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carta ao leitor

A “revolução” dos cachos

Em uma busca rápida pela internet é possível conhecer 
uma grande diversidade de informações compartilhadas por 
mulheres de cabelos crespos e cacheados – em blogs e canais 
no YouTube. Essas pessoas transmitem dicas e técnicas a 
quem já tem ou deseja resgatar os cabelos encaracolados.

A ascensão das infl uenciadoras digitais constitui um 
aspecto importante na tendência de retorno aos cabelos 
naturais. Esse movimento cresce em vários segmentos da 
sociedade, como forma de valorização da autenticidade e 
da diversidade.

As demandas dessas consumidoras impulsionam lança-
mentos na indústria cosmética, que investe no desenvolvi-
mento de novos produtos e começa a dar mais visibilidade 
às mulheres com cabelos cacheados e volumosos em suas 
campanhas. 

Uma pesquisa realizada em 2012 pela Unilever, em 
parceria com a Kantar Worldpanel, revelou que 51,4% 
das brasileiras têm os cabelos originalmente cacheados ou 
crespos. São pessoas ávidas por novidades que ressaltem 
a beleza de seus cabelos – e contribuam para a saúde dos 
fi os. De acordo com dados do Google BrandLab, a procura 
por “cabelos afro” avançou 309% e as pesquisas referentes 
à transição capilar aumentaram 55% nos últimos dois anos.

Esta Edição Temática: A volta dos cachos aborda o 
retorno aos fi os crespos e cacheados, o processo de transi-
ção capilar, a importância de blogueiras e youtubers para 
a disseminação de informações e a adesão aos conceitos 
“No Poo” e “Low Poo”. Esta edição também apresenta as 
apostas da indústria, tendências para o segmento e pesquisas 
comportamentais; as características fi siológicas dos fi os e 
tipos de curvatura; além de uma seleção com produtos de 
destaque no mercado.
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• Desenvolvimento de produtos e processos
- Implementação em escala industrial
- Qualificação de fornecedores
- FISPQ

• Registro de Produtos ANVISA
- Dossiê Técnico
- Adequação de Rotulagem
- Certificados de Venda Livre/ Exportação
- Pareceres, atendimento de exigências

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

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

São Paulo – SP     
Rua José Maria Lisboa 275 (Jd. Paulista) 
CEP 01423-000                                                                                              
Telefone +55 (11) 3884-5901                                                                        
Fax +55 (11) 3885-2814 

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

• Laboratórios de Ensaios microbiológicos e físico-químico
 para água, matérias-primas, intermediários e 
 produtos finais
- Ensaios de Estabilidade e Compatibilidade
- Avaliação do Sistema Preservante
- Eficácia Antimicrobiana para antissépticos
- Avaliação do ambiente produtivo 
 (equipamentos, superfícies e  colaboradores)
- Treinamento “in house” em higiene e segurança
- Contrato de Terceirização Analítica
- Habilitação Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios 
 Analíticos em Saúde)   e Acreditação Inmetro/Cgcre 
 (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia)

Serviços e Consultoria técnica 
especializada em empresas e 
produtos de higiene pessoal,  

perfumaria e cosméticos

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

por ERICA FRANQUILINO

Eles estão em alta, em um movimento 
que extrapola tendências. A ascensão 
dos fios crespos e cacheados traz 
consigo um viés de aceitação e de 
contestação de padrões de beleza 

epois do boom dos alisamentos – alavancado 
pela chegada da escova progressiva, no fi nal 
da década de 1990 –, cresce o número de pes-
soas que escolheram fazer o caminho de volta, 
optando por cabelos naturais e volumosos. O 

retorno aos cachos faz parte de um movimento de valorização 
da autenticidade e da diversidade, bem como de formas mais 
naturais de cuidar dos fi os. As demandas desses consumidores 
impulsionam lançamentos na indústria, a criação de salões 
especializados no segmento e de cursos de especialização 
voltados ao cuidado de cabeleiras crespas e cacheadas.

Os fios encaracolados e crespos passaram por várias 
estéticas na história recente. Disciplinados pelos primeiros 
alisamentos no início do século passado, eles foram presos em 
coques e outros penteados nos anos 1950 e 1960, até chegar ao 
movimento black power, na década de 1970. Naquele período, 
vários artistas negros se destacaram no panorama musical e 
cinematográfi co. No Brasil, Elis Regina imortalizava “Black 
is beautiful”, canção de Marcos Valle, em 1971.

Nos anos 1980, a permanente – técnica que encaracolava 
fi os lisos – virou febre. O objetivo era conferir volume aos 
cabelos, que também eram enrolados com a ajuda de bobes e 
“bigudinhos”. A predileção por fi os lisos e chapados voltou a 
ganhar força na virada do século, quando a escova progressiva – 

DA volta dos 
cachos
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método que revolucionou o mercado de transformação capilar 
no país – conquistou uma legião de usuárias.

A primeira década do século 21 trouxe, portanto, novas 
tecnologias para alterar a forma e diminuir o volume dos fi os. 
Em contrapartida, o período também evidenciou a tendência 
de “desconstrução” de padrões estéticos. 

Historicamente, sabemos que os cabelos são carregados 
de simbolismos. Nesse sentido, a adesão aos fi os crespos e 
cacheados agrega o desejo de afi rmação, liberdade de escolha 
e quebra de paradigmas de beleza. Esse cenário integra um 
questionamento maior da sociedade, em relação ao que é belo. 
No que diz respeito aos cabelos, há espaço para uma profusão 
de estilos, em fi os lisos, multicoloridos, trançados, crespos, 
cacheados, volumosos e cheios de personalidade.

No entanto, a recuperação da forma original dos cabelos 
e a manutenção da beleza dos fi os encaracolados exigem um 
cuidado especial. Nos últimos anos, fabricantes de cosméticos 
têm investido, de forma expressiva, em lançamentos para 
suprir a carência de produtos específi cos para esses cabelos. 
As consumidoras passaram a contar com novos itens e formu-
lações mais elaboradas. Além de investir no desenvolvimento 
de produtos voltados para esses tipos de fi os, grandes marcas >

começaram a dar mais visibilidade a mulheres de cabelos 
cacheados em suas campanhas e ações.

O surgimento de salões voltados exclusivamente ao cui-
dado dos cabelos crespos e cacheados também faz parte desse 
panorama, bem como a criação de cursos de especialização 
para cabeleireiros. Em outubro do ano passado, o Instituto 
Embelleze lançou o Curso Profi ssional de Cachos. “Os fi os 
cacheados merecem atenção e técnica apurada, pois exigem 
tratamentos, cortes e colorações específi cas. Os processos 
são bem diferentes de outras tipologias, e por isso é tão 
importante que cabeleireiros interessados em trabalhar com 
cabelos cacheados se especializem”, destacou o gerente de 
marketing do Instituto Embelleze, Eduardo Tegeler, à época 
do lançamento do curso.

Com carga horária de 44 horas e duração de dois meses 
e meio, o curso é direcionado aos profi ssionais da área que 
já têm conhecimentos básicos. Nessa especialização, o aluno 
adquire conhecimentos sobre a fi siologia dos cachos, os tipos 
de tratamentos específi cos para cada grau de curvatura, como 
lidar com clientes em transição capilar, como fazer coloração 
e mechas e quais são os cortes mais indicados para cada tipo 
de fi o, além das técnicas “no poo” e “low poo”. 

CAPIFORCE HYDRAT foi desenvolvido para ser usado 
na formulação de produtos capilares para hidratação e 
está associado a cabelos condicionados, saudáveis e 
macios. Pode ser usado em linhas completas indicadas 
para todos os tipos de cabelo.

As mechas submetidas ao 
tratamento com o produto 
apresentaram 43% 
(ou 1,4 vez) mais brilho 
em relação às mechas 
do grupo-controle, com 
apenas uma aplicação, 
houve resultado imediato. 
Isso comprova que 
CAPIFORCE HYDRAT é 
um excelente ativo para 
proporcionar mais brilho 
aos cabelos!

Hidratação na medida certa
CAPIFORCE HYDRAT

HIGH CHEM Comércio e Indústria de Produtos Químicos Ltda.
Trav. João Gama 101 (Jd. Arizona) – 13255-141 Itatiba SP
Fone: (11) 3181-7851 | Fax: 11 4534-3415 - www.highchem.com.br

CABELOS HIDRATADOS E COM 
BRILHO COMO VOCÊ NUNCA VIU!
A base para ter cabelos bonitos e 
saudáveis é a hidratação. Cabelos 
bem hidratados são visualmente 
mais vistosos e mais “receptivos” 
aos demais tratamentos (como 

nutrição e reconstrução).

RESULTADOS DE BRILHO EM FUNÇÃO 
DO TRATAMENTO (MÉDIA±DP)

Teste realizado pela Kosmoscience Ciência e Tecnologia Cosmética Ltda.

CONTROLE

Inicial
14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

8,57

12,23
Final

TRATADO

7,75
7,39
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Enfrentando a transição capilar
O momento é de valorização dos cabelos volumosos, que 

estão em evidência em campanhas publicitárias, no visual de 
ícones de beleza e no espelho da adolescente que nem pensa 
em abrir mão de seus caracóis. Contudo, para quem passou 
anos submetendo os cabelos a procedimentos de alisamento, 
o resgate dos fi os naturais requer tempo e paciência. 

A transição capilar é o período em que a pessoa para de 
realizar alisamentos e deixa os fi os naturais crescerem, cor-
tando gradualmente o comprimento, para ir eliminando os fi os 
com química. Nesse período, não é recomendável o uso de 
secadores, chapinhas ou modeladores de cachos para dar forma 
aos fi os. Essa conduta, apontam os especialistas no assunto, 
continuaria a fragilizá-los e retardaria a “redescoberta” do 
volume e da textura originais dos cabelos. 

Durante a transição, os cortes continuam a ser feitos, até 
que os cabelos atinjam um comprimento ideal para o big chop 
(o grande corte), que tira todas as pontas lisas. Abrir mão de 
fi os longos e aderir a um visual completamente diferente é 
uma decisão difícil, mas que encerra uma fase complicada, 
na qual é preciso lidar com o volume na raiz dos cabelos, que 
se contrapõe às pontas ainda lisas e quebradiças. 

São várias as formas de passar pela transição capilar, e 
há muita informação – produzida por quem viveu essa ex-
periência – disponível em redes sociais, blogs e canais no 
YouTube. Para lidar com a diferença entre a textura da raiz 
e a das pontas, blogueiras indicam diversas técnicas de “tex-
turização”, realizadas para diminuir a diferença na aparência 
entre as duas partes do cabelo. 

Na fi tagem, uma das técnicas mais difundidas, os cabelos 
recém-lavados são divididos em várias partes. Durante o 
procedimento, cada parte recebe um pouco de leave-in para 
então ser penteada, com os dedos, em direção às pontas. A 
separação de pequenas mechas com os dedos cria “fi tas”, que 
devem ser “amassadas” com as mãos, em direção à raiz, for-
mando cachos depois deste movimento. A técnica é repetida 
em todo o cabelo, que pode secar naturalmente ou com o uso 
de um difusor.

Os cabelos também podem ser “texturizados” por meio 
de técnicas como twist, coquinhos e tranças e com o auxílio 
de fl exi rods. No twist, o cabelo é agrupado em pequenas 
mechas. Cada mecha é então dividida em duas partes, que são 
“torcidas”. É preciso esperar que os cabelos estejam secos, 
para então soltá-los cuidadosamente e fi nalizá-los de forma a 
conseguir o aspecto desejado. A técnica dos coquinhos consiste 
em separar o cabelo em pequenas mechas e, depois, formar 
“minicoques” por toda a cabeça. Tranças feitas em cabelos 
umedecidos também garantem volume e aspecto encaracolado 
depois da secagem. 

Já o fl exi rod – uma espécie de “bigudinho” fl exível, re-
vestido com borracha – proporciona maior duração do efeito 
cacheado. O mecanismo é o mesmo dos bobes, mas o produto 
oferece maleabilidade e liberdade para defi nir os cachos. 

Muito além do espelho
Pessoas que estão passando pela 

fase de transição capilar são ávidas 
por informação. Nesse contexto, 
mulheres que decidiram compar-
tilhar suas experiências na internet 
– por meio de blogs e vídeos pos-
tados no YouTube – tornaram-se 
experts no assunto e ajudaram a 
alavancar o movimento de adesão 
aos cachos. Tutoriais, resenhas de 
produtos e receitas caseiras para o 
cuidado, a hidratação e a fi nalização 
dos cabelos conquistam seguidoras, 
que estabelecem uma relação de 
confi ança com as infl uenciadoras 
digitais. 

Em muitos casos, esses conteú-
dos vão além das questões relacio-
nadas à estética: entre um vídeo e 
outro sobre novos procedimentos 
e produtos para conseguir cachos 
perfeitos, há quem fale sobre temas 
de destaque na atualidade, sobre identidade negra, sexualidade, 
autoconfi ança, autoestima...

O relacionamento com as blogueiras também chega à vida 
off-line, nos chamados “encontros de cacheadas”. São eventos 
de confraternização criados por blogueiras – por vezes em 
parceria com marcas ou entidades – para troca de informações, 
com sorteios, brindes, demonstração de produtos e dicas de 
penteados e uso de acessórios. 

Realizada em maio deste ano, em Recife, a quarta edição 
do evento elaborado pelo grupo “Crespas e Cacheadas PE” 
teve uma programação diversifi cada, que incluiu: feirinha de 
artesanato e de cosméticos; palestras sobre temas relacionados 
ao racismo e à violência contra a mulher; ofi cinas de tranças 
e demonstrações de produtos; workshops sobre coloração e 
penteados; e desfi le de cacheados.

Organizada pelo projeto Hot Pente, que une referências do 
hip hop, do grafi te, da moda e do street dance, e pelo Blog das 
Cabeludas, a “Marcha do Orgulho Crespo” chegou à terceira 
edição no dia 5 de agosto, com passeata pela avenida Paulista, 
em São Paulo, e atividades como debates, ofi cinas e shows. 

Iniciativas desse tipo acontecem por todo o país, com di-
versos formatos e propostas. Em junho deste ano, o Colégio 
do Salvador, em Aracaju, realizou o Festival Cabelos Lindos, 
com o tema “Meu cabelo não é moda, é identidade. Solte o 
cabelo e prenda o preconceito”. Meninos e meninas – da 
educação infantil ao ensino médio – contaram histórias e 
difi culdades, vivenciadas em razão do seu tipo de cabelo. O 
encontro também abordou dicas de penteados e cuidados para 
cabelos cacheados e crespos, além de um desfi le, que exaltou 
todos os tipos de beleza.  
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No Poo e Low Poo

Assim como o movimento de retorno aos fi os naturais, 
também cresce no Brasil a adesão aos conceitos “No Poo” e 
“Low Poo”. Produtos com esses apelos estão conquistando 
a preferência de um número crescente de consumidores, 
sobretudo pessoas com cabelos crespos e cacheados. 
“No Poo” (sem nenhum shampoo) e “Low Poo” (pouco 
shampoo) são métodos de lavagem capilar que se pro-
põem a cuidar dos cabelos de forma mais suave. Entre os 
argumentos dos adeptos, está o fato de que as substâncias 
usadas para fazer espuma removem, além da sujeira, a 
proteção lipídica dos cabelos e do couro cabeludo. 
O “No Poo” dispensa totalmente surfactantes, silicones, 
parafi na líquida e qualquer derivado de petróleo. O sham-
poo é eliminado, e os cabelos são lavados com uma técnica 
apelidada de “co-wash”, na qual são utilizados apenas 
condicionadores sem silicones insolúveis ou qualquer 

outro item da lista de substâncias consideradas “proibidas”, 
como lauril sulfato de sódio e lauril sulfato de amônio. 
No “Low Poo” é permitido o uso do shampoo, mas este 
deve ser formulado com ingredientes mais leves e que não 
agridam a fi bra capilar. Esses shampoos normalmente têm 
bases naturais, como coco e camomila.  
As técnicas surgiram nos Estados Unidos e ganharam des-
taque com o lançamento do livro Curly Girl, de Lorraine 
Massey, cofundadora da marca Deva Curl, referência 
mundial em produtos para cabelos cacheados e que prega o 
uso do “No Poo” e “Low Poo” como um estilo de vida. Na 
obra, lançada em 2002, Lorraine explica como cuidar dos 
cabelos cacheados, com base nas técnicas de higienização 
livres de sulfato. Ainda em 2002, a Deva Curl lançou seu 
primeiro produto, o No Poo, um higienizador formulado 
sem sulfatos, silicones e derivados de petróleo.
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por ERICA FRANQUILINO
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No ano passado, as buscas pelo termo “cabelo 
cacheado” no Google superaram, pela primeira vez 
no Brasil, as pesquisas voltadas ao cabelo liso. A 
informação faz parte de um estudo conduzido pelo 
programa Google BrandLab, segundo o qual o inte-

resse por fi os encaracolados aumentou 232% no país em 2016. 
Em outubro do ano passado, a cacheada Raissa Santana 

foi eleita Miss Brasil. A paranaense foi a segunda negra a 
vencer o concurso, muito tempo depois da eleição de Deise 
Nunes – dona de uma vasta e crespa cabeleira –, em 1986. Em 
agosto deste ano, foi a vez da piauiense Monalysa Alcântara, 
a terceira negra coroada em toda a história do tradicional 
concurso de beleza. Embora o evento não exerça sobre os 
brasileiros o mesmo fascínio de décadas atrás, a presença 
da diversidade entre as candidatas e as vitórias de Raissa e 
Monalysa são emblemáticas. 

Monalysa, a garota de 18 anos que ganhou o concurso, re-
velou que passou a aceitar seus cachos inspirada pela youtuber 
Rayza Nicácio, presente como repórter no evento.  Rayza tem 
mais de 1 milhão de seguidores em seu canal no Youtube, no 
qual fala sobre vários temas, como moda e comportamento, 
com foco no universo das cacheadas. 

Em janeiro deste ano, Rayza celebrou a marca de 1 mi-
lhão de inscritos com uma festa realizada pela Dove. Durante 
a comemoração, a marca da Unilever fez a divulgação da 
campanha “Ame seus cachos”, adaptação da iniciativa global 
“Love Your Curls”, cujo objetivo é incentivar meninas e jovens 
a amarem seus cabelos cacheados. A campanha promoveu o 
lançamento da linha de produtos para cabelos cacheados da 
marca no Brasil, a Dove Ultra Cachos, composta por shampoo, 
condicionador, creme de tratamento e creme para pentear.

As bandeiras do empoderamento feminino e da autoestima, 
somadas à força das infl uenciadoras digitais, constituem uma 
parte importante do movimento de valorização dos cabelos 
naturais. Nesse contexto, cada vez mais pessoas buscam 
informações sobre “cabelos cacheados” na internet e novida-

A onda perfeita 
Pesquisas apontam que a “revolução” das crespas e cacheadas está apenas começando. As marcas se alinham 
a esse movimento, com ações e lançamentos para atender às demandas de um público ávido por novidades

des nas prateleiras. A indústria cosmética está atenta a essa 
onda, que não tem nada de passageira. 

De acordo com o Censo 2010, a população negra e parda é 
maioria no Brasil: 50,7% de um total de 190.732.694 pessoas. 
A miscigenação, tão característica do país, é um dos aspectos 
que explica a variedade de tipos de cabelos entre os brasileiros. 
Uma pesquisa realizada em 2012 pela Unilever, em parceria 
com a Kantar Worldpanel, revelou que 51,4% das brasileiras 
têm os cabelos originalmente cacheados ou crespos.

Segmento em ascensão
O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de produtos 

para cabelos no mundo e deve encerrar 2017 com estabilidade 
em volume e alta de 1% em valor em relação a 2016, segun-
do estimativa da Euromonitor. A tendência, de acordo com 
projeções da consultoria, é de que o aumento anual até 2021 
chegue a cerca de 5%, em volume e valor. 

O consumo na categoria segue concentrado em shampoos 
e condicionadores. Cresce, no entanto, a demanda por produ-
tos para tratamento e fi nalização, sobretudo em um cenário 
de queda nas visitas aos salões de beleza. Dados divulgados 
pela Nielsen, com base nos meses de janeiro a setembro de 
2016, revelam que 2,9 milhões de lares brasileiros pararam de 
frequentar salões de beleza no período, em comparação com 
o mesmo intervalo de 2015. Nesse panorama, e considerando 
as mudanças comportamentais dos consumidores, o segmento 
de produtos para cabelos cacheados ascende como uma das 
principais apostas da categoria. 

Em nível global, produtos capilares representam 17% do 
mercado mundial de beleza, de acordo com a Euromonitor, 
que aponta como uma das grandes tendências em hair care 
a dupla diversidade/multiculturalidade. Esse direcionamento 
está na pauta de gigantes como a Unilever, que tem investido 
em lançamentos e ações para consumidores de cabelos crespos 
e cacheados. 
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Para maiores informações:
+55 11 5908 8778 • cs_amino@br.ajinomoto.com
www.aminobeauty.com.br

neurona.com
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Uma tecnologia da Ajinomoto Co.

ELDEW® PS-203R
Para cachos perfeitos
Eldew® PS-203R é derivado de cana-de-açúcar, 
óleo de palma e soja, que restabelece o CMC 

para melhor aparência.

BENEFÍCIOS
• Aumento da hidratação;
• Aumento da hidrofobicidade;
• Aumento da maciez;
• Proteção contra os danos causados pelo shampoo;

ativos no cabelo.
 

A Embelleze produz itens 
especialmente desenvolvidos para 
mulheres cacheadas e crespas desde 
2014. “Entendemos que não se trata 
de uma tendência e sim de uma 
quebra de paradigmas, que engloba 
questões sociais e comportamentais. 
É o empoderamento que vem de 
dentro para fora e que também 
se expressa por meio da aceitação 
dos fi os naturais”, afi rma Jomar 
Beltrame, vice-presidente do 
Sistema Embelleze. O portfólio 
da marca tem 70 produtos 
elaborados para esse público.

No primeiro semestre, a Em-
belleze fez diversos lançamentos 
no segmento, com destaque para o spray condi-
cionante da linha Novex Meus Cachos Santo Black Poderoso 
Desata Nós, a família Novex Meus Cachos de Cinema e as 
Manteigas Ativadoras, também da linha Novex. Todos os 
produtos são liberados para as técnicas no poo e low poo. 

No fi nal de 2014, a Dove lançou a campanha “Love your 
curls”, que precedeu o lançamento da linha Dove Quench, 
direcionada a pessoas com cabelos cacheados, nos Estados 
Unidos. Um vídeo no Youtube apresentava meninas que se 
sentiam envergonhadas por seus cabelos cacheados, mas que, 
graças ao apoio de outras mulheres, conseguiam resgatar a 
autoestima e enxergar a beleza dos fi os. Em dois dias, o vídeo 
teve quase 3 milhões de visualizações. 

Em 2015 – também como parte da estratégia de lança-
mento da linha Dove Quench –, a Dove anunciou a criação 
de um teclado com emojis de cabelos encaracolados. A ideia 
surgiu após a constatação de que os aplicativos de mensagens 
instantâneas não contemplavam as mulheres que não possuem 
fi os lisos. 

A Seda, também da Unilever, intensifi cou o diálogo com 
consumidoras e infl uenciadoras brasileiras para desenvolver 
uma nova linha de produtos para cabelos crespos e cacheados, 
a Seda Boom – apresentada em setembro deste ano. Com apelo 
jovem, o lançamento tem a comunicação alinhada ao universo 
das youtubers e conta com um time de embaixadoras composto 
por nove infl uenciadoras digitais. O destaque é Rayza Nicácio, 
mencionada anteriormente. >
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Beltrame destaca o sucesso da família Novex Santo Black 
Poderoso, cujos produtos são formulados com óleo de semente 
de baobá. “A semente de baobá é composta por um blend das 
vitaminas A, B, D, E e F, além de ômega 3, 6 e 9, que se destaca 
pela ação extremamente hidratante e pelo poder de emoliência. 
Esse é um ativo de fácil absorção, que tem a capacidade de de-
volver o brilho aos fi os com muita rapidez. É ideal para cabelos 
cacheados, principalmente para os mais crespos”, comenta.

O primeiro item da linha Novex Santo Black Poderoso foi 
o creme de tratamento, em embalagem de 1 kg. “O sucesso de 
vendas nos fez aumentar a família, e hoje ela é composta por 
creme de tratamento, creme para pentear, shampoo, tratamento 
condicionante, óleo multifuncional e spray condicionante, 
lançado recentemente”, conta. “Nossos cremes para pentear, 
disponíveis nas versões de 300 e 500 gramas, também têm uma 
excelente aceitação no mercado, assim como as manteigas”, 
acrescenta.

Com forte presença digital, a marca mantém perfi s institu-
cionais nas redes sociais e trabalha com um time de 35 infl uen-
ciadoras, entre mulheres com cabelos ondulados, cacheados e 
crespos. “Nos preocupamos em formar um grupo bem diverso e 
engajado. São elas as primeiras a receberem nossos lançamentos 
e a nos passarem os principais feedbacks”, diz. 

A empresa também realiza ações de integração entre as mí-
dias online e offl ine, por meio de merchandising em novelas e 
programas de TV, encontros em pontos de venda com a presença 
de infl uenciadoras digitais, dentre outras iniciativas para falar 

de perto com os consumidores. O 
executivo adianta que estão previstos 
diversos lançamentos e novidades 
para 2018.

Inocência Manoel, fundadora 
da Inoar, comenta que praticamen-
te todos os produtos da marca são 
liberados para as técnicas low poo, 
no poo e co-wash, muito utilizadas 
pelos consumidores de cabelos cres-
pos e cacheados. “Há duas linhas 
dedicadas a esses tipos de cabelos: a 

Cachos Online, com cremes para pentear para as 
diferentes curvaturas de cachos; e a Divine Curls, 
vencedora do prêmio Allure de 2017 nos Estados 
Unidos, dentre mais de 10 mil produtos”, ressalta. 
Em setembro deste ano, a Inoar recebeu o selo Best 

of Beauty, concedido pela revista Allure. Os itens da linha Divine 
Curls foram considerados os melhores na categoria Cabelos 
Cacheados. Atualmente, os produtos da Inoar estão presentes 
em mais de 40 países.

“Além de Cachos Online e Divine Curls, lançamos neste 
ano a linha Minha Vó Fazia. Apesar de não ser exclusiva para 
cabelos cacheados ou crespos, ela oferece muitos benefícios para 
essa categoria, por trazer um pré-shampoo nutritivo que pode Fo
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Relações delicadas

Um estudo realizado pela Dove – divulgado em janeiro 
deste ano, como parte da campanha “Ame seu Cachos” 
– mostra que, no Brasil, mais da metade das meninas 
cacheadas entre 5 e 6 anos acredita que seriam mais 
felizes se tivessem cabelos lisos. O objetivo do levanta-
mento, que ouviu mais de 850 mulheres em três países, 
foi entender a relação que elas têm com seus cachos.
A pesquisa foi feita no Brasil, nos Estados Unidos e no 
Reino Unido, com três grupos etários: meninas de 5 e 
6 anos, adolescentes de 13 e 14 anos e mulheres entre 
35 e 50 anos. Os dados gerais mostram que o cabelo 
é uma parte importante da identidade de 52% das 
adolescentes e mulheres entrevistadas. Embora 47% 
das adolescentes e 45% das mulheres acreditem que 
seus cachos as tornam únicas, ele também é fonte de 
estresse e ansiedade para quase metade delas. Grande 
parte dessa insatisfação é resultado da difi culdade de 
cuidar dos fi os.
De acordo com a pesquisa, muito da negatividade em 
relação aos cabelos é passada de mãe para fi lha. “Ga-
rotas rodeadas por pessoas que amam seus próprios 
cachos têm sete vezes mais chances de amar os seus 
se comparadas com meninas que cresceram vendo suas 
mães insatisfeitas com os cabelos”, diz um trecho do 
relatório produzido pela marca.
A análise por regiões revela que as adolescentes bra-
sileiras mantêm uma melhor relação com seus cachos, 
sendo o grupo etário e por região que mais ama seus 
cabelos naturais. Na parcela de entrevistadas entre 13 
e 14 anos, 82% afi rmam amar seus cabelos cacheados. 
No Reino Unido, este índice cai para 51% e, nos Es-
tados Unidos, para 48%. Entre as mulheres adultas, o 
índice de insatisfação com os cachos cresce e resulta 
em apenas 45% das brasileiras felizes com seus fi os. 
Entre as norte-americanas, o índice é de 40% e de 31% 
entre as entrevistadas britânicas.
As adolescentes brasileiras mostram alto índice de 
satisfação com seus cabelos quando questionadas sobre 
ações cotidianas. Apenas uma pequena parcela afi rmou 
já ter evitado atividades por conta dos cachos, como ir 
à escola (9%) e posar para fotos (24%).
A maioria das jovens brasileiras não tem vontade 
de mudar o cabelo cacheado: 63% preferem manter 
os cabelos em sua forma natural, contra 51% das 
norte-americanas e 39% das britânicas. No entanto, as 
mulheres adultas no Brasil são as mais insatisfeitas: 
69% gostariam de mudar os fi os, à frente das norte-
-americanas (67%) e das britânicas (55%).
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CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

SILICONES ESPECIAIS
PARA HAIR CARE

Os silicones são os verdadeiros especialistas da beleza para todas as aplicações cosméticas. 

Com eles é possível obter produtos para deixar os cabelos com aspecto natural, macios, brilhantes e fáceis de pentear. Para 

aplicação capilar, a WACKER destaca o BELSIL® P1101 um silicone híbrido único, que une benefícios de um polímero e um 

silicone em um mesmo produto, conferindo modelagem de longa duração, penteabilidade, maciez, brilho e suavidade ao toque.

A WACKER possui um extenso expertise no uso de silicones para Beauty Care. Consulte nossos especialistas.

Wacker Química do Brasil Ltda.
Tel +55 11 4789-8300, info.brazil@wacker.com, www.wacker.com

>

ser utilizado também para umectação”, aponta. Os campeões 
de vendas da marca no segmento são os cremes para pentear 
da linha Cachos Online. 

“O shampoo e o condicionador da linha Divine Curls 
também são especiais, pois contêm ingredientes altamente 
hidratantes e que controlam o frizz por horas. Eles mantêm a 
memória dos cachos, valorizando esse tipo de cabelo”, afi rma.

Inocência ressalta que a Inoar conquistou uma grande 
proximidade com o consumidor fi nal nas redes sociais e in-
veste nessa estratégia, com conteúdo próprio, produzido pela 
mesma equipe que desenvolve as linhas. “Todos entendemos 
muito rapidamente as demandas e conseguimos trabalhar a 
comunicação da embalagem no ponto de venda. Além disso, 
estamos na mídia especializada e participamos de eventos 
de grande porte, como a última edição da Beauty Fair”, diz. 

No que diz respeito ao potencial de crescimento do seg-
mento, ela destaca o caráter “libertador” do movimento de 
valorização dos cabelos crespos e cacheados e que a tendência 
é de fortalecimento desse mercado, que deve aumentar o in-
vestimento em ingredientes botânicos. “O mesmo consumidor 
que busca liberdade para defi nir seu look é o que quer saber o 
que existe dentro da embalagem. Não testar em animais e não 

utilizar produtos de origem animal, é tão importante quanto 
ter liberdade de escolha”, acredita.

O último lançamento da Mutari para fi os crespos e cache-
ados é a linha Black Mult Cachos, liberada para os adeptos do 
no poo/low poo e desenvolvida para defi nir e modelar todas 
as curvaturas. A formulação dos produtos combina os óleos 
de pequi, coco, algodão e PCA sódico. 

Outros destaques da Mutari são as linhas: Cachos do 
Brasil, formulada com açaí, coco, castanha-do-pará, pequi e 
erva-mate; Coconut, para o tratamento de cabelos ressecados 
e porosos, com óleo de coco, queratina, quitosana e PCA sódi-

co; e a Suplemento Power Hair. “A 
suplementação capilar atua na repo-
sição de massa em fi os fragilizados. 
É ideal para quem está em transição 
capilar, com os cabelos ressecados, 
porosos e quebradiços. A linha traz 
os ativos: tutano vegetal, creatina, 
colágeno vegetal e proteína do 
trigo”, explica Josiele Gonçalves, 
técnica da Mutari.

Entre os itens mais vendidos 

mpeões 
pentear

utilizar produtos de origem animal, é tão importante quanto
ter liberdade de escolha” acredita
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“Saindo do armário”

O estudo “A Revolução dos Cachos”, produzido pelo 
Google BrandLab no Brasil, constatou que a busca 
por cabelos cacheados cresceu 232% no último ano, 
ultrapassando pela primeira vez o interesse por cabelos 
lisos. A procura por “cabelos afro” avançou 309% nos 
últimos dois anos. 
“Esta tendência nasceu do underground e tornou-se 
mainstream com a força de símbolo do amor próprio e 
do fortalecimento da identidade negra e afrodescenden-
te”, destaca o relatório da Google BrandLab.
O levantamento ressalta que a nova geração está “saindo 
do armário”: 24% das mulheres de 18 a 24 anos reco-
nhecem seu cabelo como cacheado. Em contrapartida, 
quanto mais velha a mulher, mais difícil é declarar o 
cabelo como cacheado. Quatro em cada dez mulheres 
já tiveram vergonha de seus cachos, e uma em cada três 
diz já ter sofrido preconceito por conta de seu cabelo.
As pesquisas referentes à transição capilar aumentaram 
55% nos últimos dois anos. Um dos grandes responsá-
veis pelo avanço das cacheadas é o Youtube. De acordo 
com o estudo, três em cada cinco mulheres usam o site 
para aprender a cuidar dos fi os, e 50% das buscas totais 
são sobre beleza.
O Youtube também é o território das “alquimistas”. 
Infl uenciadoras conciliam informações técnicas e várias 
“misturinhas”, para embelezar os cachos com itens que 
as pessoas têm em casa. Esse universo de hidratação 
caseira cresceu 91% no último ano. Elas também são 
referência quando o assunto é texturização dos cachos.

Outros destaques da pesquisa:
▪ 68% do público espera uma postura aberta e transpa-
rente sobre os claims de produtos e como eles são feitos
▪ 52% desejam que as marcas abram espaços para 
participação: querem se sentir informados e envolvidos

para o segmento, estão o Ati-
vador de cachos da linha Ca-
chos do Brasil e a Manteiga 
Modeladora de Pequi, da linha 
Black Mult Cachos. Além da 
presença em redes sociais, a 
marca investe no treinamento 
de distribuidores e cabeleireiros 
parceiros. “As mulheres cache-
adas desejam um profi ssional 
de confi ança, que saiba distinguir as necessidades de cada 
curvatura”, comenta. 

“Para o home care, a tendência é o uso de produtos que au-
xiliem na manutenção de cachos, atuando na reposição do que 
esses cabelos normalmente mais necessitam, como defi nição, 
umectação, hidratação e brilho intenso. Para o profi ssional, a 
aposta está em produtos que auxiliam na abertura e defi nição 

de cachos, sem agressões e com 
técnicas modernas”, diz.

Recentemente, a Salon Line 
lançou a campanha “Salon Line, 
transforme-se em você”. “Foi uma 
ação toda feita com consumidoras. 
Nós as transformamos em nossas 
modelos”, diz a gerente de marke-
ting Kamila Fonseca. Ela ressalta 
a proximidade entre a marca e 
as consumidoras. “Trabalhamos 

muito com cocriação, e nossas consumidoras participam 
ativamente das pesquisas prévias e do desenvolvimento de 
produtos”, afi rma. 

As linhas específi cas para cacheadas são a S.O.S Cachos, 
a #todecacho e a Creme para Pentear. Kamila comenta que 
outras linhas da marca, como a S.O.S Bomba de Vitaminas, 
também atendem às demandas desse público.

A estrela do portfólio é a linha #todecacho, “que há 
dois anos revolucionou o mercado e criou uma categoria 
de cuidados específi cos, classifi cados pelo tipo de cacho da 
consumidora. São mais de 70 produtos, dentre eles a famosa 
Maionese Capilar e as Gelatinas para misturinhas”, salienta. 

As últimas novidades da linha são: #todecacho Babosa 
(composta por shampoo, condicionador, máscara e gel de 
babosa) e #todecacho Men (com shampoo, condicionador e 
creme para pentear). Na família S.O.S Cachos, foram lança-
das as variantes Rícino e Queratina, ambas com shampoo, 
condicionador, máscara e ativador de cachos.

“Acreditamos que assumir os cachos e voltar a usá-los de 
forma natural não seja moda, nem tendência. Cada vez mais, as 
mulheres se aceitam como são e acentuam sua beleza natural. 
Vemos que o mercado ainda vai crescer e se fortalecer. É pre-
ciso continuar inovando para manter a liderança, trazendo so-
luções cada vez mais inovadoras para essas mulheres”, conclui.
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Testes de 
efi cácia e 
de suporte 
de claim
Você recebe a tarefa, 
nós oferecemos os instrumentos

Multiprobe Adapter System – MPA

Hidratação   Corneometer®

Clareamento da pele   Mexameter®

Função barreira   Tewameter®

Anti-envelhecimento  Cutometer®

Elasticidade  Skin-pH-Meter
Homogeneidade Skin-Colorimeter
Redução de sebo  Sebumeter®

Radiância   Skin-Glossymeter

Distribuidor exclusivo no Brasil:  Tecnotests Produtos e Serviços Ltda.

Rua Álvaro de Menezes 74 – sala 1– 04007-020  São Paulo SP

      (11) 3884-8756
tecnotests@tecnotests.com.br www.tecnotets.com.br

AD_CK_ok.indd   1AD_CK_ok.indd   1 20/10/2017   10:08:1820/10/2017   10:08:18



16  Edição Temática Outubro 2017

Fo
to

s:
 ©

  S
of

ia
 Z

hu
ra

ve
tc

 / S
hu

tte
rs

to
ck

 e
 A

rq
ui

vo
 p

es
so

al
 d

os
 e

nt
re

vi
st

ad
os

ciência

por ERICA FRANQUILINO

Conheça a estrutura dos fios e outras 
particularidades relacionadas aos cabelos 

crespos e cacheados

Aspectos 
fisiológicos
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abelos crespos e cacheados demandam cuidados 
especiais. Devido à forma espiralada dos fi os, a 
oleosidade do bulbo capilar tem difi culdade para 
chegar até as pontas. Em razão desta e de outras 
características, eles têm maior tendência ao res-

secamento e à quebra. Além da menor lubrifi cação ao longo 
do fi o, cabelos encaracolados apresentam grande assimetria 
entre as camadas de cutículas, e o simples ato de penteá-los ou 
secá-los pode ocasionar danos em pontos específi cos da fi bra.

Os cabelos podem ser classifi cados em três tipos, de acordo 
com as etnias: caucasiano (levemente ondulado), oriental (liso) 
e negroide (crespo). As variações na curvatura da fi bra e na 
forma da secção transversal dos cabelos são determinadas ge-
neticamente. A secção transversal do fi o pode tender, de forma 
mais ou menos acentuada, para um círculo. O cabelo negroide 
tem alto grau de irregularidade no diâmetro ao longo da fi bra, 
quando comparado aos demais tipos, e a secção transversal é 
mais oval do que a dos cabelos caucasianos e asiáticos. 

O cabelo do tipo negroide tem menos resistência ao es-
tiramento, demanda o uso de maior força para ser penteado 
e apresenta menor conteúdo de água em relação ao cabelo 
caucasiano. Contudo, no que diz respeito às características 

C químicas – como a concentração de 
aminoácidos –, os cabelos caucasia-
no, negroide e asiático não apresen-
tam diferenças signifi cativas. 

“Os cabelos crespos e cacheados 
têm essa forma devido à distribuição 
da queratina dentro da haste capilar. 
Para criar essa curvatura, a queratina 
fi ca distribuída de uma forma elípti-
ca, isto é, mais de um lado da haste 
e menos do outro. Isso leva a uma 
certa fragilidade da haste”, diz o 
médico tricologista Valcinir Bedin.

O químico Adriano Pinheiro, 
diretor-executivo do grupo Kos-
moscience, explica que o formato 
elíptico acontece em razão de duas 
hipóteses principais: a posição incli-
nada do folículo capilar em relação 
à derme e a morfologia interna do 
córtex, formada pela mistura de duas 
fases, denominadas ortocórtex (região menos resistente do 
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córtex, com queratina amorfa em sua composição) e paracór-
tex (região mais rígida do córtex, formada por uma queratina 
cristalina e de maior resistência). 

“Essa composição explica o formato ondulado desses 
cabelos, pois ocorre a presença de um conjunto de estruturas 
hexagonais de macrofi brilas altamente densifi cadas e crista-
linas, associada à presença de vacâncias e porosidade interna. 
Esses fatores tornam esses fi os mais fracos e menos resistentes. 
A confi guração de cachos difi culta o pentear e não permite que 
as fi bras se mantenham hidratadas, caracterizando-as como 
mais ressecadas, com alto potencial formador de frizz e difícil 
manuseio”, comenta.

Técnicas de alisamento 
e o caminho de volta

Em síntese, os cabelos são constituídos por proteínas for-
madas por longas cadeias de aminoácidos, ligadas entre si por 
diferentes tipos de interações. A principal proteína presente 
no fi o é a queratina, que é rica em enxofre, o que permite 
uma grande quantidade de interações, denominadas pontes 
dissulfeto – responsáveis pela manutenção do formato dos fi os.

Em razão da estrutura mais frágil, cabelos crespos e 
cacheados são bastante suscetíveis aos danos causados por 
procedimentos químicos, como o alisamento. “Para conseguir 
o alisamento perfeito, é necessário que se abra a cutícula, para 
destruir as pontes químicas que fazem essa forma cacheada 
existir, e, depois, refazer essas pontes com o fi o alisado. É claro 
que estes procedimentos podem levar à quebra dos fi os ou, em 
menor escala, a sua fragilização. Pode haver um afi namento 
dos fi os, com a perda de volume de queratina e a fragilização 
da haste, levando a uma maior condição de quebra”, diz Bedin.

Os alisantes, denominados relaxantes químicos pelas 
regulações sanitárias, têm efeito permanente nos cabelos. As 
opções disponíveis no mercado oferecem graus variados de 
efi ciência – e de possíveis danos à fi bra capilar. Pinheiro in- Fo
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forma que os alisantes alcalinos podem conter entre 1,0-10,0% 
de hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio, 
ou uma combinação desses ingredientes, denominados “lye” 
cáusticos – que são irritantes. As composições de carbonato 
de guanidina e hidróxido de cálcio são denominadas rela-
xantes “no-lye” (ou não cáusticas), caracterizadas por menor 
potencial de irritação.

“Este pH elevado da emulsão (9,0 - 14,0) causa o intu-
mescimento da fi bra capilar, permitindo que o agente alcalino 
(OH-) penetre nas fi bras do cabelo, até a endocutícula. No 
contato com o córtex, o produto reage com a queratina, que-
brando e reorganizando as pontes de dissulfeto, que fazem 
a molécula de queratina espiral tornar-se macia, alcançando 
o alisamento”, explica. Esse processo pode tornar o cabelo >

suscetível ao atrito, reduzindo sua resistência e força. 
Nos alisantes alcalinos, não há necessidade de utilização 

de calor, por causa do fenômeno chamado “supercontraction”, 
que fornece tensão sufi ciente para alisar a fi bra em uma base 
permanente. Já em procedimentos como a escova progressiva, 
o processo térmico é essencial para promover o alisamento. 

Nos anos 2000, a escova progressiva conquistou imensa 
popularidade, por atribuir aos cabelos um aspecto suave e na-
tural. A técnica, contudo, foi alvo de controvérsias, em virtude 
das altas concentrações de formaldeído. Os produtos mais 
utilizados, naquele período, continham uma solução de for-
maldeído a 37%. Depois da proibição da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) do uso de qualquer produto que 
contivesse formaldeído em concentrações superiores a 0,2%, 
chegou ao mercado a escova progressiva à base de ácidos.

“O mecanismo de ação para o alisamento por meio da apli-
cação de ácido não acontece pela reação entre o formaldeído 
e o cabelo, mas pelo meio reacional ácido, que provoca alte-
rações químicas signifi cativas na estrutura dos aminoácidos, 
pela reação entre o radical aldeídico com os grupamentos 
amínicos e as pontes dissulfeto. Por outro lado, o radical ácido, 
também reagido com os grupamentos amínicos e as pontes 
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O gene do cabelo encaracolado
De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Médica de Que-
ensland, na Austrália, divulgado em 2010, o gene responsável pela 
textura do fi o é o trichohyalina. Uma variação nesse gene determina 
se os cabelos serão lisos ou enrolados. O trichohyalina já tinha um 
papel conhecido pela ciência no desenvolvimento do folículo capilar, 
mas ainda não havia estudos que o relacionassem à forma dos fi os. 
Os pesquisadores também concluíram que a variação no gene é 
hereditária. A genética da mãe é que determinará como será o ca-
belo da criança: se ela tiver fi os cacheados, a chance de passar essa 
característica para o fi lho é de 90%.
Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores estudaram dados 
coletados de uma amostragem de 5 mil gêmeos, todos descendentes 
de europeus, por um período de aproximadamente 30 anos. Com-
parando mapas dos genomas, eles perceberam variações no gene 
trichohyalina nos irmãos com cabelos cacheados e naqueles com 
cabelos lisos. Os cientistas chegaram à conclusão de que 45% dessa 
população tem cabelo liso, 40%, ondulado e 15%, encaracolado.
Quando o trabalho foi divulgado, blogs e fóruns passaram a cogitar 
a possibilidade de o achado ser o primeiro passo para a invenção de 
tratamentos para mudar a estrutura do cabelo, sem a aplicação de 
produtos diretamente nos fi os. De acordo com Nick Martin, cien-
tista responsável pela pesquisa, a descoberta é apenas sugestiva, e a 
aplicação mais provável está no campo da ciência forense.
“Seremos capazes de refi nar pesquisas de DNA em cenas de crimes, 
dizendo se o criminoso tinha cabelos lisos ou encaracolados. Já 
podemos identifi car a cor dos olhos e da pele do criminoso, e agora 
temos outra informação relevante para um resultado mais assertivo”, 
afi rmou o pesquisador, ao jornal inglês Telegraph.

dissulfeto, após enxágue, e associado ao calor de 180ºC a 230°C, origina 
uma estrutura biopolimerizada de característica hidrofóbica, conferindo 
o efeito de alisamento dos cabelos”, descreve o químico.

Na contramão das opções de alisamento existentes no mercado, está 
a tendência de valorização da forma natural dos cabelos. Um número 
crescente de pessoas que submeteram os fi os às técnicas descritas ante-
riormente, deseja resgatar seus cabelos encaracolados.

Uma vez tomada a decisão de abandonar a realização de alisamentos, 
tem início a fase conhecida como transição capilar. Essa etapa termina 
com o big chop (grande corte), deixando apenas os fi os naturais. Esperar 
que os cabelos cresçam, sem fazer uso de qualquer procedimento quí-
mico ou recorrer ao uso de modelador e chapinha, são formas de passar 
por esse período. A segunda alternativa, entretanto, é desaconselhada 
por especialistas, por fragilizar os fi os. “Se houver necessidade, pode-se 
lançar mão de tratamentos que reponham a queratina perdida, como a 
cauterização química”, aponta Bedin.

O caminho de retorno aos cachos demanda tempo. No entanto, para 
atender ao desejo de pessoas que querem retomar o visual cacheado mais 
rapidamente, salões oferecem procedimentos químicos para reverter fi os 
lisos em cachos, com aspecto natural. Pinheiro ressalta que esse tipo de 
procedimento requer extremo cuidado e só pode ser 
realizado em cabelos modifi cados por meio da esco-
va progressiva e não por outros tipos de alisamento.

“Quando a consumidora submete os cabelos 
à escova progressiva pela primeira vez, ocorrem 
reações pontuais ao longo de toda a fi bra capilar. 
Cabe ressaltar, contudo, que depois de uma única 
aplicação, grande parte da fi bra permanecerá com 
ligações químicas naturais ainda intactas. Nesse sen-
tido, é possível trabalhar na reversão do efeito liso 
em cachos. Para tanto, cabe ao cabeleireiro conhecer 
e possuir o prontuário de cada cliente”, orienta.

A Kosmoscience realizou um estudo para ve-
rifi car se esse tipo de procedimento é seguro para 
o consumidor. “Utilizamos o ingrediente mais co-
mum no mercado para esse tipo de técnica, o ácido 
acetil glicólico”, comenta. Segundo Pinheiro, quan-
do a pessoa fez somente uma escova progressiva, a 
biopolimerização ocorre em apenas alguns pontos 
da fi bra capilar. Nesse caso, é possível realizar o 
procedimento químico para cachear os cabelos com 
menor risco de danos. 

“Em históricos acima de cinco aplicações de 
progressiva, a reversão para cachos se torna grave, 
porque esse cabelo já está bem polimerizado. O 
contato com a substância que formaria esse cacho 
causaria a quebra do cabelo”, ressalta. “Nesses ca-
sos, a consumidora deverá ter paciência e aguardar 
o crescimento dos fi os”, acrescenta. O químico re-
força que a reversão é segura quando os fi os foram 
submetidos anteriormente a uma ou, no máximo, 
três escovas progressivas. 
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Ondulados, 
cacheados e 

crespos
No universo dos fi os encaracola-

dos, há muitas diferenças – não só na 
forma, mas também nos métodos de 
tratamento. De acordo com o sistema 
de classifi cação desenvolvido pelo 
hair stylist norte-americano Andre 
Walker, os cabelos lisos, ondulados, 
cacheados e crespos são classifi ca-
dos nos tipos 1, 2, 3 e 4. 

Dentro de cada grupo, existem as 
subdivisões A, B e C. Na letra A, es-
tão os cabelos com ondas mais soltas 
e indefi nidas. O subgrupo B abrange 
os fi os que apresentam ondulações, 
com um pouco mais de defi nição. A 
letra C representa os cachos menores 
e mais defi nidos. 

Blogs e vídeos no YouTube 
compartilham informações sobre a 
classifi cação dos cachos, o que ajuda 
consumidores a encontrar os produ-
tos mais adequados ao seu tipo de 
curvatura. Embalagens de produtos 
também trazem essas orientações, 
em tabelas e “cachômetros” – do 
2A ao 4C. Conheça a classifi cação:

Tipo

Tipo 2

São cabelos ondulados, 
lisos na raiz e com ondas 
em formato de S – mais 
ou menos acentuadas – no 
comprimento. 

Tipo 3
O visual é de cachos 
defi nidos, com volume e 
ondas desde a raiz.

Tipo 4

É o grupo dos fi os cres-
pos, com cachos bem 
menores. São cabelos 
naturalmente mais secos
que os outros tipos.

2A: ondas pouco definidas e pouco 
volume

2B: ondas largas e soltas, com mais 
volume

2C: ondulações volumosas, em formato 
de S

3A: cachos mais largos e regulares

3B: cachos menores, mais volumosos 
e com tendência ao ressecamento nas 
pontas
3C: fi os mais grossos, com cachos mais 
fechados. São cabelos mais suscetíveis
ao ressecamento
4A: os fi os tendem a ser mais fi nos, com 
cachos pequenos em formato de S e que, 
quando penteados, perdem defi nição e
ganham volume

4B: são ainda mais volumosos, com 
mechas em formato de Z

4C: os cachos são muito pequenos e pra-
ticamente imperceptíveis. Demandam 
hidratação intensa, uma vez que a ole-
osidade natural tem maior difi culdade
para chegar ao comprimento e às pontas

BIONAP (ITÁLIA)
COBIOSA (ESPANHA)
IBR (ISRAEL)
KRAEBER/JUK (ALEMANHA) 
OAT COSMETICS (INGLATERRA) 

Representadas

0800 144 150 industrial@galena.com.br

Para mais informações técnicas e comerciais

SISTERNA (HOLANDA) 
VEVY EUROPE (ITÁLIA)
VYTRUS BIOTECH (ESPANHA)
GOVA INGREDIENTS (BÉLGICA)
AGRIMER (FRANÇA)
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por ERICA FRANQUILINO

Curvas 
poderosas

Ativadores de cachos, soluções para aumentar ou 
diminuir o volume, máscaras de tratamento, finalizadores 
e itens elaborados especialmente para a fase de 
transição fazem parte do arsenal de opções oferecido 
aos consumidores. Confira uma seleção de destaques 
da indústria, em produtos para hidratar, nutrir, definir 
e ressaltar a beleza de todos os tipos de cachos.

ACQUAFLORA
O Umidifi cador de Cachos foi desenvolvido 

para proporcionar defi nição e forma aos cabelos 
mesmo após a exposição ao vento e à umidade, sem 
abrir mão da leveza dos fi os. O produto é formula-
do com um concentrado de fosfolipídeos, rico em 
ômega 3, 6 e 9, que reúne propriedades tecnológicas 
formadoras de fi lme, além de extrato de chia.

ALFAPARF
No portfólio da marca Alta Moda 

é... um dos destaques é o Kit Transição 
Capilar, um tratamento que promete 
reestruturar, nutrir e hidratar os fios 
profundamente, durante o processo de 
transição. O kit é composto por: Sham-

poo 7 Ervas Detox, Ampola Hair Repair 
(com vitamina F e pantenol), Máscara BB Cream (com 
cranberry, caviar e tamarindo) e Creme para Pentear Hydra 
Nutri (com geleia real).

AMÁVIA
A linha Make Curl é vol-

tada ao cuidado 
dos cachos com 
curvatura tipo 3, 
que são bastante 
defi nidos e pare-
cem “molinhas” 

que se formam da raiz até as pontas. A linha traz os itens: 
Shampoo Low Poo, Co Wash Make Curl – No Poo, Souffl é 
de Hidratação e Nutrição Make Curl (formulado com pró-
-keratina e abyssinian oil, um óleo de origem africana rico 
em ômegas 3, 6 e 9) e o Leave-in Make Curl.

AMEND
A marca traz ao mercado a 

linha Cachos, cuja proposta é 
unir o melhor do tratamento e 
do styling, para entregar cabelos 
defi nidos, hidratados e nutridos. A 
formulação é enriquecida com um 
mix de 12 óleos e D-panthenol, 
que hidratam profundamente os 
cachos, além de aminoácidos e biotina, que fortalecem os 
cabelos, evitando a quebra. São sete produtos, entre sham-
poo, condicionador, três opções de leave-in, óleo e máscara.

BELEZA NATURAL
A l inha  bn.Pop 

Toda Diva foi criada 
para ajudar os consu-
midores no “day after” 
(técnica de penteado 
que valoriza o cabelo no 
dia seguinte à lavagem). 
Formulados com óleo 
de coco, os produtos 

permitem que os cachos continuem defi nidos por até dois 
dias após a aplicação. A composição traz agentes emolientes, 
que atenuam danos como a porosidade e o ressecamento 
dos cabelos, além de garantir nutrição e redução do frizz. O 
lançamento é composto por shampoo, condicionador, creme 
de pentear e máscara de tratamento.    

CHARIS PROFESSIONAL
Desenvolvida para revitalizar os cabelos cacheados, a 

linha Curly é formada por shampoo, condicionador 3 em 
1 e máscara hidratante. Os produtos são indicados para o 

vitrine
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cuidado diário dos cabelos, com formulação 
à base de proteína de trigo, algas marinhas 
e pró-vitamina B5. O condicionador age 
de três maneiras: como condicionador com 
enxágue, leave-in sem enxágue e ativador 
de cachos com proteção térmica. A compo-
sição do item também conta com a manteiga 
de murumuru, ativo que restaura a camada 
hidrofílica do cabelo, proporcionando hi-
dratação intensa e brilho.

EMBELLEZE
A marca ampliou 

a linha Novex Santo 
Black Poderoso com o 
lançamento do kit Revi-
tay Novex Santo Black 
Poderoso Shampoo e 
Tratamento Condi-
cionante, na versão de 

400 g. Anteriormente, o produto estava disponível apenas 
em embalagem de 1 kg. Os produtos são formulados com 
óleo de semente de baobá, que oferece fácil absorção e alto 
poder de hidratação.

EVA NYC
Para manter os cachos sempre 

hidratados, a marca indica o Rock-
-A-Wave Curl Cream, um creme de 
tratamento sem enxágue, ideal para 
fios crespos e cacheados. O creme 
proporciona condicionamento profun-
do, ao mesmo tempo em que ajuda a 
controlar o frizz, graças à formulação 
à base de óleo de argan e Proteína Keravis, um composto 
de vegetais hidrolisados e silicone, responsável por nutrir e 
dar resistência aos cabelos.

GARNIER FRUCTIS
O creme Hidra Poo é a novidade da 

linha Cachos Poderosos. A marca destaca 
que o lançamento é o primeiro creme 
de limpeza ativador de cachos capaz 
de entregar defi nição perfeita “em um 
só passo”. Livre de sulfato, parabeno, 
petrolato e sal, o produto limpa sem 
ressecar e sem fazer muita espuma, além 
de hidratar sem pesar os fi os e ativar a 
defi nição ideal para cada tipo de cacho. 

Está disponível em uma versão para cachos abertos (com 
extrato de bambu) e em outra para cachos fechados (com 
óleo de manga).

O Nutrisse Creme Cachos Poderosos 
é a primeira coloração exclusiva para 
cabelos cacheados do mercado, “com o 
poder de criar e recriar os cachos, para 
cores poderosas e brilho extraordinário”, 
ressalta a marca. A linha oferece seis 
tonalidades: Preto Arrasador, Preto 
Segundas Intenções, Morena Jambo, 
Vermelho Lacre, Choco Tentação e 
Loiro Diva. A aplicação é feita em quatro passos, com os 
itens sérum protetor antiquebra, coloração umectante, pós-
-tratamento blindagem nutritiva e leave-in recriador de cachos.

HASKELL
A linha de finalizadores sem enxágue 

ArtFix, composta por pomada modeladora e 
gelatina para cachos, cria novas possibilidades 
para cabelos cacheados, lisos, crespos, curtos ou 
longos. Os produtos são formulados com goma 
de tapioca, ativo que proporciona maleabilidade 
e toque macio, além de auxiliar na modelagem 
dos cabelos. A pomada tem efeito mate, ideal 

para obter o efeito “beach hair”. A gelatina forma cachos 
mais defi nidos e fi xa os penteados, sem ressecar os fi os.

KERENSA PROFESSIONAL
Formulada com óleo de coco, semi di lino 

e proteína do trigo, a linha Home Care Hydra 
Cachos foi elaborada para cabelos cacheados 
que necessitam de hidratação intensa e dimi-
nuição do ressecamento nas pontas. A linha 
é composta por shampoo, condicionador e 
máscara de tratamento, pro-
dutos que hidratam e nutrem 
os fi os, sem deixá-los com 
aspecto pesado.

LIVE.LIFE PROFESSIONAL
A linha Curl For You oferece 

os itens: Shampoo Low Poo, Co-
-Wash, Máscara Hidratante e 
Leave-in Ativador de Cachos. A 
linha permite que a pessoa intercale 

as técnicas low poo e 
co-wash, para um re-
sultado ainda melhor. 
Livre de substâncias 

como parabenos, sulfatos, petrolatos, silicones e sal, os 
produtos proporcionam uma limpeza suave e nutritiva, fa-
vorecendo a formação de ondas e cachos, sem danifi car os 
fi os. A formulação traz colágeno, D-Pantenol, manteiga de 
karitê e óleo de coco. >
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vitrine

MACPAUL PROFESSIONAL
A marca apresenta o Super Cacho – Bruma 

Definidora de Cachos, produto que dá forma 
aos fi os, mantendo-os disciplinados, modelados e 
com aspecto leve e solto. A formulação combina 
proteínas derivadas da gelatina, óleo de linhaça e 
pró-vitamina B5.

MUTARI
A Máscara Cachos do Brasil 

Everyday hidrata e promove a rege-
neração dos fi os, além de proporcionar 
brilho e leveza aos cabelos. Formulado 
com açaí, castanha-do-pará, pequi, 
coco e erva-mate, o produto oferece tratamento intenso, com 
protetores sensoriais antiestáticos que protegem os cabelos 
contra a ação de agentes químicos e térmicos.

A Manteiga de Pequi Modeladora 
de Cachos, da linha Black Mult Ca-
chos, é um dos lançamentos recentes da 
marca para cabelos crespos, cacheados, 
anelados, ressecados, em transiç ã o ou 

difí ceis de controlar. A formulação associa óleos de pequi, de 
algodã o e de coco, além de polí meros antifrizz, que encapsu-
lam os fi os, formando uma pelí cula protetora e promovendo 
umectaç ã o e defi niç ã o prolongada dos cachos. O produto tem 
fi ltro solar e oferece proteç ã o té rmica.

SALON LINE
A marca agregou novos itens à linha Transição 

Capilar. Com queratina vegetal, colágeno e óleo 
de abacate, o Óleo de Umectação 
{Reconstrução do babado!}, tem 
propriedades reconstrutoras, que 
fortalecem e auxiliam o processo de 
revitalização dos cabelos. Indicado 
para umectação noturna, o produ-
to tem viscosidade fl uida, sendo 
absorvido facilmente pelo fi o. Ele 
também pode ser adicionado às máscaras de tratamento. A 
Gelatina {Muito mais Defi nição!} é um fi nalizador com 
aspecto de gel que auxilia no processo de memorização 

do cacho. Indicada para todos os 
tipos de curvaturas, a linha é livre 
de sulfato, petrolato, parafina, 
silicone e óleo mineral.

UNILEVER
A Seda apresenta os novos 

produtos da linha Seda Boom, ela-
borada especialmente para cabelos 
ondulados, cacheados e crespos. 

São três novi-
dades: Cachos 
Mara Defini-
dos ,  Crespos 
Ostentação e 
Cachos Livres 
Leves e Soltos. Atendendo aos pedidos e sugestões de consu-
midoras, as versões Defi nição, Volumão e Transição agora 
estão disponíveis também no formato 295 ml, mais fácil de 
carregar na bolsa. A Seda Boom, linha criada em parceria 
com blogueiras, traz dicas de uso nas embalagens, com des-
taque para técnicas low poo e de fi nalização, como a fi tagem. 

Os rótulos também exibem o “cachômetro”, uma 
tabela que ajuda a identifi car os diferentes tipos 
de fi os, entre cacheados e crespos.

VERTIX
O Hair Mousse Defi nidor de Cachos mantém 

as formas curvas do cabelo por horas, controla o 
volume e confere um aspecto natural aos 
fi os. O produto, que tem ação antifrizz 
e oferece alto poder de hidratação, é 
formulado com óleo de coco e fi ltro UV.

WORD COMEXX
Curly, lançamento da linha Mediterrani, é 

um ativador de cachos com ação modeladora, para 
defi nir e reativar cachos e ondas, além de agir na 
fi bra capilar, mantendo a hidratação, o brilho e 
a maciez. A formulação combina um complexo 
proteico de trigo, soja e aveia com óleo de avelã. Fo
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1. Boas Práticas de Fabricação: uma Nova Abordagem - Carlos Alberto Trevisan (Carlos & Trevisan Consultoria, São Paulo SP); 2. Produtos 
Cosméticos Multifuncionais, Naturais e Sustentáveis: uma Tendência Mundial - Gabriel Diogo (Galena Química e Farmacêutica Ltda., Campinas 
SP); 3. Tecnologias do Futuro para Hair Care - Allessandra Silva (Cosmotec Intemacional Especialidades Cosméticas Ltda., São Paulo SP); 4. Solução 
Inovadora de Silicone para Proteger e Restaurar a Saúde do Cabelo - Paulo Rogério Souza (Momentive Performance Materiais Indústria de Silicones 
Ltda., São Paulo SP); 5. Tecnologias Sustentáveis para Formulações Capilares - Andrea Adams Schvan (MCassab Comércio e Indústria Ltda., São 
Paulo SP; 6. Fisiologia do Envelhecimento Capilar Induzida por Fatores ExtrínsecosNovos Insights - Michelle Sabrina da Silva (Kosmoscience 
Ciência & Tecnologia Cosmética Ltda., Valinhos SP); 7. ReparAge® - Reparação Capilar Biomimética - Catherine Fabbron (AQIA Química Industrial 
Ltda., São Paulo SP); 8. Produtos com FPS - Estrutura de Formulação e Escolha Correta de Ingredientes - Juliana Flor (Chemspecs Comércio e 
Representações Ltda., São Paulo SP); 9. Polímeros Merquat: Soluções para Proteção Térmica e da Coloração dos Cabelos - Luciana Concepción 
Ferra (Lubrizol do Brasi/ Aditivos Ltda., São Paulo SP); 10. Repercussões Biológicas da Microbiota Cutânea no Tratamento Dermocosmético - 
Michelle Sabrina da Silva (Kosmoscience Ciência & Tecnologia Cosmética Ltda., Valinhos SP)

Data: 14 de setembro de 2017  - Local: Hotel Gold Tulip late Plaza, Fortaleza CE

Os produtos arrecadados como reciprocidade à inscrição ao evento foram doados  ao ao projeto Estação - Estética Sem Fronteiras.

Patrocinadores:

INFORME PUBLICITÁRIO

Boas Práticas de Fabricação: 
uma Nova Abordagem
Palestra Magistral por Carlos Alberto Trevisan em Fortaleza

1
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5
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O Índice de Anunciantes é publicado como um serviço aos nossos leitores. Não nos responsabilizamos por quaisquer erros ou omissões.

Garanta o seu exemplar, antes de todos

RECEBA EM SUA CASA O MELHOR 
CONTEÚDO ESPECIALIZADO EM COSMETOLOGIA 

Revista de negócios 
da indústria da 
beleza com foco 
em um único tema 
a cada edição

(3 edições)

R$ 75,00*
(nacional)

ASSINATURA 

ANUAL 

www.cosmeticsonline.com.br

Faça seu pedido pelo www.cosmeticsonline.com.br/shop/ 
ou se preferir ligue (11) 3884-8756

Escolha a forma de pagamento que mais combina com suas necessidades:
transferência bancária ou pagseguro (cartões de crédito ou boleto bancário)

COM DESCONTO

Assine as duas:

DE R$ 225,00 
POR R$ 183,00

Cosmetics & Toiletries 
Brasil e Edição Temática

oferta 
especial

Referência na 
área de tecnologia 
cosmética, é a única 
revista do gênero em 
língua portuguesa

(6 edições)

R$ 150,00*
(nacional)ASSINATURA 

ANUAL 

Assine agora!
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Outros eventos no
www.cosmeticsonline.com.br

Calendário

24 Dezembro
São Paulo SP

24-26 Janeiro
Tokyo, Japan

14-17 Abril
São Paulo SP

2017
Novembro

14-16  Cosmoprof Asia
Hong Kong
www.cosmoprof-asia.com

 24  Jantar ABC
São Paulo SP, Brasil
www.abc-cosmetologia.org.br

2018
Janeiro

 9-10 Cosmetagora
Paris, França
www.cosmetagora.com

 15-18 World Future Energy Summit
Abu Dhabi, Emirados Árabes
www.worldfutureenergy
summit.com

 24-26 Cosme Tokyo 2018
Tokyo, Japan
www.cosmetokyo.jp

 31-1 HPCi Congresso India 
Mumbay, Índia
www.hpci-congress.com

Fevereiro
 14-17 Biofach

Nuremberg, Alemanha
www.biofach.de

 16-20 76th Annual Meeting American 
Academy of Dermatology
San Diego, CA, EUA
www.aad.org

 22 Seminário de Atualização em 
Cosmetologia
Novo Hamburgo RS, Brasil
www.cosmeticsonline.com.br

 25-28 Personal Care Products 
Council Annual Meeting
The Breakers, Palm Beach, 
FL, EUA
www.personalcarecouncil.org

Março
 8 Seminário de Atualização em 

Cosmetologia
Ribeirão Preto SP, Brasil
www.cosmeticsonline.com.br

 13-1 HPCi Congresso Turkey 
Istanbul, Turkey
www.hpci-congress.com

 15-18 Cosmo Pack 
Bologna, Itália
www.cosmoprof.com

 15-18 Cosmoprof Worldwide Bologna 
Bologna, Itália
www.cosmoprof.com

 19-21 Personal Care and Homecare 
Ingredients (PCHi)
Shangai, China
www.pchi-china.com/en/

 22 Seminário de Atualização em 
Cosmetologia
Vitória ES, Brasil
www.cosmeticsonline.com.br

Abril
 5 Seminário de Atualização em 

Cosmetologia
Recife PE, Brasil
www.cosmeticsonline.com.br

 7-9 Expocosmética 
Porto, Portugal
www.expocosmetica.exponor.pt

 12-14 Beauty Eurasia
Istanbul, Turquia
www.beautyeurasia.com

 14-17 Hair Brasil
São Paulo SP, Brasil
www.hairbrasil.com.br

 17-19 In-Cosmetics Global
Amsterdam, Netherland
www.in-cosmetics.com

 22-23 Natural & Organic Products 
Europe 
Londres, Inglaterra
www.naturalproducts.co.uk 

 25-26 MakeUp in Seoul
Seul, Coreia do Sul
www.makeup-in-seoul.com

Maio
 10 Seminário de Atualização em 

Cosmetologia
Fortaleza CE, Brasil
www.cosmeticsonline.com.br

Programação 2018
22 Fevereiro

Novo Hamburgo RS
22 Março
Vitória ES

5 Abril
Recife PE
10 Maio

Fortaleza CE
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DESCUBRA UM FUTURO 

DESLUMBRANTE

Riqueza é ter bem-estar
  Valorizar o momento
   Economia de tempo

+ Especial

+
Celebre os 30 anos de sucesso da 
Cosmotec e as possibilidades que 
oferecemos para criar o futuro hoje, com 
sensações e texturas que transformam  
a experiência de uso de cosméticos.

Inspire-se também com:

Magia
Consciência

@cosmotec_brasil          Cosmotec International

www.cosmotec.com.br  |  (11) 2027-1100

Uma empresa




