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Cor e cuidado
Secagem rápida, longa duração e facilidade de aplica-

ção são atributos essenciais em produtos para o cuidado 
das unhas. A categoria apresenta novidades que unem 
tecnologia e criatividade, em linhas compostas por itens 
que entregam nutrição, hidratação e embelezamento das 
unhas.

Segundo a Euromonitor International, as vendas do 
varejo ao consumidor final na categoria produtos para as 
unhas no Brasil passaram de R$ 2.161 bilhões em 2015 
para R$ 2.223 bilhões em 2020. 

No primeiro quadrimestre de 2021, o grupo “maquia-
gem para as unhas” foi um dos destaques do setor, de 
acordo com o Painel de Dados de Mercado da Abihpec. O 
segmento teve crescimento de 8,7% em vendas ex-factory, 
em relação ao mesmo período do ano anterior.

Marcas de esmaltes adotam a mesma estratégia empre-
endida no mundo da moda, com coleções sazonais e cores 
que seguem as tendências do momento, renovando-se a 
cada estação. Nos últimos anos, cresceram as cocriações 
com artistas e influenciadores, bem como iniciativas de 
aproximação e valorização dos profissionais da área.

Esta Edição Temática: Produtos para Unhas traz 
dados de mercado; lançamentos; tendências; os prin-
cipais aspectos envolvidos na formulação de esmaltes; 
fisiologia das unhas; e destaques em matérias-primas 
para a categoria.
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por ERICA FRANQUILINO

produtos para unhas 
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A indústria aposta em praticidade, tratamento e cores que emanam boas sensações

VIBES
GOOD
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uidar das unhas e embelezá-las é um há-
bito ancestral. No Egito Antigo, as cores 
aplicadas sobre elas (um preparado à base 
de henna) eram usadas como forma de 
distinção entre classes sociais: só as rainhas 

podiam pintá-las de vermelho. Democráticos “acessó-
rios” de moda, os esmaltes garantem unhas exuberantes, 
discretas, clássicas e ousadas, ao passo que itens como 
bases fortalecedoras e óleos para nutrição contribuem 
para que elas permaneçam saudáveis.

A Euromonitor International inclui na categoria nail 
products os itens: vernizes/esmaltes para unhas, remo-
vedores, tratamentos, amolecedores de cutículas e forta-
lecedores de unhas. As vendas do varejo ao consumidor 
final na categoria passaram de R$ 2.161 bilhões em 2015 
para R$ 2.223 bilhões em 2020. A empresa projeta um 
mercado de aproximadamente R$ 2.178,5 bilhões em 
2025 – um recuo de 2% em relação a 2020.

No primeiro quadrimestre de 2021, o grupo “maquia-
gem para as unhas” foi um dos destaques do setor. De 
acordo com o Painel de Dados de Mercado da Abihpec, 
o segmento teve crescimento de 8,7% em vendas ex-
-factory, em relação ao mesmo período do ano anterior. 
As vendas do setor como um todo avançaram 5,7% nos 
primeiros quatro meses do ano. Segundo o Painel, as cole-
ções em edição limitada, com campanhas promovidas nas 
redes sociais, impulsionaram o desempenho da categoria.

Marcas de esmaltes adotam a mesma estratégia em-
preendida no mundo da moda, com coleções sazonais, 
compostas por cores que seguem as tendências do mo-
mento e se renovam a cada estação. Nos últimos anos, 
cresceram as cocriações com artistas e influenciadores, 
bem como iniciativas de aproximação e valorização dos 
profissionais da área. 

A coleção Manicures de Sucesso, da Colorama, foi 
cocriada em parceria com um time de 13 manicures. 
Segundo a marca, elas participaram de todo o processo 
de desenvolvimento das oito cores da linha, além da 
criação dos nomes dos vidrinhos, que fazem referência 
às expressões usadas pelas clientes, como "Tô indecisa", 
"Hoje tô básica" e "Escolhe você". 

Por meio de encontros virtuais e grupos nas redes 
sociais, as profissionais selecionadas pela Colorama 
discutiram cores e tendências para construir a paleta de 
tons final da coleção, que contempla tonalidades de nude, 
vermelho, cinza, azul, verde, amarelo, laranja e rosa. 

Conveniência e personalização são algumas das ten-
dências que avançaram e se fortaleceram na pandemia. 

Em 2020, a norte-americana ManiMe apresentou ao 
mercado adesivos 3D em gel que podem ser aplicados 
sobre as unhas em cinco minutos, de forma personalizada. 
A solução apresentada pela ManiMe integra a lista das 
melhores invenções de 2020 da revista Time.

“Basta escanear suas mãos (cinco imagens feitas 
com o smartphone), selecionar seu design e receber sua 
#hightechmani no conforto da sua casa”, informa o site 
da empresa. O cliente recebe um kit composto por um 
lencinho para higienização, uma cartela com adesivos 
em gel e uma lixa para retirar excessos após a aplicação 
e modelar as unhas.  

Nostálgicos e tecnológicos
Vivemos na era da praticidade, mas também 

do acolhimento e da serenidade. Lançamentos 
em vários segmentos de mercado resgatam 
ícones de épocas específicas, num movimento 
que mescla saudosismo e criatividade. Nas redes 
sociais, as unhas no estilo bubble heart misturam 
cores e efeitos característicos dos anos 1970 e 2000. 

A nail art bubble heart apresenta corações envoltos 
por diversas bolhas, que seguem o formato de coração. 
Há versões que acrescentam linhas abstratas, francesi-
nhas e redemoinhos e as que exibem desenhos mais sutis, 
sem ocupar todo o espaço da unha.

Com foco nas sensações despertadas pelas cores, a 
Impala lançou dez tonalidades com clima nostálgico e 
reconfortante. Para o desenvolvimento dessas novas co-
res, a marca revisitou a moda tradicional, aliando nuances 
clássicas aos conceitos que estão em alta.

A linha “A Cor da Sua Moda” traz os itens: Equilí-
brio (off-white), Acalanto (lavanda acinzentado), Meu 
Bem (oliva pastel), Prosa 
(mostarda queimado), Abraço 
(caramelo), Coisa Linda (coral 
terroso), Serena (nude rosado), 
Compaixão (vermelho cereja 
queimado), Sutileza (nude 
marrom) e Imensidão (verde 
escuro).

A Risqué, marca do Grupo 
Coty no Brasil, tem mais de 
100 cores em seu portfólio regular e itens para tratamento 
– todos hipoalergênicos. A gerente de marketing, Beatriz 
Rolsfen, destaca a linha Risqué Diamond Gel, lançada 
em 2020, com 20 cores. >
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“Ela foi desenvolvida com o objetivo de entregar 
esmaltes que combinam alta tecnologia e qualidade, 
garantindo mais brilho e durabilidade nas unhas. Nosso 
mais recente lançamento nessa frente aconteceu no iní-
cio de dezembro: a primeira coleção da linha, a Risqué 
Diamond Gel Mix & Drinks”, menciona. São quatro 
novas tonalidades: Cosmo & The City (rosa claro), Meu 
Moscow Mule (roxo metalizado), Mix & Drinks Gin & 
Sunset (verde) e Bloody Mary Vibes (vermelho).

produtos para unhas 

Em maio do ano passado, a Avon apre-
sentou a coleção Crème de La Crème, da li-
nha Color Trend, em edição limitada. Dentre 
os itens estava o Esmalte Efeito Semi Matte, 
com seis cores em tons pastel apetitosos 
“como uma vitrine de confeitaria” e com 
alta cobertura: Frutas Vermelhas, Sorvete de 
Morango, Doce de Laranja, Surpresa de Uva, 
Algodão Doce e Creme de Abacate.

O portfólio regular da Avon tem des-
taques como o Esmalte Avon Pro Color, 

que seca em 60 segundos e oferece cobertura total com 
uma camada, e o Esmalte Avon Crushed Crystals, com 

No que diz respeito à rotina de cuidado das unhas, 
Beatriz ressalta a mudança de hábitos imposta pela 
pandemia, com intensificação da lavagem das mãos e 
do uso de álcool em gel. “Esse comportamento exige 
mais atenção às unhas, especialmente quando falamos 
de hidratação. A linha Risqué Technology contribui com 
esse processo, por incluir um sérum reparador”, diz. Os 
produtos são voltados à limpeza, hidratação, nutrição, 
preparação e finalização das unhas.

“Estamos sempre atentos ao comportamento da socie-
dade, da cultura e da moda, para entregar produtos que 
realmente agreguem valor aos consumidores. Observa-
mos que a nail art vem ganhando um forte espaço. Esse 
é um estilo que pede diferentes técnicas e cores para ser 
bem executado. Além disso, as pessoas têm investido em 
diferentes formatos de unhas”, cita. 

A onda do “faça você mesmo”, que se intensificou 
na pandemia, pede produtos de fácil aplicabilidade e 
bom custo-benefício. “A Risqué entrega produtos em 
linha com essas tendências, tanto em variedade de cores 
quanto em durabilidade e brilho”, afirma. A coleção 
Risqué Deusas Inspiradoras é mais um lançamento 
recente da marca. 

“Ela tem como principal mensagem uma temática 
que está em evidência na sociedade: mostrar que as 
divindades mitológicas são reais e que as mulheres são 
inspiradoras, sempre apoiando umas às outras”, completa. Fo
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acabamento texturizado, mate e opalescente, com brilho 
semelhante ao da pedra opala.

Em dezembro, a L’Occitane en Provence lançou duas 
novas fragrâncias: Neróli & Orquídea Eau Intense e 
Rose Jasmin, com dois itens Eau de Toilette de edições 
limitadas e uma linha completa de produtos corporais. 
Entre as novidades está o Óleo Nutrição Unhas e Cutí-
culas Rose Jasmin. 

A Cera Nutritiva Unhas e Cutículas Pink, da Gra-
nado, hidrata e fortalece unhas quebradiças e cutículas 
ressecadas, proporcionando brilho e aspecto saudável. 
A composição é enriquecida com ceras e óleos vegetais, 
extrato glicólico de aveia e vitamina E. 

Com pegada vintage e “fun”, a 
link Pink também oferece o SOS 
Cutículas Perfeitas, para a 
manutenção diária de unhas 
e cutículas. Formulado 
com óleo de girassol e 
vitamina E, o produto tem 
alto poder nutritivo, pro-
movendo a renovação e a hidratação imediata das 
cutículas e auxiliando no crescimento das unhas. Ele 
também pode ser aplicado em unhas esmaltadas, sem 
alterar o brilho e a coloração.

A linha Natura Una reformulou os 
esmaltes 3D Gel, que agora proporcionam 
maior durabilidade e brilho. As novidades 
são a Base Primer 3D Gel, o Esmalte 3D 
Gel e o Top Coat 3D Gel. “Juntos, eles 
garantem sete dias de unhas perfeitas 
(reaplicando o top coat a cada três dias), 
mesmo com o uso de álcool em gel”, assegura a Natura.Fo
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A Base Primer 3D Gel prepara as unhas para receber 
o esmalte, contribuindo para a duração e o acabamento 
profissional. Disponível em 14 cores sólidas, o Esmalte 
3D Gel tem composição enriquecida com extrato de 
algas, para a nutrição das unhas. O Top Coat 3D Gel é 
formulado com ingredientes fotoativáveis que, em con-
tato com a luz, adicionam resistência ao esmalte, além 
de brilho duradouro por até 10 dias. 

“As três camadas se comunicam de maneira inteli-
gente, maximizando a performance”, informa a marca. 
Outro benefício é o volume instantâneo, “com sensação 
de unhas saudáveis e fortalecidas graças ao efeito plum-
ping 3D”. 

Formulações de esmaltes
A combinação dos ingredientes utili-

zados na fabricação de esmaltes de unhas 
forma um verniz (laca) incolor. Esse 
verniz tem as propriedades e caracterís-
ticas necessárias para esmaltar e tratar as 
unhas. A essa mistura são adicionados os 
pigmentos.

Os principais ingredientes utilizados 
nas formulações são: diluentes e solventes, 
formadores de filme, plastificantes, agentes 
de suspensão, aditivos funcionais (como 
lecitina, benzoato de denatônio, d-pante- >
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nol, carbonato de cálcio e óleo de cravo) e ingredientes 
para coloração (pigmentos inorgânicos e orgânicos). 

Esmaltes transparentes ou translúcidos são formu-
lados sem a adição de pigmentos. São esmaltes que 
produzem uma fina camada brilhante ou de semibrilho, 
conferindo aparência natural às unhas. Eles também são 
utilizados como acabamento, quando aplicados sobre 
unhas já esmaltadas. 

Os cremosos são esmaltes de cor “sólida”, que pro-
duzem uma camada mais espessa sobre a unha. São for-
mulados com agentes de suspensão, cuja ação tixotrópica 
evita a deposição dos pigmentos no fundo dos frascos. 

As formulações de esmaltes cintilantes, metálicos 
e perolados têm características semelhantes. Os efeitos 
intensos de cor e brilho são obtidos graças à adição 
de pigmentos à base de mica (cintilantes e perolados), 
oxicloreto de bismuto (perolados sedosos) e pigmentos 
metalizados (metálicos). Esses esmaltes também são 
formulados com agentes de suspensão doadores de tixo-
tropia, para evitar a deposição dos pigmentos.

Esmaltes formulados com partículas de glitter produ-
zem efeitos luminosos, com cores reluzentes. Eles são 
formulados com bases de suspensão translúcidas, para 
evitar a sedimentação dos glitters no fundo do frasco. 
Os glitters ainda podem compor um conjunto de cores 
entre si ou em combinação com pigmentos cintilantes e 
metálicos.

produtos para unhas 

Na formulação de esmaltes para tratamento, são adi-
cionados aditivos específicos, que ajudam a recuperar, 
endurecer e fortalecer as unhas. Os aditivos mais usados 
são: d-pantenol (vitamina B-5, para hidratar e fortalecer); 
carbonato de cálcio (para endurecer); queratina (para re-
cuperar áreas danificadas); óleo de cravo (para combater 
micoses); e benzoato de denatônio (que produz gosto 
amargo, o que desestimula o vício de roer as unhas).

Para conferir atributos como secagem rápida, resis-
tência à abrasão e brilho, os esmaltes são formulados 
com os mesmos ingredientes das formulações básicas, 
porém com variações no balanceamento ou nos teores 
dos ingredientes, em função das características desejadas. 
Nos esmaltes de secagem rápida, o formulador altera a 
relação de solventes e diluentes para aumentar a taxa de 
evaporação, o que diminuirá o tempo de secagem, mas 
poderá diminuir o brilho e a duração do produto sobre 
as unhas. 

A resistência à abrasão pode ser elevada ao se modifi-
car a relação entre nitrocelulose, resinas e solventes, com 
o objetivo de alterar a dureza da película – observando-
-se, porém, os cuidados com a adesão e a plasticidade 
do esmalte. O brilho está diretamente relacionado à 
qualidade das matérias-primas utilizadas. Solventes e 
diluentes com excesso de água, resinas de má qualidade 
ou a homogeneização inadequada dos pigmentos e agen-
tes de suspensão são alguns dos fatores que interferem 

no brilho das lacas.
No caso dos esmaltes que oferecem boa 

cobertura com uma única camada, a formula-
ção tem alta concentração de pigmentos. Essa 
característica torna o filme do esmalte muito 
espesso, dificultando sua aplicação na unha, 
bem como a utilização do produto até o final 
da embalagem.

Há ainda os esmaltes com efeito craquelado 
ou fissurado, os holográficos e os aromatizados. 
As opções com efeito craquelado são espe-
cialmente formuladas para “fissurar” quando 
aplicadas sobre um esmalte regular. Esse tipo 
de esmalte é fosco, sendo necessário aplicar 
uma terceira camada de esmalte incolor, para 
conferir brilho ao acabamento.

Os efeitos holográficos são produzidos por 
glitters holográficos e pigmentos de alumínio 
metalizados, produzidos por meio da nanotec-
nologia. Esses pigmentos emitem, transmitem 
e refletem, no mesmo instante, várias cores por Fo
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meio de uma mesma partícula. As variantes aromatizadas 
têm formulações básicas de esmalte, às quais são adicio-
nados aromatizantes, usualmente de frutas. Essa adição 
não altera as características desejadas para o produto, 
como secagem, brilho e aderência.

Em síntese, esmaltes para unhas podem ser divididos 
nos tipos: com base solvente (os mais comuns no Brasil, 
mencionados anteriormente), UV (gel), híbridos (solven-
te + UV), à base de água, em spray e adesivos.

Os esmaltes híbridos, com efeito gel, são formula-
dos com solventes, resinas, plastificantes, pigmentos e 
aditivos (oligômeros). Eles apresentam características 
semelhantes aos esmaltes com base solvente, mas ofe-
recem maior brilho e durabilidade. 

Formulados com monômeros, oligômeros, fotoinicia-
dores, pigmentos e aditivos, os esmaltes em gel propor-
cionam secagem em apenas alguns segundos (em contato 
com a luz UV ou LED) e durabilidade superior – de 10 
a 15 dias. A durabilidade média de esmaltes com base 
solvente é de quatro a cinco dias. 

A formação de filme em esmaltes híbridos, que 
confere cor e brilho às unhas, acontece quando os fo-
toiniciadores iniciam a reação de polimerização nos 
monômeros e oligômeros depois de absorver a luz UV/
LED. O procedimento da manicure é feito em partes e 
utiliza três camadas de esmalte. Cada camada é fixada 
na unha usando a luz UV.

Os esmaltes à base de água são formulados com água, 
resinas, plastificantes, pigmentos e aditivos e secam 
pelo processo de coalescência. A duração máxima é de 
quatro dias.

As variantes em spray são formuladas com solventes 
e pigmentos metálicos. Não há formação de filme. É 
preciso aplicar uma camada de esmalte incolor antes da 
utilização do spray, para a fixação da cor nas unhas. A 
secagem total leva algumas horas, e o resultado final con-
fere pouco brilho às unhas, sendo necessária a aplicação 
de uma camada de esmalte extra brilho. 

Matérias-primas
“Ao comprar um esmalte, o consumidor avalia pri-

mordialmente a cor e o brilho. Depois é que são levados 
em consideração outros clai-
ms almejados, como rápida 
secagem, larga duração e 
facilidade de aplicação”, diz 
Fernanda Soro, gerente sê-
nior de Marketing Latam da 
Sensient. 

“A empresa se destaca 
internacionalmente por sua 
expertise em cores de alta pu-
reza e qualidade. No caso de esmaltes, apresentamos um 
vasto portfólio, com soluções em cores que se adequam 
a diferentes tipos de base e formulação”, acrescenta.

Para formulações com pigmento em pó, a recomenda-
ção é a linha Ariabel, composta por diversas tonalidades 
de lacas e pigmentos orgânicos. Com excelente custo-
-benefício, ela oferece elevada saturação cromática, con-
sistência de lote a lote e conformidade regulatória global.

“Quando a prioridade é conveniência e praticidade 
na produção de esmaltes, a dica é utilizar pigmentos já 
dispersos. A Sensient é especialista nesse quesito, com 
tecnologia de ponta. Também oferecemos a possibilidade 
de criar cores personalizadas”, destaca. 

As principais linhas são:
Covanail S – cores prontas para uso. Dispersão lí-

quida, em solvente, da linha “best seller” de pigmentos 
de altíssima pureza Unipure LC, que apresenta excelente 
estabilidade, rápida secagem e tons brilhantes e vívidos.

Covachip ET – linha de dispersões sólidas para os 
que preferem soluções não inflamáveis, à base de etil-
celulose e que oferece maior facilidade e segurança no 
armazenamento. Esse tipo 
de dispersão demanda um 
pré-preparo simples e rápido 
antes de ser aplicada na base. 
É ideal para formulações de 
alta performance.

No dia 6 de dezembro, 
a Sensient revelou sua cor 
eleita para o ano de 2022: a 
Radiant Pink. “É uma tonali-
dade rosa-alaranjada que emana o calor e o conforto de 
um abraço e do contato humano, após quase dois anos 
de isolamento social”, comenta. A empresa desenvolveu 
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produtos para unhas 

Fonte: Fisiologia e Importância das Unhas (Série Fundamentos da Cosmetologia). Artigo de Lidiane Araújo e Patrícia Maia Campos, publicado na revista 
Cosmetics & Toiletries Brasil em julho de 2013.

FISIOLOGIA DAS UNHAS

As unhas protegem as terminações nervosas presentes 
nas pontas dos dedos. Elas estão localizadas sobre a su-
perfície dorsal das falanges distais dos dedos das mãos 
e dos pés e são constituídas por camadas de células 
queratinizadas. São estruturas córneas resistentes e, ao 
mesmo tempo, flexíveis, translúcidas, com brilho e cur-
vatura característicos, que possibilitam sensações táteis 
e movimentos digitais finos.
As estruturas epiteliais queratinizadas que constituem 
as unhas são: as pregas ungueais, o leito ungueal, o hi-
poníquio e a matriz. A prega ungueal superior, também 
conhecida como eponíquio ou cutícula, é uma extensão 
da epiderme e produz uma fina camada de estrato cór-
neo, com função de barreira selante e protetora contra 
organismos infecciosos e agentes irritantes na matriz 
germinativa.
A matriz é o principal componente das unhas porque 
é responsável pela produção da lâmina ungueal. Essa 
lâmina é composta por queratina rígida e é o produto 
final da diferenciação da matriz. Em sua maior parte, é 
ricamente vascularizada. A matriz é parcialmente visível 
na região clara. Em formato de meia-lua, ela é denomi-
nada lúnula. A lúnula pode ou não estar presente, tem 
tamanhos variados e é mais frequentemente observada 
nos polegares e em pessoas com pele clara. 

O hiponíquio é uma região estreita localizada entre o leito 
ungueal e a prega ungueal distal, abaixo da borda livre da 
lâmina ungueal. Ele tem função similar à do eponíquio, 
uma vez que sela a superfície abaixo da parte livre da 
unha, protegendo-a. 
A produção da lâmina ungueal é contínua desde o 
desenvolvimento embrionário até a morte. A taxa de 
crescimento por mês é de aproximadamente 3 mm para 
as unhas das mãos e de 1 mm para as unhas dos pés. As 
unhas das mãos se renovam totalmente num período de 
quatro a seis meses; e as dos pés, num intervalo de oito 
a doze meses. 
O crescimento das unhas é influenciado por diversos 
fatores, como sexo, idade, doenças sistêmicas ou locais, 
uso de medicamentos e cosméticos e condições ocupa-
cionais e sazonais. Há, portanto, variações significativas 
na taxa de crescimento observada entre indivíduos e em 
diferentes etapas da vida.

uma paleta de tonalidades que harmonizam com essa 
cor, “bem como formulações de esmaltes com nossas 
dispersões, tanto para uso em cores únicas, como para 
opções diferenciadas de nail art”.

Fernanda menciona o aumento da procura por 
esmaltes à base de água, “que são apropriados para 
os alérgicos ou para aqueles que buscam formulações 
mais suaves e isentas de componentes químicos”. 
No Brasil, esse tipo de formulação ganha espaço no 
mercado infantil: “as mães desejam segurança e faci-
lidade na remoção, com soluções peel off ou as que 
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são removidas apenas com água e sabonete”. 
A Covarine WS, linha de dispersões de pigmentos 

orgânicos em meios de água-glicerina, atende a esse 
público. Ela é multifuncional e amplamente utilizada em 
formulações de produtos de beleza e cuidado pessoal.

“A Sensient também oferece consultoria de marke-
ting, para auxiliar no conhecimento e entendimento das 
tendências de cores e de novos conceitos de produtos, 
além do suporte técnico e de formulação. Trata-se de um 
serviço completo: da criação do briefing até a fórmula 
final”, conclui.


