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A indústria de Ingredientes 

para aromas e perfumaria



A indústria de aromas e perfumaria faz uso de mais de 

2.800 matérias primas, originárias de mais de 45 países

substâncias aromatizantes

naturais

substâncias idênticas ao

natural

substâncias aromatizantes

artificiais

Atualmente mais de 

500 matérias-primas 

naturais estão 

disponíveis para a 

criação de fragrâncias 

e aromas obtidas de 

mais de 250 espécies 

de plantas diferentes



http://www.euromonitor.com/ingredients-solutions

Taxa de crescimento anual composta (CAGR) mercado de 
ingredientes para aromas e fragrâncias



Principais Players Globais
Vendas estimadas em milhões o ano 

de 2016 a partir de 15 de maio de 

2017 (estimadas em US$)
Rank Empresa

2016 2016 Est. 2016

Moeda Local =US $ Market Share 

1 Givaudan $4663.0 $4734.1 18.7%

2 Firmenich 3360 CHF (est) $3411.3 13.5%

3 IFF $3116.4 $3116.4 12.3%

4 Symrise 2089.6 € $2312.3 9.2%

5 Takasago ¥136,764 $1260.6 5.0%

6 Mane SA 1058.0€ $1170.7 4.6%

7 Frutarom $1067.5 $1067.5 4.2%

8 Sensient Flavors $653.8** $653.8** 2.6%

9 Robertet SA 468.0€ $517.9 2.1%

10 T. Hasegawa ¥47,591 $438.6 1.7%

11 Huabao Intl. 2963.0 HKD* (est) $381.7 1.5%

http://www.leffingwell.com/top_10.htm



Ingredientes para aromas e 
fragrâncias de origem natural 

Vendas mundiais anuais 

totalizam 10.000 milhões 

de dólares

Aumentado a partir de 

2008 pela pressão do 

mercado consumidor

A produção diminuiu nos 

ultimos 30 anos devido 

aos sintéticos

A quantidade total de 

OEs produzidos 

anualmente 100.000 t



Principais desafios para o mercado de (especialidades 
químicas) ingredientes de fragrâncias

P&D Caro

Demanda crescentes de 

aromas e fragrâncias 

naturais

Novas exigências 

regulatórias, locais ou 

regionais, e de qualidade

Proibição ou restrição de 

uso de matérias-primas 

por questões de 

segurança

Custo de produção

das MPs 



Cenário Brasileiro



“O País do futuro” 
...para indústria da química fina

A maior 
biodiversi
dade do 
planeta 
(15%); 

Grande 
disponibili
dade de 

minérios: 
ferro, 

manganês, 
bauxita, 
urânio e 

terras 
raras; 

Clima 
tropical; 

terras 
férteis e 

abundantes 
para a 

agricultura 
e a pecuária

Maiores 
reservas de 

água doce do 
mundo (12% 

do total), 
cobrindo 90% 
do território 

nacional

Ausência de 
problemas 

religiosos ou 
relacionados 

a conflitos 
étnicos

Mais 
favorável 
relação 

homem / 
área 

territorial 
do planeta

Recursos Naturais Recursos Ambientais Recursos Sociais



“Desindustrialização na América Latina”

Comissão Econômica para a América Latina (Cepal) 
World Development Indicators, World Bank (2016)

Trata-se de uma 

“reprimarização” das 

principais economias 

latino-americanas, e 

consequentemente de 

um maior 

distanciamento em 

relação a atividades 

geradoras de riqueza



http://www.abifina.org.br/estatisticas_saldo.php



80% das matérias primas usadas na 
indústria cosmética são importadas 

O Brasil atende a 
demanda interna 
de diversos 
insumos de base.

Aditivos e 
Bioativos são, em 
sua maioria,  de 
procedência 
externa



Competitividade nacional dos Óleos Essenciais



Novo paradigma da 
Sustentabilidade



Sustentabilidade é um conceito 
sistêmico, relacionado com a 
continuidade dos aspectos 
econômicos, sociais, ambientais e 
culturais da sociedade humana. 



Paradigma Social 
Dominante (... 1970)

Paradigma da 
Ecologia Profunda 

(1970-2005)

Paradigma da 
Economia Verde 

(2005-2015)

• Domínio sobre a 
Natureza. Meio 
ambiente como 
recurso

• Recursos naturais 
ilimitados

• Centralização e 
grande escala.

• Recursos finitos
• Objetivos não 

materiais / 
sustentabilidade 
ecológica

• Necessidade 
básica/reciclagem

• Economia de 
baixo carbono

• Neutralizar 
impactos 
negativos

• Abordagem 
sistêmica/Painéis 
e indicadores de 
performance

• Reconhecer o 
valor dos serviços 
prestados pela 
natureza. 

• Repartição do 
ônus ambiental

Paradigma da 
Economia de Impacto 
Positivo (2015-atual)

• Agir sistemicamente, 
respeitando a vida em 
todas suas dimensões

• Gerar impactos positivos
• Promover o bem social, 

ambiental, econômico e 
cultural, indo além de 
reduzir e neutralizar  os 
impactos negativos 
gerados por nossas 
atividades

• Aumentos de 
produtividade com 
distribuição mais justa da 
geração de riqueza



Investimento de impacto positivo
Investimentos de impacto tem a capacidade de materializar 
tecnologias com alto impacto positivo na comunidade local e 
meio ambiente



Ingredientes naturais 
para a indústria de 

aromas e fragrâncias 



Insumo/Ativo 

Natural



Insumo/Ativo 

Natural

Mercadológico Ética e Logística

Sócio - AmbientalTecnológico e 

Biológico





Caracterização Química e 

Biológica de Insumos/Ativos 

Naturais

Padronização e 

Qualidade (Fisico-

Química)

 Compatibilidade e 

Formulabilidade

Segurança 

Toxicológica

Avaliação de 

Eficacia

Caracteristicas 

Organolépticas

Padronização 

Fisica

Padronização 

Química

Estabilidade

Caracterização 

Microbiológica

Cor

Odor

Aspecto

Granulometria

Densidade

Opacidade/

Turbidez

Teor de Sólidos

Viscosidade

Perfil Analítico 

(HPLT, HPLC, CG, 

RAMAN, UV)

Doseamento de 

Marcador 

Fitoquímico 

Doseamento de 

Classes Funcionais 

Fitoquímicas 

(fenólicos totais, 

antocianinas, 

açucares, 

flavonoides, 

alcaloides, terpenos 

etc)

pH

Preliminar (15 dias) 

(40C e 40oC)

Acelerada (40oC) 

(90 dias, 180 dias, 

240)

Prateleira (durante 

o tempo de 

validade do 

produto)

Degradabilidade 

(temperatura; pH, 

radiação)

RDS 481/99

Chalenge Test

Pré clínica

Clínica

Solubilidade (água, 

álcool, glicois, 

óleos, esteres)

Força iônica (sais 

de sódio, calcio e 

potássio)

Formulabilidade 

(emulsão cationica, 

emulsão aniônica, 

gel hidrofílico)

In Vitro

Ex Vivo

In Vivo







Olfativo: Forte nota verde de galbano
Nomes comerciais: Galbanolene
Super (Firmenich), Undecatriene 10% 
(Givaudan)



Olfativo: Amadeirado com tenaz odor de sândalo 
com uma ligeira nuance de musk. Nomes 
comerciais: Brahmanol (Symrise)

Olfativo: Odor de sândalo poderoso com notas 
suaves e cremosas. Nomes comerciais: Javanol
(Givaudan)

Olfativo: Odor amadeirado. Nomes 
comerciais: Palisandin (Symrise)

Olfativo: Odor doce reminiscente de lírio do vale. 
Nomes comerciais: Kovanol (Takasago), Lyral (IFF)

Olfativo: Nota de musk elegante e 
poderosa com um aspecto animal 
natural. Nomes comerciais: Muscona
(Givaudan)

Olfativo: Forte, frutado, cheiro de ervas 
verdes que remanesce de galbanum. 
Nomes comerciais: Cyclogalbanat
(Symrise), Cyclogalbaniff (IFF)



Olfativo: Notas marinhas aquáticas 
frescas. Nomes comerciais: Calone 
1951 (Givaudan)

Olfativo: Odor fresco e frutado que lembra as 
maçãs e os morangos. Nomes comerciais: 
Fraistone (IFF), Fragolane (Symrise)

Olfativo: Odor de maracujá e da toranja. 
Nomes comerciais: Oxane (Firmenich)

Olfativo: odor intenso, quente, doce, 
como uma coumarina, notas de whisky e 
madeira de carvalho . Nomes 
comerciais: Methyl octalactone (PFW)

Olfativo: odor doce e herbal. Nomes 
comerciais: Dihidrocumarin

Olfativo: odor intenso, tostado, pão, pipoca, 
churrasco, defumado. 



Olfativo: odor frutado, doce, floral de violeta, 
orris chegando a levemente amadeirado. 

Olfativo: É um líquido que proporciona uma 
sensação de resfriamento fisiológico na pele 
e na mucosa. Nomes comerciais: Cooling 
Agent No. 10 (Takasago)

Olfativo: odor não muito agradavel, 
notas de cozido, amanteigado. 

Olfativo: notas opulentas e florais, frescas. 

Olfativo: notas cítricas de limão. 



Olfativo: Notas frescas florais de 
gerânio.

Olfativo: Com um cheiro picante de ervas, 
ligeiramente medicinal, notas de tomilho.

Olfativo: Odar floral, doce e frutado. Nomes 
comerciais: Phenirat (Symrise)

Olfativo: Odor fino e pronunciado de cravo. Olfativo: Odor doce e fresco de mimosa.

Olfativo: Notas doce, balsamicas 
e cremosas

Olfativo: Odor pronunciado floral 
apimentado.



Tecnologias de extração 





Tecnologia de 
arraste por 

vapor



Tecnologia de 
extração com 

solventes



Extração em 
fase sólida



Extração com 
CO2 supercritico



Extração 
assistida por 

ultrasom



Enfleurage e 
enfleurage

“like”

Acetil trietil citrato, tributil citrato, diisopropil adipato
Óleos de rícino, canola, algodão, milho desodorizados 

Ceras animais ou vegetais
Gorduras semi-sólidas animais ou vegetais



Extração por 
prensagem 
mecânica



Extração com 
solventes 
eutéticos

Misturas eutéticas de um sal de amônio com 
um composto que possa fazer ligações de 
hidrogênio, como ureia, ácido ou amina



Extração 
aquosa bifásica



Extração com 
água subcrítica



Extração por 
membranas de 

afinidade



Extração por 
pervaporação



Extração 
assistida por 

enzimas



Extração 
contracorrente



Tecnicas de 
destilação / 

fracionamento



Tecnologias de Transformação 



BIOTECNOLOGIA

Extração / 

Fraciona

mento

Biocatalise

Biotransfo

rmações

e Síntese

“de novo” 

Substratos simples (glicose, 
açucares), complexos 

(biomassa vegetal) ou precursores

Substratos Naturais

Ingredientes naturais

Precursores 
Moleculares

Naturais

Ingredientes naturais



Inteligência Tecnológica; propriedade 

Intelectual; publicações; patentes 

Lilás

Bioinformática e nano 

biotecnologia. 

Dourada

O Arco-iris da Biotecnologia

Aquicultura e organismos 

marinhos

Azul

Agricultura; biocombustíveis; 

biorremediação; geo-

microbiologia

Verde

Nutrição e alimentos

Amarela

Saúde; medicina; diagnósticos

Vermelha

Bioterrorismo; 

biocrimes; bioguerra; 

Preta

Bioprocessos clássicos de 

fermentação

Cinza
Zonas áridas e desérticas

Marrom

Bioindústria; produção de 

biomoléculas

Branca



Food Technol. Biotechnol. 44 (3) 335–353 (2006)



Biotransfrmações
e Síntese “De 
novo” (cultura de 
microrganismos)

Geração de substâncias aromáticas por culturas 
microbianas

Síntese De novoBiotransformação

Fermentação 
submersa

Fermentação em 
estado sólido



Fonte: Gupta C, Prakash D, Gupta S (2015) A Biotechnological Approach to Microbial 
Based Perfumes and Flavours



O papel 
metabólico da 

engenharia 
genetica com 

leveduras para 
desenvolvimento 
de compostos de 

sabor



Biocatalise (uso 
de enzimas em 
rotas de 
síntese)

Biocatalise
Verde



Principais 
enzimas para 
biocatalise a 

partir de 
óleos fixos



Produção de 
ésteres por 
biocatalise



Espécies 
Amazônicas 
com Grande 

Potencial

Common name Scientific name

Açaí Euterpe precatoria; E. oleraceae

Andiroba Carapa guianensis

Babaçu Orbignis sp

Bacaba Oenocarpus bacaba

Bacuri Platonia insignis

Breu Protium sp

Buriti Mauritia flexuosa

Capitiú Siparuna guianensis

Cacau Theobroma cacao

Castanha Bertolethia  excelsa

Copaíba Copaífera sp

Cumaru Dipterix odoratta

Cupuaçu Theobroma grandiflorium

Guaraná Paullinia cupana

Jaborandi Pilocarpus jaborandi

Maracujá Passiflora sp

Murumuru Astrocaryum murumuru

Pau-Rosa Aniba Rosaeodora 

Priprioca Cyperus articulatus

Urucum Bixa orellana

Seringueira Hevea brasiliensis

More structured chains



Produção de 
aromas por 
cultura de 
células vegetais

Fonte: Food Technol. Biotechnol. 44 (3) 335–353 (2006)



Propriedade Intelectual

Assegurar que o 
investimento em pesquisa e 

desenvolvimento se 
transforme em novos
produtos/processos

(inovação mercadológica)

Exclusividade



Perspectivas e Oportunidades



Onde estão as 
oportunidades 
para produtos 
da bioindústria 
a partir da 
biodiversidade?

brasil.mintel.com



• Parque industrial voltado à indústria de base (tensoativos e 
solventes) e incipiente para a produção de insumos de química 
fina e especialidades

• Restrita formação de talentos para o setor 
• Legislação patentária obsoleta e lenta
• Não isonomia de condições operacionais com concorrentes 

internacionais
• Falta de linhas de crédito competitivas internacionalmente para 

projetos fabris viáveis e sustentáveis

• Paradigma: copiar – fabricar - vender                     inovar

Gargalos e Limitações da Área



• Investimento publico no mapeamento/triagem de insumos e produtos  
biotecnológicos para uso em perfumaria, cosméticos 

• Estimular as pesquisas em ciência cosmética no Brasil
• Investimento publico/privado em plantas industriais para fermentação e 

biocatalise
• Formação de talentos em  toxicologia in vitro, in vivo, funcionalidade in vitro, 

segurança e eficácia in vivo
• Promover interfaces e interações efetivas entre os ICTs, a Indústria e o Governo
• Expandir as relações e atuações das cadeias produtivas do setor em âmbito global

Caminhos para Solução



Obrigado
Paulo Benevides

pjcbenevides@hotmail.com


