor, bem 
como o trabalho de divulgação 
da legislação sanitária. “Nesse 
tópico, também é preciso res-
saltar a publicação da Revista 
ABC de Cosmetologia, para a 
qual ele dedicou grande parte 
de seu tempo livre. O doutor 
Malato e a Revista da ABC 
fundiram-se em um exemplo 
de trajetória profi ssional, alta-
mente dignifi cante”, afi rmou.

Família
Da união com Odette Pas-

tore Malato, nasceram dois 
fi lhos: Maria Rita e Eduardo. 
“Lembro de acompanhar meu 
pai até a Bozzano, na Joaquim Távora, às vezes com minha mãe 
também”, diz Eduardo, que é pai de três fi lhos e avô de quatro 
netos.

Ele conta que, em 1968, Malato comprou um apartamento 
no Guarujá, no litoral de São Paulo. “Desde então, fomos para 
lá todos os fi nais de semana. Ele adorava, não 
falhava uma sexta-feira. Meu pai comprou 
o apartamento com a ajuda do senhor Mario 
Bozzano. Ele foi muito fi el à empresa, desde 
o início da carreira dele, nunca mudou de em-
prego”, comenta.

As lembranças de infância também incluem 
a vivência no Clube Pinheiros. “Sempre fomos 
sócios do Clube Pinheiros. Ele nos levava lá e 
nos incentivava a praticar esportes. Meu pai era 
o único federado em termos de snooker e tênis. 
Até os 94 anos ele continuou jogando, tinha 
disposição e uma cabeça muito boa”, ressalta.

A família morou por muitos anos na Rua 
Haddock Lobo, nos Jardins. “Quando eu ti-
nha uns 20 anos, fomos morar no Pacaembu, 
onde ele permaneceu até seus últimos dias”, 
comenta. Eduardo ressalta que o pai era co-
municativo e gostava de reunir os amigos. 
“Quando completou bodas de ouro, fez uma 
festa como se estivesse casando novamente. 
Ele era um cara que gostava de receber”, diz.

Na adolescência, quando estudava no Colégio São Bento, 
Malato conheceu a sinuca – que jogava com os colegas em bares 
do centro de São Paulo, após as aulas – e nunca mais parou de 
praticar, participando de torneios e conquistando troféus.

Malato transmitiu à família a atenção aos cuidados com a 
saúde da pele. “Ele usava fi ltro solar desde que éramos crianças 
e nos passou essa conscientização em relação à proteção”, co-
menta. Eduardo destaca a dedicação do pai à família e o vigor 
que o manteve na ativa até os 94 anos. Malato morreu no dia 10 
de julho de 2019, aos 97 anos.Fo
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Acima, família reunida para a celebração das bodas de ouro de Malato e Odette. O paulistano deixou dois fi lhos, 
seis netos e seis bisnetos

O casal Malato e Odete, durante 
a festa em comemoração aos 50 
anos de casamento, na companhia 
dos fi lhos Eduardo e Maria Rita

“Ele nos deixou esse legado de caráter, educação e traba-
lho. Teve uma vida plena, com saúde, e nunca teve um pro-
blema de memória. Morreu lúcido, consciente de tudo o que 
se passava ao lado dele e cercado por uma grande família”, 
conclui Eduardo.
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